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Schilderen De perfecte misdaad

Voor de filosoof Jean Baudrillard is 
“de perfecte misdaad” een eerste beeld 
uit een onuitputtelijke reeks metafo
ren die evenzovele fragmenten van 
zijn laat-twintigste-eeuwse metafysica 
funderen. Geconfronteerd met de 
impact van talloze technologische in
novaties onderzoekt Baudrillard te
vens de mogelijkheden van de (filoso- 
fische) reflectie, en zelfs van de kunst, 
die hij waardeert voor zover ze zich 
bewust is van de door haarzelf en 
door de kaders waarin ze functio
neert gespannen valstrikken. Voor 
zover ze onvolmaakt misdadig is, dit 
wil zeggen, niet spoorloos verdwenen 
is nadat de maker er zich van heeft 
losgemaakt.
Dat Baudrillard zich geen enkel ma
teriaal ontzegt en zich bedient van 
ironische metaforen en parodiërende 
commentaren, garandeert niet alleen 
een erg levendig betoog maar wordt 
in de loop van de tekst van een inter
pretatie voorzien. Elke metafoor legt 
misschien een gebrekkige, maar ho
pelijk een intieme betrekking tussen 
een aantal termen. Wie er zich van 
bedient, laat sporen na en kan nooit 
beschuldigd worden “de perfecte mis
daad” te hebben gepleegd.
Het discours over schilderkunst wordt 
al sinds enige tijd scherpgesteld door 
wat op een opbod van metaforen lijkt. 
In 1991 werden we opgeschrikt door 
“Das Bild nach dem letzten Bild” van 
Kasper König en Peter Weibel. Voor 
Witte de With formuleerde Lawrence 
Weiner het onlangs zo: “AS LONG AS 
IT LASTS”. In Wenen deed Kasper 
König, ditmaal vergezeld van Hans- 
Ulrich Obrist, een beroep op het beeld 
van de gebroken spiegel. In dit num
mer van De Witte Raaf onderzoeken 
we de visies op schilderkunst waar
van deze tentoonstellingen getuigenis 
willen afleggen. Bert Jansen bespreekt 
“As long as it lasts”’, Marc Holthof 
confronteert deze tentoonstelling met 
“Der zerbrochene Spiegel”. Een be
spreking van de Baader-Meinhof-cy- 
clus van Gerhard Richter door Dirk 
Lauwaert besluit dit dossier.
In het boek dat “Das Bild nach dem 
letzten Bild” begeleidde, schreef 
Baudrillard over Andy Warhol: “Het 
is ontzettend moeilijk om het over 
Warhol te hebben, omdat er eigenlijk 
niets te zeggen valt, en dit is precies 
wat Warhol zelf ontelbare keren ge
zegd heeft in interviews en in zijn 
krant, zonder retoriek, zonder ironie 
en zonder commentaar (...).” Niemand 
heeft dichter in de buurt vertoefd van 
“de perfecte misdaad” dan Warhol, 
de “schilder” van de elektrische stoel.

Andy Warhol

Silver Disaster, 1963
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Als de wereld zich niet voortdurend 
verhulde, zou hij een perfecte misdaad zijn, 
een misdaad zonder misdadiger, zonder 
slachtoffer en zonder motief. Waaruit de 
waarheid zich voor eens en altijd terug
getrokken zou hebben, en waarvan het 
geheim nooit opgehelderd zou worden bij 
gebrek aan sporen. Maar het wil juist dat de 
misdaad nooit perfect is: de wereld wordt 
onthuld door de schijn die het spoor is van 
zijn niet-bestaan, van de continuïteit van 
het niets. Want het niets zelf, de continuïteit 
van het niets laat sporen na. En daardoor 
verraadt de wereld zijn geheim. Daardoor 
kan men iets opvangen van de wereld, die 
zich onthult achter de schijn.
Ook de kunstenaar staat steeds vlakbij de 
perfecte misdaad, met name door niets te 
zeggen. Maar hij maakt er zich los van, en 
zijn werk is het spoor van deze misdadige 
onvolmaaktheid. De kunstenaar is, volgens 
Michaux, de persoon die met man en macht 
weerstaat aan de primaire drift om geen 
sporen na te laten.

Om te bewijzen dat de taal het spoor van de 
onvolmaaktheid van de wereld is, kunnen 
we geen mooier verhaal vertellen dan Johns 
verhaal. Tot aan zijn zestiende heeft John, 
een mooi, gelukkig en hoogbegaafd kind, 
geen woord gesproken. Hij heeft niet één 
enkel woord gesproken tot hij, op een 
bepaalde dag, plots tijdens het thee-uurtje 
zegt: “Ik zou een beetje suiker willen”. Zijn 
moeder die buiten zichzef van vreugde is 
roept tot hem: “Maar John, je kan praten! 
Waarom heb je nooit iets gezegd?” Waarop 
John antwoordt: “Tot op heden was alles 
volmaakt”.

De perfectie van de misdaad bestaat erin 
dat hij bij voorbaat reeds volbracht is -per 
fectum. Nog voor hij plaatsvindt, keert hij

zich af van de wereld zoals die is. Hij zal 
dus nooit onthuld worden. Nimmer zal er 
een Laatste Oordeel geveld worden om 
hem te bestraffen of te vergeven. Er zal 
geen einde aan komen, omdat de dingen 
reeds bij voorbaat plaats hebben gehad. Er 
komt noch een besluit, noch een kwijtschel- 
ding, maar een onafwendbare afwikkeling 
vande gevolgen.
Ontrollling van de erfmisdaad (waarvan 
men misschien nog de schematische trekken 
kan terugvinden in de huidige ontrolling 
van de drogbeelden?). Ons lot bestaat erin 
deze moord, zijn onverbiddellijk verloop, 
de continuïteit van het kwaad en de 
bestendiging van het niets te volbrengen. 
De beleving van de “oorspronkelijke 
moordscène” is ons niet gegeven, maar we 
worden er ten allen tijde door vervolgd en 
móeten er op elk moment voor boeten. Het 
is een eindeloos proces met ontelbare 
gevolgen.

Net zoals de allereerste seconden van de 
Big Bang ondoorgrondelijk zijn, zo zijn 
ook de luttele seconden van de erfmisdaad 
onnaspeurbaar. Een fossiele misdaad dus, 
net zoals de alom in het universum 
verspreide fossiele geluiden. En het is zowel 
de energie van deze misdaad als van de 
oerexplosie die zich over de gehele wereld 
blijft verspreiden, tot op het moment van 
haar eventuele uitputting.
Aldus luidt de mythische kijk op de 
erfmisdaad die in het spel van verleiding en 
bedrog de wereld verbastert, de misdaad 
van ‘s werelds onherroepelijke illusie. Zo 
ziet het verborgene eruit.

Zolang een illusie niet als een vergissing 
aanzien wordt, moet ze niet onderdoen voor de 
realiteit. Maar eenmaal de illusie doorprikt is, 
bestaat zij niet meer. Vandaar dat slechts het

concept van de illusie zelf, en alleen het concept, 
een illusie is.

De belangrijkste filosofische vraag luidde 
vroeger als volgt: “Waarom is er iets eerder 
dan niets?” Vandaag echter moeten we de 
vraag als volgt stellen: “WAAROM IS ER 
NIETS EERDER DAN IETS? ”

De afwezigheid van de dingen ten aanzien 
van zichzelf, het feit dat ze niet plaatshebben 
ondanks hun uiterlijke schijn, het feit dat 
alles zich achter zijn eigen verschijning 
schuilhoudt en bijgevolg nooit met zichzelf 
kan samenvallen, dit alles noemen we de 
stoffelijke illusie van de wereld. Zij blijft 
het grote, onoplosbare mysterie dat ons 
ontzet en waartegen wij ons beschermen 
door middel van de vormelijke illusie van 
de waarheid.

Op straffe van afgrijzen worden wij 
gedwongen de wereld te ontcijferen om de 
stoffelijke illusie ervan in rook te doen 
opgaan. Wij verdragen noch de leegte, noch 
het verborgene, noch de onvervalste schijn. 
En waarom moeten wij hem ontcijferen, 
kunnen we het zinsbedrog niet onvervalst 
laten schitteren in al zijn luister? Wel, ook 
dat is een mysterie, het maakt deel uit van 
het mysterie dat we er het raadselachtige 
karakter niet van kunnen verdragen. Het 
maakt deel uit van de wereld dat wij er noch 
de illusie noch de onvervalste schijn van 
kunnen verdragen. Noch zouden wij er de 
onverbloemde waarheid en de doorzichtig
heid - als deze zouden bestaan - van kunnen 
dulden.

De waarheid, die wil zich onverbloemd 
vrijgeven. Zij wil zich blootgeven. Zij is 
wanhopig op zoek naar volledige naaktheid, 
zoals Madonna in de film die haar beroemd



maakte. Madonna is trouwens het aller
mooiste voorbeeld van deze waarheids- 
dwang. Een ontroerend voorbeeld van 
iemand die volledig naakt wil zijn, die zich 
naakt wil tonen en er niet in slaagt. Zij is 
voortdurend opgetuigd - is het niet met 
leder of metaal, dan wel met het obscene 
verlangen naakt te zijn, het is je reinste 
artificiële, maniëristische vertoon. Dat 
verklaart waarom de geremdheid plots 
volledig is en waarom de toe-schouwer van 
zijn kant een absolute frigiditeit betoont. 
Deze desperate strip-tease is niets anders 
dan de strip-teaese van de realiteit zelf, die 
zich letterlijk “ontkleedt”, en aan de ogen 
van de lichtgelovige gluurders een 
schijnnaaktheid te pronk stelt. Maar het wil 
dat dit soort naaktheid de realiteit met een 
tweede film omwikkelt, die zelfs niet meer 
kan bogen op de erotische charme van het 
kleed.

Prostitutie van de realiteit, die zichzelf tot 
in haar hyperrealistische details vrijgeeft - 
er zijn geen vrijgezellen meer nodig om 
haar te ontbloten - en die op eigen initiatief 
de bedrieglijke schijn opzij geschoven heeft 
ten voordele van de strip-tease.

Mijn voornaamste bezwaar tegen de realiteit 
is trouwens haar natuurlijke, onvoorwaar
delijke onderwerping aan alle hypotheses 
die men over haar kan maken. Vandaar dat 
zij door haar bedroevend conformisme de 
meest scherpzinnige geesten ontmoedigt. 
Iedereen kan haar en haar principe (wat 
doen deze twee trouwens anders samen dan 
platweg copuleren en ontelbare evidenties 
ter wereld brengen?) onderwerpen aan de 
meest wrede mishandelingen, de meest 
obscene uitdagingen of de meest dubbel
zinnige bedekte toespelingen, zij plooit zich 
naar alles met een onvermurwbare slaafs
heid. De realiteit is een teef. Waarom zou 
ons dat verwonderen, aangezien zij geboren 
is uit de hoererij van de dwaasheid en de 
berekendheid - wegwerpartikel van de 
heilige illusie in handen van de jakhalzen 
van de wetenschap?

Om het niets, de volmaakte misdaad op te 
kunnen sporen moet men realiteit aan de 
wereld onttrekken. Om de constellatie van 
het verborgene terug te kunnen vinden, 
moet men de opeenhoping van realiteit 
afbouwen. Ontfutselen, ontfutselen.
Het heeft geen zin steeds hetzelfde aan 
hetzelfde toe te voegen, tot in het oneindige. 
Men moet hetzelfde van hetzelfde los
rukken. Elk beeld moet afbraak doen aan de 
realiteit van de wereld, achter elk beeld, 
achter elk realiteitsfragment, moet iets 
uitgewist worden, om de continuïteit van 
het niets te bestendigen - zonder weliswaar 
te wijken voor de verlokking van de 
vernietiging want de verdwijning moet 
levendig blijven, het spoor van de misdaad 
moet levendig blijven. Fabrice Hybert

Het is steeds door aan het reële iets toe te 
voegen, door het reële aan het reële toe te 
voegen in het perspectief van een volmaakte 
illusie (met name van het hyperreële 
stereotype) dat men de illusie volledig 
wegneemt. Door een nieuwe dimensie aan 
het geslachtsbeeld te verlenen, ontneemt de 
porno een dimensie aan de begeerte en doet 
zij elke mogelijke illusie uitgaande van de 
verleiding teniet. De trompe-l’oeil daaren
tegen voert de magische uitstraling van 
reële objecten op, drijft hun irreële 
nauwkeurigheid op door hen een dimensie 
te ontnemen. De trompe-l’oeil symboliseert 
de extase van het reële object, de levendige 
illusie van de evidentie; het voegt aan de 
vormelijke charme van de schilderkunst de 
spirituele charme van de misleiding, van 
het zinsbedrog toe. Het sublieme alleen 
volstaat niet, er moet ook fijnzinnigheid in 
het spel zijn, een fijnzinnigheid die het 
reële dient te vervormen door het letterlijk 
te nemen.

Ontfutselen, ontfutselen, ontnemen, handig 
ontstelen. De moderniteit heeft ons 
afgeleerd dat de ontfutseling juist kracht 
toevoegt, dat uit de afwezigheid energie 
voortkomt. Voortdurend zijn wij aan het 
opstapelen, aan het toevoegen, aan het 
opbieden. Dat wij niet meer in staat zijn de 
symbolische beheersing van de afwezigheid 
het hoofd te bieden, verklaart waarom we 
vandaag in de tegengestelde illusie verkeren, 
in de teleurstellende illusie van de 
overvloed, in de moderne illusie van de 
woekering van de schermen en de beelden.

Overal woedt nu de rage om een beeld zijn 
beeldzijn te ontnemen, juist datgene weg te 
nemen wat een dimensie aan de reële wereld 
ontneemt en de kracht van de illusie 
aankondigt. Men wil ons heden ten dage 

door middel van reality-shows en virtuele 
realiteit in het beeld, in het scherm, in een 
driedimensionaal artefact laten stappen - 
met het beleefde in de hand -, waardoor 
men elke generieke illusie van het beeld 
tenietdoet. De temporele tegenhanger 
hiervan is real time die ons tegen 
lichtsnelheid, de snelheid van de informatie, 
in een absolute actualiteit beweert te plaatsen 
en daardoor elke illusie van zowel het 
verleden als van de toekomst tenietdoet. 
De virtuele illusie staat haaks op de illusie 
van de schijn. Niets, geen enkel geheim, 
geen enkele afwezigheid wordt er nog 
verborgen gehouden. Zij mikt op de cloning 
van de realiteit, op de cloning van het reële 
door het hyperreële, en op de vernietiging 
van het reële door zijn duplicaat.

Verdwijning van de cinematografische 
illusie. Doorheen de geschiedenis van de 
filmvertoningen - van de stomme tot de 
sprekende film, van de sprekende tot de 
kleurfilm en tot het huidige gamma van 
speciale effecten - is de illusie langzaam 
doodgebloed. Geen leegte meer, geen ellips 
meer, geen stilte meer - geen beeld meer. 
Wij evolueren naar de high definition van 
het beeld, naar de nodeloze perfectie van 
het beeld. Die haar perfectie volkomen 
verliest vanwege haar technische over
verzadiging. Hoe dichter wij bij de absolute 
definitie, bij de operationele perfectie van 
het beeld komen te staan, hoe sterker de 
kracht van de illusie ervan afneemt.
Terugdenken aan de Opera van Peking - 
hoe de oude man en het jonge meisje de 
bedding van de stroom levendig wisten te

Conversation, 1992

verbeelden door eenvoudigweg hun 
lichamen te bewegen, hoe in de duelscene 
twee lichamen die vlak bij elkaar bewogen 
zonder elkaar te raken de duisternis waarin 
de strijd geleverd werd fysiek tastbaar 
maakten. We verkeerden er in een totale en 
intense illusie, in een veeleer fysieke dan 
esthetische extase, juist omdat men elke 
realistische aanwezigheid van de nacht of 
de stroom had geweerd, en alleen de 
lichamen de theatrale illusie droegen. 
Vandaag zou men tonnen water op de scene 
laten aanrukken en het duel in een infra
rode duisternis opnemen.

Het beeld kan het reële niet meer verbeelden 
aangezien het het reële is. Het kan het niet 
meer dromen, aangezien het er de virtuele 
realiteit van is. Van scherm tot scherm is 
het beeld geen ander lot beschoren dan dat 
van het beeld. Alsof de dingen hun eigen 
spiegel ingeslikt hadden en als meedogen
loze kopie van zichzelf voor zichzelf 
doorzichtig waren geworden, in absolute 
aanwezigheid bij zichzelf verkeerden, in 
volle licht stonden, in real time plaats 
hadden. In plaats van zich in hun staat van 
totale afwezigheid ten aanzien van zichzelf 
door illusies en geheimen te laten omhullen, 
verschijnen zij alleen nog maar op de 
duizenden schermen aan wiens horizon het 
reële, maar ook het beeld als het ware, 
verdwenen is. De realiteit werd door de 
realiteit verjaagd en heeft ons een zinledige 
hyperrealiteit achtergelaten. Rest ons dan 
alleen nog maar de technologie die de overal 
verspreid liggende fragmenten van het reële 
met elkaar verbindt? Maar wat is er met de 

betekenis gebeurd?

Het enige dat ons aan spanning rest is te 
weten te komen tot op welk punt de wereld 
zich kan losmaken van de werkelijkheid 
alvorens te bezwijken aan zijn gebrek aan 
werkelijkheid, of ook, tot op welk punt hij 
zich kan blijven verwerkelijken alvorens 
aan zijn werkelijkheidsoverschot te 
bezwijken (met name, wanneer de wereld, 
waarachtiger geworden dan het ware, in 
elkaar zal storten onder het juk van het 
totale drogbeeld).

Nochtans - en dat is een stoutmoedige 
hypothese die in feite neerkomt op de 
zogenaamde doorzichtigheid van het kwaad 
- is het niet zeker dat de constellatie van het 
verborgene zal vernietigd worden door de 
doorzichtigheid van het virtuele universum, 
noch dat de oerkracht van de illusie, van 
haar symbolische werking, zal weggeveegd 
worden door de technische bewerking van 
de wereld - door zijn technische inspectie, 
zou Heidegger zeggen. Achter alle techniek 
(en bij voorbaat achter de speerpunt- 
technologieën zoals de electronische, de 
geïnformatiseerde, de virtuele beeld- en 
schermtechnologieën) kan men een absolute 
gekunsteldheid en een dubbelspel voor
voelen - dat niets anders is dan het 
buitensporige karakter van de techniek dat 
voorwendt dat de wereld verschijnt, dat de 
ondoordringbare wereld doorzichtig wordt 
achter de objectieve en realistische illusie 
die hem lijkt te vervormen. Is de techniek 
misschien het moorddadige alternatief voor 
het zinsbedrog van de wereld, of is zijzelf
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louter een kolossale metamorfose van 
dezelfde primaire illusie, met name zijn 
ultieme en fijnzinnige wending, zijn 
allerlaatste hypostase? Het is mogelijk dat 
de wereld langs de techniek om met ons de 
spot drijft, dat het object ons kan verleiden 
door de schijnmacht die wij erop lijken te 
hebben. Een duizelingwekkende hypothese 
die van de rationaliteit, die haar hoogtepunt 
bereikt in de technische virtualiteit, wel 
eens de nieuwste list van de waanzin zou 
kunnen maken die in het diepste van de 
mens verband houdt met het verlangen naar 
illusie, waarvan het verlangen naar waarheid 
volgens Nietzsche louter een incarnatie en 
een omhaal van woorden is.

Voor de Japanners zit er in elk industrieel 
object een vleugje goddelijkheid verborgen. 
Voor ons is deze heilige aanwezigheid 
verworden tot een vleugje ironie, tot spel en 
vervreemding, die echter niet minder een 
spirituele dimensie aan het object verlenen, 
waarachter de Kwade Genius van de 
Techniek, die er in eigen persoon op toeziet 
dat het geheim van de wereld verborgen 
blijft, zich staande houdt. De Boze Geest 
waakt over de artefacten, en over al onze 
kunstmatige produkten zou men net 
hetzelfde kunnen zeggen als Canetti over 
de dieren: “Men krijgt de indruk dat achter 
elkeen van hen een menselijk persoon 
schuilgaat die ons hoont”. Waarop een 
uitspraak van Heidegger echoot: “Als we 
de dubbelzinnige essentie van de techniek 
aandachtig bekijken dan bemerken we de 
constellatie, de stellaire beweging van het 
verborgene.”

Door een paradoxaal effect lijkt het alsof de 
illusie van de wereld in de dingen is verloren 
gegaan en, in de plaats daarvan, de ironie 
bezit heeft genomen van de dingen. Het 
lijkt alsof de techniek de illusies die zij ons 
ontnomen heeft volledig op zich genomen 
heeft, en alsof de tegenhanger van het verlies 
van de illusie de ver-schijning is van een 
objectieve ironie van deze wereld. De ironie 
als universele vorm van de desillusie, maar 
ook als list waardoor de wereld zich achter 
de radicale illusie van de techniek reveleert 
en het verborgene (van de verderzetting 
van het Niets) zich achter de banaliteit van 
onze techniek en onze beelden onthult.

De ironie is de enige vorm van spiritualiteit 

die onze moderne wereld kent. Zij alleen is 
de behoedster van het verborgene. Wijzelf 
echter hebben onze voorrechten verloren. 
Op de kritische functie van het subject 
volgde de ironische functie van het object. 
Vanaf het moment dat de objecten langs het 
medium of het beeld, langs het spookbeeld 
van het teken of als koopwaar vertoond 
worden, oefenen zij een kunstmatige en 
ironische functie uit omwille van hun 
bestaan zelf. Er is geen kritisch bewustzijn 
meer nodig dat de wereld zijn spiegelbeeld 
aanreikt: onze moderne wereld heeft 
tegelijkertijd zijn spiegelbeeld en zijn 
schaduw ingeslikt, en de ironie van dit 
dubbel opslokken barst op elk moment in 
elk teken-, object-, beeld- en modelfragment 
uit. Onnodig de objecten te confronteren 
met de absurditeit van hun functie zoals de 
surrealisten dat indertijd deden: de dingen 
zorgen ervoor dat zij zichzelf op eigen 
houtje belichten, ze ontdoen zich moeiteloos 
van hun betekenis; dat alles maakt deel uit 
van hun zichtbare, te zichtbare verstrenge
ling, van hun oppervlakkigheid, die op 
zichzelf een parodiërend effect teweeg
brengt.

De aura van onze wereld is niet meer heilig 
- de heilige horizon van de schijn bestaat 
niet meer, zij heeft plaatsgemaakt voor de 
horizon van de volmaakte koopwaar. Zijn 
essentie is met andere woorden van 
publicitaire aard. In het hart van onze wereld 
der tekens huist er een boze publicitaire 
geest, een “bedriegster” die de klucht van 
de koopwaar en haar enscenering een 
plaatsje heeft aangeboden. Een geniaal 
scenarioschrijver (het kapitaal?) heeft de 
wereld omgetoverd tot een schimmenspel 
waarvan wij de gehypnotiseerde slachtoffers 
zijn.

Elke vorm van metafysica wordt door een 
dergelijke ommezwaai van de kaart 
geveegd: het subject is de voorstelling niet 
meer meester (I’ 11 be your mirror!), maar is 
nog louter de operateur van de objectieve 
ironie van de wereld. Via de technologie 
verbrokkelt het object het subject en dringt 
het hem zijn wisselvallige aanwezigheid en 
vorm op. De kracht van het object baant 
zich een weg door zich te bedienen van 
drogbeelden en simulatie, van trucs die wij 
het zelf opgelegd hebben. Het is net alsof 
hier een ironische weerwraak in het spel is: 

het object begint een vreemde aantrekkings
kracht uit te oefenen. Nadat de techniek zelf 
het van elke illusie heeft ontdaan, nadat het 
elke betekenis of waardeschakering 
overboord heeft gegooid en buiten zijn baan 
is getreden, dat wil zeggen buiten de 
invloedssfeer van het subject is getreden, 
wordt het een zuiver object, een supra- 
geleider van de illusie en van de nonsens.

Aan de horizon van de simulatie is de 
wereld niet alleen verdwenen, zelfs de vraag 
naar zijn bestaan kan niet meer gesteld 
worden. Maar dat is misschien een list van 
de wereld zelf.
Dat vormde namelijk het kernprobleem van 
de Byzantijnse beeldenstorm. De beelden
vereerders waren scherpzinnige lieden die 
beweerden God af te beelden ter ere van 
zijn Glorie, maar die, door God beeldend te 
simuleren, het probleem van zijn bestaan 
juist verdoezelden. Elk beeld was een 
voorwendsel om het probleem van het 
bestaan van God niet te stellen. Achter elk 
beeld was God eigenlijk verdwenen. Hij 
was niet dood, hij was verdwenen, het 
probleem stelde zich namelijk niet meer. 
Het probleem van Gods bestaan of niet- 
bestaan werd door de simulatie opgelost. 
Wij gaan op gelijkaardige wijze om met het 
waarheidsprobleem of met de fundamentele 
illusie van deze wereld: we hebben een 
oplossing gevonden in dé technische 
simulatie, en in de overvloed van beelden 
waarop niets te zien valt.

Maar men kan denken dat het de strategie 
van God zelf is om juist achter de beelden 
te verdwijnen. God maakt van de beelden 
gebruik om te verdwijnen en gehoorzaamt 
daarbij zelf aan de drift om geen sporen na 
te laten. Het orakel wordt op die manier 
voltrokken: wij leven in een wereld waarin 
de uiteindelijke functie van het teken erin 
bestaat de realiteit te doen verdwijnen, en 
deze verdwijning tegelijkertijd te verhullen. 
De kunst doet net hetzelfde. De media van 
vandaag doen niets anders. Dat is de reden 
waarom ze hetzelfde lot beschoren zijn.

Omdat niets meer, zelfs de schilderkunst 
niet, nog nauwkeurig wil bekeken worden 
maar slechts visueel wil opgenomen worden 
en in omloop wil zijn zonder sporen achter 
te laten - onder de kleuren van de simulatie 
de vereenvoudigde esthetische vorm 
schetsend van de onmogelijke uitwisseling 
- is het vandaag moeilijk om opnieuw vat te 
krijgen op de schijnvertoningen. Trouwens, 
de uiteenzetting die er het best rekenschap 
van zou geven zou een uiteenzetting zijn 
waarin niets te zeggen valt, de tegenhanger 
van een schilderij waarop niets te zien is. 
De tegenhanger van een zuiver object, van 
een object dat er geen is.
Maar een object dat er geen is, is totaal iets 
anders dan niets. Het is een object dat je 
voortdurend kwelt door zijn immanentie, 
door zijn ledige en onstoffelijke aanwezig
heid. Het kernprobleem bestaat erin in de 
marge van het niets dit niets gestalte te 
geven - in de marge van de leegte, de leegte 
uit te lijnen - in de marge van de 
onverschilligheid het spel te spelen volgens 
de mysterieuze regels van de onverschil
ligheid.

De wereld is als een boek. Het geheim van 
een boek ligt immer besloten in één enkele 
pagina. De rest is slechts commentaar en 
herhaling. De sublieme daad bestaat erin 
deze pagina te laten verdwijnen in het 
voltooide boek. Daardoor zal niemand ooit 
kunnen raden waarover het ging (steeds de 
perfecte misdaad). Doch deze pagina blijft 
verspreid over het boek, we kunnen haar 
lezen tussen de regels door, het lichaam 
blijft aanwezig in zijn hier en daar verspreide 
ledematen, men moet deze pagina kunnen 
reconstrueren zonder haar geheim prijs te 
geven. Deze anagrammatische versnip
pering van de dingen kenmerkt hun 
symbolische afwezigheid, de kracht van 
hun illusie.

De identificatie van de wereld is een 
vergeefse onderneming. Men moet de hand 
leggen op de dingen in slapende toestand, 
of in totaal andere omstandigheden, wanneer 
ze ten aanzien van zichzelf afwezig zijn. 
Zoals in “De Schone Slaapsters” van 
Kawabata, waarin oude mannen de nacht 
doorbrengen naast ingeslapen vrouwen
lichamen, gekweld worden door hartstocht 
zonder hen aan te raken, en net voor hun 
ontwaken wegglippen. Ook zij liggen naast 
een object dat er geen is, waarvan de totale 
onverschilligheid tijdens de slaap de wellust 
aanwakkert. Doch het meest enigmatische 
en wonderbaarlijk ironische in Kawabata’s 
novelle is dat men tot op het einde van het 
verhaal niet kan uitmaken of deze vrouwen 

werkelijk slapen dan niet heimelijk genieten 
van hun verleiding en hun eigen niet 
bevredigde begeerte vanuit een geveinsde 
slaap.

Zij die niet gevoelig zijn voor de illusies die 
de verliefdheid wekt, noch voor de fictie en 
het spel die ermee gepaard gaan, en evenmin 
voor de listigheid en de ironische geestigheid 
van het amoureuze taalgebruik, zijn zelfs 
niet in staat om echt lief te hebben. De 
werkelijke intelligentie berust op het 
voorvoelen van de universele illusie tijdens 
de amoureuze hartstocht, vooral tijdens de 
amoureuze hartstocht, doch zonder deze in 
zijn natuurlijkheid te verstoren.
Zelfs ons eigen gezicht kunnen we niet 
identificeren aangezien de symmetrie ervan 
door de spiegel vervormd wordt.

Welke betekenis moeten we verlenen aan 
het feit dat de Schepper de mensen zo 
gemaakt heeft dat zij hun eigen gezicht niet 
eens kunnen aanschouwen? En stel dat we 
het zouden zien, zouden we dan gek worden? 
Zou de mens geëvolueerd zijn naar een 
staat waarin zijn eigen gezicht hem 
verscholen blijft? Misschien weten de libel 
of de bidsprinkhaan hoe hun gezicht eruit 
ziet? Is hun gezicht dan zo symmetrisch dat 
de omkering ervan in de spiegel geen enkel 
belang heeft, of lijken hun soortgenoten zo 
sterk op elkaar dat het probleem van de 
uniciteit zich niet meer stelt?
Ons gezicht echter, ons meest persoonlijke 
goed, bestaat slechts in het oog van de 
anderen. We bestaan slechts voor de 
anderen. Wij blijven voor onszelf immer 
verborgen, niet identificeerbaar; niet alleen 
de waarlijke natuur van ons hart maar ook 
van ons gezicht blijft immer geheim. 
Daarentegen kennen we wel het ware 
gezicht van de andere, we bezitten het 
geheim van de andere. De Andere is diegene 
wiens geheim wij bezitten, en hij bezit het 
onze.
Ons gezicht aanschouwen zou waanzin zijn 
aangezien we geen geheim meer voor 
onszelf zouden behouden en daardoor 
zouden vernietigd worden door de doorzich
tigheid.
De spiegel weerkaatst mijn echte ver
schijning niet. Ik ken me slechts via 
spiegeling, op een wijze zoals ik nooit echt 
ben. Doch zo is het met elk object gesteld, 
dat ons pas als het volledig vervormd is 
bereikt, of we nu voor het scherm van de 
wetenschap, voor de spiegel van de 
informatie of voor het scherm van ons brein 
staan. Alles toont zich zonder ook maar 
enige hoop iets anders voor te stellen dan de 
illusie van zichzelf. En zo is het goed.
Gelukkig dat de objecten die ons verschijnen 
bij voorbaat reeds verdwenen zijn. Gelukkig 
dat niets, evenmin als de sterren in de 
nachtelijke hemel, ons in real time 
verschijnt. Als de snelheid van het licht 
onbeperkt zou zijn, dan zouden alle sterren 
van de wereld tegelijkertijd - in real time - 
aan de hemel staan en zou de hemelboog 
ondraaglijk schitteren. Er zou geen nacht 
meer zijn - slechts een ononderbroken dag. 
Gelukkig dat er niets in real time geschiedt, 
zoniet zouden we via de informatie aan alle 
gebeurtenissen tegelijkertijd blootgesteld 
worden en zou het heden ondraaglijk 
schitteren. Gelukkig dat we in een vitale 
illusie leven, radicaal afwezig zijn, in een 
fictie leven, in een niet-directe relatie tot de 
dingen staan. Gelukkig dat alles, de wereld 
en de anderen, ons volledig vervormd 
bereiken. Gelukkig dat niets aanwezig is bij 
noch identiek is aan zichzelf. Gelukkig dat 
niets ogenblikkelijk, noch gelijktijdig, noch 
actueel is. Gelukkig dat de realiteit niet 
voltrokken wordt. Gelukkig dat de misdaad 
nooit perfect is.

Jean Baudrillard

Vertaling: Elke de Rijcke

“Le Crime parfait” verscheen naar 
aanleiding van de aanwezigheid van Jean 
Baudrillard op de manifestatie “Etude 
pour le secret”, die van 9 tot 11 juni in de 
Cercle de l’Arsenal in Venetië georgani
seerd werd door Olivier Kaeppelin voor 
de Association Française d’Action 
Artistique (AFAA). Diezelfde organisatie 
presenteerde van 9 juni tot 1 augustus in 
de Cercle de l’Arsenal ook de tentoonstel
ling “L’Image dans Ie tapis” die 
cultuurhistorische prenten en beelden 
samenbracht met werken van 13 Franse 
kunstenaars. Van Fabrice Hybert 
ontleenden we het beeld “Conversation”, 
van Patrick Tosani “J”.
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Zolang het duurt

In de tentoonstelling “As long as-it lasts”, 
naar het gelijknamige werk van Lawrence 
Weiner op de Euromast, toont Witte de 
With, centrum voor hedendaagse kunst in 
Rotterdam, acht geschilderde installaties. 
De kunstenaars werden uitgenodigd “om 
met en in de tentoonstellingsruimten pro
jecten te realiseren met de schilderkunst als 
uitgangspunt”. Afgezien van Weiner wer
den ze gevraagd omdat ze naast het maken 
van schilderijen, die na hun voltooiing el
ders blijven voortbestaan, in hun atelier of 
tijdens exposities aandacht besteden aan de 
interactie tussen de schilderkunstige ruimte 
en de werkelijke ruimte. Wat ze in Witte de 
With hebben gerealiseerd bestaat na 19 sep
tember alleen nog als een herinnering of als 
een in documenten en foto’s verzilverd 
concept. Onder de - letterlijk - supervis
erende blik van Weiner wordt de discussie 
over de mogelijkheden van de schilder
kunst voortgezet, juist nu we weer gewend 
waren geraakt aan de idee van het schilderij 
als autonoom object. Wat dat betreft, is het 
veelzeggend, dat de tentoonstelling gelijk
tijdig plaatsvindt met “Der zerbrochene 
Spiegel " van Kaspar König en Hans-Ulrich 
Obrist.

De Zon van de Kweepereboom

“As long as it lasts” brengt nieuwe hypo
theses aan het licht met betrekking tot de 
inmiddels dertig jaar oude discussie over 
de vermeende dood van het schilderij in een 
wereld, die overspoeld wordt door tech
nisch vervaardigde en reproduceerbare re
clame- en televisiebeelden. Schilderen zou 
een anachronistische bezigheid zijn en al
leen dienen om een traditie in stand te 
houden. Overigens is de uitdrukkelijke for
mulering van een hypothese een typisch 
kenmerk van de programmatic van Witte 
de With. Vanaf de eerste tentoonstelling in 
1990 wordt het programma van Chris Der- 
con ingegeven door vragen omtrent de rela
tie tussen kunst en expositieruimte, tussen 
kunst en kunstinstituut, tussen kunst en 
sociale werkelijkheid, tussen beeld en af
beelding en nu dan tussen schilderkunst en 
schilderkunstige installatie. Het programma 
van Witte de With vertoont bovendien een 
cyclische herhaling. Dercon geeft de voor
keur aan de vertragende terugblik boven de 
hyperventilerende jacht op nieuw, nieuwer 
en nieuwst. Zö ontstaat het concept voor 
een tentoonstelling in de overweging van 
eerdere projecten waarbij de vraag zich 
aandient in hoeverre destijds geponeerde 
conclusies nader kunnen worden onder
zocht.
Het concept voor “As long as it lasts” is 
voortgekomen uit de juxtapositie van twee 
eerdere tentoonstellingen: “Cézanne 
(Enquête)" en de Kuitca-tentoonstelling. 
In de eerste werd met filmische en schilder
kunstige middelen door Straub & Huillet, 
Daniel Walravens en Rémy Zaugg het kij
ken van Cézanne onderzocht. Tegenover 
de objectiverende blik, die in dat project 
centraal stond, propageerde Kuitca in zijn 
schilderijen een aan de surreële verbeel
ding verwante manier van kijken.
“As long as it lasts” zelf is ook opgezet 
volgens een dialectisch principe. Als these 
fungeert de film “El Sol del Membrillo” 
(De Zon van de Kweepereboom) van Victor 
Erice over de Spaanse schilder Antonio 
Lopez. Deze kunstenaar vatte het plan op 
om tijdens de nazomer en de herfst het 
kweepereboompje op zijn terras te schilde
ren. Het regenachtige seizoen, het steeds 
wisselende licht en de groei van de vruch
ten maken zijn onderneming echter onuit
voerbaar. Het werk is gedoemd onvoltooid 
te blijven waardoor het accent des te meer 
komt te liggen op het Cézanneske van de 
onderneming. De film maakt zichtbaar 
welke schilderkunstige middelen door 
Lopez worden ingezet om het continu wis
selende beeld vast te leggen in een vorm. 
Als antithese fungeert de tekst van Lawrence 
Weiner die zestig meter hoog boven de stad 
torent. Ze zou kunnen slaan op de 
tantaluskwelling van Lopez, met andere 
woorden: op de tijd die aan de voltooiing 
van een kunstwerk voorafgaat. Maar eerder 
ligt een interpretatie voor de hand die “AS 
LONG AS IT LASTS” opvat als een ant
woord op de vraag naar de duur van kunst, 
na de voltooiing van het werk. De tekst stelt 
de tijdelijkheid van de schilderkunstige in
stallatie provocerend aan de orde. Beide 
interpretaties zijn echter slechts ten dele

AS LONG AS IT LASTS, foto: Bob Goedewaagen

waar. De voltooiing van een kunstwerk is 
voor Weiner immers een relatief gegeven. 
In de tekst klinkt zijn adagium door dat een 
kunstwerk niet noodzakelijk uitgevoerd 
hoeft te worden. In 1968 besliste Weiner 
dat het volstaat een kunstwerk middels taal 
kenbaar te maken als een idee van sculp
tuur, als een betrekking tussen materialen, 
begrippen en mensen. Het moment van 
voltooiing ligt in het gebruik door de ont
vanger, op het moment dat het werk open
baar wordt gemaakt. Zo moeten we de 
keuze voor Weiner als peetvader van deze 
tentoonstelling dan ook begrijpen. Tegen
over de huidige belangstelling voor het 
schilderij als een voltooid en manipuleer
baar object herinnert Witte de With aan de 
paradoxale situatie van de schilderkunst 
zelf, die alleen tot doel lijkt te hebben om 
met iedere apotheose (Mondriaan, 
Malevich, Newman, Reinhardt, Ryman) 
haar eigen bestaan te verlengen. Dat is ook 
het onderwerp van de lezing “Ixion paints 
a picture "die Jean-Pierre Criqui op 19 sep
tember zal geven als afsluiting van de ten
toonstelling.

Acht installaties

Hoe hebben de overige acht deelnemers 
gereageerd op de opdracht om hun werk te 
laten spreken als een schilderkunstige 
performance, binnen de gegeven limieten 
van plaats en tijd?
De oudste is Raoul De Keyser. In zijn 
minimale schilderijen verwijst de ruimte
lijke illusie binnen het schilderij niet naar 
iets daarbuiten. In zijn zaal heeft De Keyser 
zestien schilderijen gehangen volgens een 
strenge compositie. De kleur van de muren 
is beige, de som van alle gebruikte kleuren 
in de schilderijen. Zo is de ruimte dienst
baar geworden. Het tegenlicht van de oor
spronkelijk witte muren is verdwenen waar
door alle aandacht geconcentreerd wordt 
op het oppervlak van de schilderijen, die als 
spiegels de lichtconditie lijken te reflecte
ren.
De jongste deelnemer is Rob Birza. Waar

De Keyser de scheiding in stand houdt 
tussen schilderijen en ruimte en beide laat 
zien als een manifestatie van licht, wil 
Birza het onderscheid bezweren door alle 
muren, inclusief de pijlers, als het te be
schilderen oppervlak te beschouwen. Hij 
heeft een jungle geschilderd en die gecom
bineerd met reële objecten, gebloemde kus
sens bijvoorbeeld. Birza’s benadering her
innert aan de flower power-tijd, toen hip
pies hun huizen van boven tot onder be
schilderden als een mellow yellow-totaal- 
ervaring.
Philippe van Snick kreeg met deze uitnodi
ging de kans om zijn werk, dat altijd als een 
propositie of een maquette wordt gepresen
teerd, op een schaal van 1:1 te realiseren. 
Van Snick houdt zijn vocabulaire strikt 
beperkt tot de kleuren goud, zilver, rood, 
geel en blauw, gecombineerd met de binaire 
tegenstelling van een ijlblauw voor de dag 
en een diepzwart voor de nacht. Het dag
licht in zijn ruimte in Witte de With valt 
samen met de lichtblauwe, lange wand te
genover de ramen. Haaks daarop staat een 
korte zwarte muur. Twee rood geschil
derde muren verschillen in intensiteit naast 
de dag- en de nachtkleur, “asymmetrisch” 
zoals Van Snick het noemt, maar perfect in 
evenwicht met de ongelijke lengte van de 
vlakken.
Fons Haagmans heeft een rode vloerbedek
king aangebracht die de sfeer van zijn in
stallatie bepaalt. Er is een interieur ont
staan, waarin de drie Tarot-figuren voor 
Misère, Chagrin en Maladie die in zwart
wit op de muren zijn geschilderd optimaal 
hun metaforische zeggingskracht uitoefe
nen.
Ludger Gerdes verdeelde de muren in vak
ken, waarop steeds opnieuw een vicieus 
ronddraaiend verfspoor werd herhaald. Op 
de plafonds staan formules geschreven: “a 
observeert b”, “b observeert c”, etcetera, tot 
en met “z observeert a”. Onder die autisti
sche tekst stelt Gerdes de vraag: “...en wie 
behoedt de mens voor de mens?”
Voor Henri Jacobs is een dergelijke vraag 
het vertrekpunt. Bij hem breekt een

labyrintisch patroon van lijnen en vlakken 
open tot een doorkijk in een huis met veel 
kamers, waarin mensen met elkaar en met 
zichzelf bezig zijn.
Voor de constructie van een stellage, die 
dwars in de ruimte staat, werden door Jessica 
Stockholder middels het aanbrengen van 
gaten in de muur twee zalen onderling 
verbonden. De voorzijde is naar het licht 
gekeerd. Het hellende vlak is dakpansgewijs 
bedekt met doorgezaagde badkuipen. Op 
een groene ondergrond is een plas oranje 
verfmaterie uitgegoten die op de vloer is 
gestold, vermengd met stukken gekleurd 
textiel. De oranje verf, het gekleurde licht 
en de gele elektriciteitssnoeren lijken de 
ruimte in te zijn geslingerd als een metafoor 
voorde ongeremde energie waarmee Stock
holder te werk is gegaan bij de transforma
tievan.de ruimte.
Van Marien Schouten herinner ik me teke
ningen uit 1985 met ornamentele, architec
turale vormen op een oranje ondergrond. 
Voor Schouten is de ruimte van het papier 
nooit een neutraal gegeven geweest. Zijn 
oeuvre laat een voortgaande reeks radicale 
ingrepen zien waardoor de tekening zich 
manifesteert in een architecturale dimen
sie. De ruimte van atelier en expositiezaal 
worden met schilderkunstige middelen, een 
wanddecoratie of een stalen hek als raster 
bijvoorbeeld, tot onderdeel van het werk 
verklaard. In Witte de With heeft Schouten 
de buitenwereld buitengesloten door een 
scherm geribbeld kathedraalglas voor de 
ramen te plaatsen. Alleen het licht wordt 
toegelaten. Ook voor een muur met twee 
schilderijen staat zo’n scherm waardoor
heen de expressie van de groenzwarte verf 
transformeert tot vibrerend licht. Het inge
houden gevoel voor drama in de installatie 
van Schouten culmineert in een zwart-wit 
schilderij, waarin met zwaar ijzerwerk een 
compositie van vallende kruisen wordt 
samengehouden.

De installaties van Schouten en Stockhol
der illustreren het grote bereik aan moge
lijkheden dat het uitdagende concept van 
Witte de With bood. Als kunstenaars hun 
werk tijdelijk tonen in een zelfbepaalde 
samenhang met de ruimte, resulteert dat in 
uitgesproken statements. De opdracht im
pliceert namelijk dat problemen aan de 
orde worden gesteld aangaande de mon
tage van een werk, de verhouding tot de 
architectuur en de aanwezigheid van de 
kijker. Die aspecten, die van een schilderij 
ook een schouwspel maken, blijven inhe
rent aan de 20ste-eeuwse schilderkunst, 
ook al lijken ze in de nieuwe belangstelling 
voor het ezelschilderij op de achtergrond te 
raken.
Na de tentoonstelling verschijnt een publi- 
katie waarin de gerealiseerde werken foto
grafisch zijn vastgelegd. Naast de inleidin
gen van Chris Dercon, Benjamin Buchloh 
en Victor Erice be vat het boek tekstbij dragen 
van de kunstenaars.

Bert Jansen

Mogelijk blijft”AS LONG AS IT LASTS” 
van Lawrence Weiner op de Euromast 
behouden, de acht installaties in Witte de 
With zelf worden echter zeker overschil- 
derd. Op 19 september, de laatste dag 
van de tentoonstelling, vindt de lezing 
van J ean-Pierre Criqui plaats. Cahier # 1 
wordt op 6 oktober voorgesteld. Op de 
Frankfurter Buchmesse presenteert 
Witte de With het door haar en Portikus 
(Frankfurt) geproduceerde kunstenaars
boek van Stanley Brouwn. Vanaf 15 ok
tober tot 28 november loopt de volgende 
tentoonstelling in Witte de With, “Wat 
eten wij vandaag?”, van Jef Geys. Meer 
informatie: Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44).
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Standpunten over schilderkunst
Over aAs long as it lasts” en “Der zerbrochene Spiegel”

In de persmededeling van de tentoonstel
ling “As long as it lasts ” in Witte De With 
in Rotterdam wordt er met enig opportu
nisme gerefereerd naar “Der zerbrochene 
Spiegel" in Wenen. Als gewone bezoeker 
van “As long as it lasts ” krijgt u een tekstje 
mee dat quasi identiek is aan de pers
mededeling. Alleen zijn er met de tekstver
werker twee en een halve zin uit verwij
derd. De tentoonstelling in Wenen wordt 
niet meer vernoemd. Toeval? Meent men 
dat de modale bezoeker van Witte De With 
toch niet in Wenen komt, en de verwijzing 
dus overbodig is? Of is men ondertussen 
zelf gaan kijken en tot het besef gekomert 
dat de twee tentoonstellingen - buiten enig 
gebruik van verf - niets met elkaar te maken 
hebben? Vreest men nu misschien eerder 
de vergelijking dan ze te zoeken?
“As long as it lasts” bestaat uit geschil
derde installaties. Men wil, zo zegt het 
begeleidend tekstje, “de aan de schilder
kunst toegeschreven autonomie testen’, 
door deze in onmiddellijk verband te bren
gen met de twee- en driedimensionale ver
delingen van de architecturale ruimte”. Dat 
wil zeggen dat in het achttal turnzaal-achtige 
ruimtes van Witte de With installaties wor
den getoond met verf. Soms, zoals bij het 
sobere werk van Philippe Van Snick zijn 
alleen de muren monochroom geverfd, soms 
komen er kitscherige motieven, glazen 
schermen, badkuipen, opengebroken mu
ren, kabels of kussens, zitbanken of plastic 
planten bij te pas. Het resultaat van dat alles 
is meestal niet erg overtuigend.
Maar het lijkt alsof men dat heeft voorzien. 
Want op dat ene blaadje commentaar dat 
men uitdeelt, wordt ironisch genoeg Benja
min Buchloh geciteerd die uithaalt naar de 
alomtegenwoordigheid van installaties: 
“Het begrip installatie lijkt op dit moment 
onderworpen te zijn aan een expansionis
tisch delirium dat controle over de ruimte 
gelijkstelt aan overtuigingskracht. Sterker 
nog, zulke obligate installaties proberen 
door middel van een theatrale scenografie 
zowel de discursieve en institutionele sta
tus van objecten, alsook hun bestaan als 
dingen te ontkennen, zonder dat dit ook 
maar in de geringste mate lukt. Integen
deel. De dwang om installaties te maken 
komt voort uit een groeiende noodzakelijk
heid om de te bevatten objecten binnen een 
en dezelfde spektakelcultuur te construe
ren...”
Buchloh heeft gelijk. Het probleem van de 
installatie is een beetje dezelfde als die van 
de reputatie in de moderne kunstwereld: 
“here today, gone tomorrow”. Door de 
modische inflatie heeft de installatie-vorm 
zijn functie verloren. In plaats van een 
provocatie aan de kunstwereld (zoals al 
bijna een eeuw geleden bij Duchamp), in 
plaats van een dialoog met, en een inspelen 
op de ruimte, zijn het nu meer en meer ad 
hoc-werken. Wegwerp-produkten waar
voor de kunstenaar niet àl te veel moeite 
doet. Want wat hij bijvoorbeeld hier in 
Witte De With op de muur tovert, kan hij 
niet of slechts gedeeltelijk recupereren. Het 
is slechts een staalkaart van zijn kunnen, 
een reclamespot.
De tekstschrijver van Witte de With pro
beert de tentoonstelling te verdedigen door 
te spreken over een “uitdaging voor de 
verdere ontwikkeling van de schilderkunst 
in een context, die vandaag tegelijkertijd de 
crisis en de heropleving van de schilder
kunst predikt, en waarbij in de meeste ge
vallen slechts de ‘objectwaarde’ van het 
schilderij wordt benadrukt.” Hij kaatst met 
andere woorden de bal handig terug: instal
laties mogen spektakel zijn, aan traditio
nele schilderijtjes hangt de vieze geur van 
geldgewin. Meteen wordt dan impliciet de 
vraag gesteld: wie is er het meest afhanke
lijk van de economie: diegenen die met hun 
installaties meedoen aan de spektakel
cultuur, of zij die alleen bekommerd zijn 
om de “objectwaarde” van het schilderij? 
Het is een interessante vraag die “As long 
as it lasts ” stelt - zij het misschien meer met 
dat tekstje van 2 kantjes dan met het ge
toonde werk.

Enkel maar tonen

Ed Ruscha mag de Weense Kunsthalle en 
het Messepalast met slogans behangen, net 
zoals Lawrence Weiner “As long as it lasts ”

Jessica Stockholder

Catchers Hollow, 1993 - foto: Bob Goedewaagen

op de Rotterdamse Euromast heeft mogen 
schilderen. Maar verder is “Der zer
brochene Spiegel” in Wenen totaal anders 
van opzet dan “As long as it lasts” in 
Rotterdam. In Wenen (en straks Hamburg) 
wordt met werk van drie generaties schil
ders een stand van zaken van de schilder
kunst opgemaakt. Daarbij wordt geen con
cept uitgewerkt (de theatralisatie en het 
spektakel waaraan ook zovele tentoonstel
lingen lijden). De enige thesis die Kaspar 
König en Hans-Ulrich Obrist naar voor 
willen schuiven is de simpele vraag: “Wat 
is vandaag schilderkunst?” Die “achter
haalde” manier van tentoonstellen blijkt 
echter bijzonder actueel te zijn. Ze levert 
een interessante en vruchtbare confrontatie 
op - niet in het minst omwille van de diver
siteit en de grote contrasten in het getoonde 
werk.
In de catalogus staan de schilders chronolo
gisch naar hun geboortedatum gerangschikt. 
Die varieert aanzienlijk: er nemen vetera
nen als Eugène Leroy (° 1910) en Agnes 
Martin (° 1912) aan deel, er is de generatie 
van Arnulf Rainer, Robert Ryman, Raoul 
De Keyser en Gerhard Richter (° rond 1930), 
die van Niele Toroni, Georg Baselitz, Per 
Kirkeby, Sigmar Polke (° rond 1940), men
sen die in de jaren ’50 geboren zijn zoals 
Mariene Dumas, Philip Akkerman, of Luc 
Tuymans. En dan zijn er nog jonge derti
gers als Britta Huttenlocher of Maria 
Eichhorn (allebei °1962). Van elke kunste
naar wordt een representatieve selectie van 
drie, vier of meer recente werken getoond. 
Op twee uitzonderingen na, de Fransman 
Gérard Gasiorowski (1930-1986) en de 
Zweed Dick Bengtsson (1936-1989) wordt 
alleen werk van levende kunstenaars ge
toond.
De witte catalogus met gouden opdruk is 
mooi en sober. De modieuze, kritische 
metataal blijft er grotendeels in achterwege, 
al ontbreken de obligate citaten van Virilio 
(aan wie ook de titel ontleend is) en Deleuze/ 
Guattari natuurlijk niet. Ik merk dat ik deze 
catalogus wel vaak bekeken, maar niet echt 
gelezen heb. Het is ook niet nodig : eindelijk 
haalt de tentoonstelling het nog eens op het 
vertoog over de kunst. Hier kijk je je ogen 
uit, in plaats van de begeleidende teksten te 
gaan lezen. Hier wordt eindelijk afscheid 
genomen van de grote verhalen, de dwang
matige concepten waarmee tentoonstel- 

lingsbouwers hun eigen werk trachten op te 
waarderen. Hier wordt terug getoond. 
König en zijn jonge collega Obrist hebben 
oog voor het samenbrengen van werken die 
op het eerste gezicht niets met elkaar te 
maken hebben. In de nieuwe Kunsthalle 
wordt een mooie zaal gemaakt met zo di
vers werk als dat van Robert Ryman, 
Malcolm Morley, René Daniels, Niele 
Toroni, Herbert Brandl en David Reed. De 
meest diverse stijlen van, en opvattingen 
over schilderen hangen er naast mekaar. 
Ook de confrontatie van de zes, drie meter 
hoge panelen van “Abstraktes Bild” van 
Gerhard Richter met zijn floue “Chicago 
1992” is prachtig. Vergeleken daarmee is 
het Richterzaaltje van “Het sublieme ge
mis” een mislukking die Richter haast de
gradeert tot een maker van Vanitas-symbo- 
len in David Hamilton-stijl.

Paniek voor niets

In het citaat waaraan “Der zerbrochene 
Spiegel” zijn naam ontleent, stelt urbanist 
en professionele media-paniqueur Paul 
Virilio: “Alles, wat vroeger gebruikt werd 
om een beeld te maken, de hele publieke 
blik uit het verleden, wordt op het ogenblik 
uitgehold en leeggemaakt. En een nieuwe 
publieke blik heeft men nog niet uitgevon
den. De blik is gebroken als glas. Men is 
niet meer zeker van wat men ziet.” Op 
Virilio kun je altijd rekenen voor een flinke 
scheut pessimisme met weinig diepgang. 
Want eigenlijk: stellen wij die publieke 
blik uit het verleden, waar hij zo nostal
gisch over doet, wel zo op prijs? Is die niet 
uitermate totalitair en reactionair, ja het 
equivalent van de vorstelijke blik waar 
Diderot zich tegen keerde? Zijn wij niet wat 
blij dat wij er van verlost zijn?
Van een crisis van het geschilderde beeld is 
in Wenen niets te merken. Schilders blijken 
even adequaat te reageren op de wereld 
rondom ons als beeldhouwers, installatie- 
makers, video- of performance-kunstenaars. 
Meer: “Der zerbrochene Spiegel” toont 
juist aan dat een gebrek aan eenheid, resul
taat van de zogenaamde “crisis” van de 
schilderkunst, interessante breuklijnen 
blootlegt. In plaats van een eenheidsworst 
van “zo moet en zal er geschilderd worden” 
toont “Der zerbrochene Spiegel” heel di
verse opvattingen over, en manieren om te 

schilderen. De diversiteit van de tentoon
stelling resulteert voor de aandachtige toe
schouwer niet in chaos, integendeel. Er 
tekenen zich duidelijk groeperingen van 
kunstenaars af. Die aftekening ligt niet op 
het vlak van onderwerp, materiaal, of tech
niek, maar in de wijze waarop schilders 
aankijken tegen het beeld, de realiteit en het 
spektakel.

Het spektakel van het schilderen

Om even op Rotterdam terug te komen: het 
interessantste werk dat in “As long as it 
lasts” getoond wordt, is de enige niet- 
installatie, het enige “geprefabriceerde” 
werk: een serie doeken van Raoul De Keyser 
die de gezamenlijke titel “Op een kier” 
kregen. In het Messepalast in Wenen hangt 
er ook werk van De Keyser. Maar kleine 
ingetogen doekjes als “Obstakel”, “Oost”, 
“West”, “Noord”, “Zuid” verzuipen er in 
het imposante geheel. De Keyser wordt er 
omringd door geweldenaars als Rainer en 
Baselitz, Clemente en Polke. De Keysers 
doeken lijken plots nog kleiner te worden, 
overrompeld door het spektakel rond hem. 
Spektakel inderdaad. Want is schilderen op 
een linnen doek niet even zeer onderhevig 
aan een theatrale scenografie als installa
ties? Is ook schilderen niet vaak onderwor
pen aan een expansionistisch delirium dat 
controle over het doek gelijkstelt aan 
overtuigingskracht? Is ook een bepaald soort 
schilderen niet een poging om een spektakel
cultuur te construeren?
Hoe verschillend ze ook zijn, de viriele, 
Germaanse expressie van een Arnulf Rainer 
of een Georg Baselitz (wiens orgiastische 
“portretten” typerende namen als “Elsa”, 
“Ida ”, en “Jutta ” dragen), de structuren en 
lagen van een Kirkeby, het materie-rea- 
lisme van de witte doeken van een Ryman 
hebben alvast dit gemeen: hun afwijzen 
van de “afbeelding” impliceert paradoxaal 
genoeg dat het realisme mogelijk is, ja 
bestaat (als norm waar zij van afwijken). 
Ryman gebruikt trouwens terecht de term 
“realisme” voor zijn schilderkunst. Niet 
alleen omdat hij met reële materie, name
lijk witte verf, werkt. Maar ook omdat hij 
en al deze schilders blijven geloven in de 
realiteit, ook al - en precies omdat - zij haar 
weigeren af te beelden. Voegt men er nog 
de illusie bij dat zij op die manier hopen iets 
aan de werkelijkheid te veranderen dan 
wordt duidelijk dat hun modernistische 
esthetiek in feite een stiefdochter is van de 
fantasmen van de 19de eeuw, een pervers 
soort van illusionistisch realisme.

De geschilderde ironie

Er is een andere generatie kunstenaars, 
meestal jongeren, die inzien dat de realiteit 
“dood” is. Zij betwijfelen of wij de werke
lijkheid ongemedieerd door concepten of 
afbeeldingen kunnen ervaren. “We see 
paintings in a different way now because of 
film and video,” stelt David Reed die zich 
evenzeer door een Western van Budd Boet- 
richer laat inspireren als door een doek van 
Barnett Newman. Deze generatie aanvaardt 
dat zij alleen maar afbeeldingen van afbeel
dingen kunnen schilderen, dat kunst een 
figuratief spel is waar hun bijdrage beperkt 
blijft tot het krassen van commentaren bij 
de bestaande tradities. Het is wat men post
modern werk noemt. Veel van de installa- 
tie-rage valt eronder. Ook in “Der 
zerbrochene Spiegel” wemelt het van de 
afstandelijke, ironische grapjes - tot in het 
semi-fictieve toe. Er is Daniel Walravens 
met zijn Tollens-verffabriek die een “gris 
moyen”-vlak tentoonstelt en waarvan de 
“catalogue raisonné” uit een verfstaalkaart 
bestaat. Er zijn de door het publiek geschil
derde monochromen van Maria Eichhom 
die men nauwelijks kan zien (zo men daar 
al zin voor zou hebben) omdat zij te dicht 
bij elkaar verticaal opgestapeld zijn, er is de 
collectie pseudo-kindertekeningen van 
Jean-Frédéric Schnyder, of de verzameling 
“thrift store paintings” geselecteerd door 
Jim Shaw, er zijn de doeken vol met ge- en 
beschilderde porseleinen borden van Lisa 
Milroy. Al deze vormen van afstandname 
tegenover het oude, zogenaamd uitgeputte 
schilderen zijn wel even grappig, maar de 
ironie ervan is o zo vrijblijvend.
Heel wat interessanter is het werk van de
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Intermezzo: de hiëroglifische blik

Michael Fried is in de middens van de 
moderne kunst bekend (en misschien 
wel berucht) omwille van een essay, 
“Art and Objecthood” dat verscheen in 
Gregory Battcocks “Minimal Art - A 
critical antology ” (1968). Zoals Buchloh 
neemt Fried stelling tegen de "theatra- 
liteit” van de moderne kunst: “Het suc
ces, zelfs het voortbestaan van de kunst, 
is steeds meer afhankelijk geworden van 
de bekwaamheid om het theater te ver
slaan.” Kunst degenereert voor hem als 
ze tot theater wordt. En precies minimal 
art houdt per definitie rekening met de 
toeschouwer: ze toont geen dingen die 
volledig in zich besloten zijn, maar ver
trekt vanuit het besef van het bekeken 
worden. Ze maakt van een aanschouwer 
een toeschouwer, en van de voorstelling 
een theatraal spektakel, aldus Fried.
Het artikel van Fried is wel eens ver
keerd begrepen. Ik heb niet zo lang ge
leden een tekst van een theatercriticus 
gelezen die het had over Frieds “vorste
lijke, perfecte blik”, over een kijken “dat 
afstand doet van de eigen lichamelijk
heid en opgaat in de geïdealiseerde li
chamelijkheid van de vorst”. Dat is, 
zeker voor wie Frieds ander werk kent - 
“Absorption and Theatricality in the 
age of Diderot” of “Courbet’s Realism ”, 
hij werkt nu ook aan een werk over 
Manet - een vreemde misvatting. Maar 
een karakteristieke want de theater
criticus wordt op dat dwaalspoor geleid 
door zijn eigen ideologische vooroorde
len. Hij plaatst die ene tekst van Fried 
die hij kent tegen de achtergronden van 
de theatervormen waarmee de avant- 
garde in de jaren ’60 experimenteerde: 
performance, lichamelijkheid (het equi
valent van wat in de schilderkunst de 
zelfexpressie van een Georg Baselitz of 
Arnulf Rainer is). Op het eerste gezicht 
lijkt Fried dan op een reactionaire ma
nier-dat soort “theater” te verwerpen en 
terug te willen naar de traditionele (thea
trale zowel als picturale) voorstelling. 
Als men zoals deze theatercriticus ge
looft in de onfeilbaarheid van het 
modernistische dogma, ziet men niet dat 
Frieds werk - en dat is nu precies het 
belang ervan - eindelijk eens een ander 
verhaal probeert te vertellen. Fried stelt 
impliciet de vraag: wat als zich nu eens 

een heel ander proces voltrok achter de 
schijnbare glorietocht van de moderne 
kunst? Wat als het protest tegen traditio
neel theater en traditioneel schilderen, 
nu eens niet anti-burgerlijk is zoals men 
pretendeert, maar integendeel neo-bur- 
gerlijk. Wat als het omverwerpen van de 
oude vaststaande waarden niet tot be- 
vrijding heeft geleid, maar alleen maar 
tot het opleggen van nieuwe burgerlijke 
normen: die van de spektakelmaat- 
schappij. Kortom: wat als het experi
ment gedegenereerd is tot circus?
Frieds werk is gebaseerd op de kunst
kritieken die Diderot schreef in de 18de 
eeuw. Diderot bewonderde schilders als 
Greuze en Chardin zeer. Aan de hand 
van hun werk formuleerde hij een anti- 
theatrale esthetiek die een scherpe kri
tiek impliceert op de alziende blik van 
de absolute vorst (precies het tegenover
gestelde dus van wat onze theatercriticus 
meent te begrijpen). Men kan Diderots 
theatrale en picturale opvatting samen
vatten in deze ene frase: “quand on 
suppose des spectateurs tout est perdu”: 
als een acteur op een scène, of het perso
nage in een schilderij, laat blijken dat hij 
wéét dat hij bekeken wordt, dan is alles 
naar de bliksem. De theatrale of picturale 
voorstelling verwordt dan tot een thea
traal spektakel.
Op het eerste gezicht kan Diderots plei
dooi voor “absorptie”, voor een niet- 
theatrale inleving, lijken op een soort 
actor’s studio-achtige aanpak waarbij 
men zich in de huid van een fictief 
personage moet in werken. Een soort van 
superrealisme à la Stanislavski. Maar 
Roland Barthes heeft in zijn essay 
“Diderot - Brecht - Eisenstein ” gewe
zen op de overeenkomst tussen Diderots 
inleving en de esthetiek van “pregnante 
momenten” bij Brecht en Eisenstein 
(men zou makkelijk Joyce aan dat lijstje 
kunnen toevoegen). Vervreemding is niet 
het afstandelijk cabotineren naar de toe
schouwer toe waarvoor slechte regis
seurs (en schilders) het wel eens hou
den, wel het creëren van een ideeën
kunst met absorptieve, symbolische, 
hiëroglifische momenten. Slechts dan - 
door zoals Diderot de toeschouwer te 
negeren - ontsnapt men aan de drang van 
de spektakelcultuur.

Luc Tuymans

De diagnostische blik, 1992

Zweed Dick Bengtsson. De mini-retrospec- 
tieve die men in Wenen toont, doet wel wat 
afbreuk aan zijn werk dat meer als een 
interventie in een vreemde context bedoeld 
lijkt (samen geplaatst werken de vele ha
kenkruizen die hij gebruikt repetitief en 
inflatoir). Maar beeldt u zich zijn “Edward 
Hopper: Early Sunday Morning, 1970” 
eens in temidden van een échte Hopper- 
tentoonstelling! Bengtsson kopieert ge
trouw (Van Meegeren was een van zijn 
grote idolen) de bekende Hopper-afbeel- 
ding van een lege straat. Maar hij doet dat 
op een houten paneel met olieverf die door 
de vernis en bewerking meer aan scheep- 
slak doet denken. En links onderaan van de 
vreemde kopie die hij maakt van Hoppers 
doek schildert hij een swastika.
Dit werk staat even ver van de zelf-expres- 
sie van de oudere generatie als van de 
vrijblijvende grapjes van de postmodernen. 
Bengtsson vertrekt van bestaande beelden, 
maar levert er een vlijmscherpe kritiek op. 
Doeken als “Bergsvandrare (Wander-vo- 
gel)”: enige Duitse jongeren op trektocht 
door een clichématig berglandschap met 
Kandinsky en Mondriaan-rugzakken doen 
denken aan het even ontluisterende 
(schilderwerk van Paul De Vylder.

De ernstige onrealiteit

Zowel de postmoderne, conceptuele spel
letjes, als het driftige expressionisme met 
de vinger van Rainer of de verftube van 

Baselitz, lopen tenslotte stuk op de énige 
realiteit waaraan niet te ontsnappen valt: de 
dood. Een doek als Bengtssons “Richard 
im Paris ”, gebaseerd op een onherkenbaar 
gemaakte filmfoto van Richard Widmark: 
een doodshoofd-achtige man met hoed en 
overjas voor een gordijn, en daarover de 
onheilspellende letters P.C.F., verbeeldt dat 
prachtig. Het is niet omdat de “werkelijk
heid” alleen nog uit (nieuws)beelden be
staat, dat zij minder grimmig, minder onrust
wekkend of afschuwelijk is. Integendeel. 
Er zijn naast Bengtsson in Wenen maar 
twee kunstenaars die er in slagen om dat 
gevoel mee te geven: Luc Tuymans en 
Mariene Dumas. Hun werk is gefilterd door 
het besef dat vandaag niet de werkelijkheid 
werkelijk is, maar het beeld ervan. Zij heb
ben niets te maken met de generatie van de 
tomeloze zelfexpressie of het materie-rea- 
lisme. Maar nog minder hebben zij iets 
gemeen met de vrijblijvende grapjes en 
spelletjes van de postmodernen die zich 
blijven vermaken met de nietszeggende 
idee dat er niets te zeggen valt.
Op de Documenta rivaliseerden Dumas’ 
portretten van Jan Hoet nochtans met de 
kosmische installaties van Marina Abramo- 
vic voor de prijs van de flauwste onzin. 
Hier, met Zuid-Afrika als onderwerp, is 
haar werk opnieuw relevant, bijtend en 
actueel. Dumas schildert bijna “slecht”, 
maar haar slordige borstelwerk hindert niet, 
integendeel. Dit is werk dat minder aan de 
behandeling van de verf gebonden is dan 

dat van vorige generaties. Het zijn in de 
eerste plaats “beelden”. Narratieve, ja mis
schien in zekere zin “realistische”, beelden 
- al ligt hun realisme niet op het vlak van de 
voorstelling. Het zijn geen vensters op, 
eerder hiërogliefen van de werkelijkheid. 
Het werk van Tuymans is strategisch ge
plaatst bij de uitgang van de Kunsthalle, 
omringd door doeken die de twee andere 
tendensen belichamen - zij het op een quasi 
parodiërende manier. Rechts van hem han
gen de ironische “Plates ” van Lisa Milroy. 
En tegenover hem doeken van Bernard 
Frize die, met een disperserend hars, een 
soort karikatuur van de zelfexpressie van 
de oudere generatie lijkt te maken. In tegen- 
stelling daarmee zijn de werken uit 
Tuymans’ reeksen “Recherches” en “De 
diagnostische blik” --in al hun strenge 
onverbiddelijkheid - fascinerend. Zij zijn 
niet uit het geheugen te bannen. “Wat aan
spreekt in de in gedachten verzonken fi
guur, is het mysterie van een subjectiviteit 
die vraagt om geïnterpreteerd te worden, 
ook al wij st ze die in feite af. En de interpre
tatie kan, van de kant van de kijker, slechts 
komen via een parallelle droomtoestand. 
Er komt een bijzonder genot tot stand dat 
het resultaat is van het afwisselen van een 
gefascineerde deelname aan het voorge
stelde leven, en een terugkeer naar zichzelf. 
De droom biedt de mogelijkheid van een 
dubbele absorptie (...),” schreef Jean 
Starobinski naar aanleiding van Diderots 
commentaar op “De bellenblazer” van 

Greuze. Het kan bizar lijken om zo ver- 
schillend werk uit twee zo verschillende 
eeuwen te vergelijken, maar toch is dat 
citaat perfect toepasbaar op het werk van 
Tuymans. Deze doeken getuigen van een 
onvermurwbare, dwingende visie op een 
wereld die men slechts in een parallelle 
droom - of misschien beter: nachtmerrie - 
kan betreden. Als er iemand de publieke 
blik, waar Virilio zo naar terugsnakt, uit
holt en leegmaakt dan is het wel Tuymans. 
Zijn doeken zijn hiëroglifische beeld- 
restanten die wars zijn van elk spektakel.

Mare Holthof

“Derzerbrochene Spiegel - Positionen zur 
Malerei” vond van 26 mei tot 25 juli 
plaats op twee locaties in Wenen, het 
Messepalast, Halle B,Messeplatz 1,1070 
Wien, en de Kunsthalle Wien, Treitl- 
strasse 2, 1040 Wien (526.09.57). Van 
14 oktober tot 2 januari loopt dezelfde 
tentoonstelling in de Deichtorhallen, 
Atlanderstrasse, 2 Hamburg 1 (040/ 
323.763). “As long as it lasts” kan nog tot 
19 september bezocht worden in Witte 
de With, Witte de Withstraat 50,3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44).
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Beelddeemstering
Over de Baader-Meinhof-cycIus van Gerhard Richter

De Baader-Meinhof-cyclus van de Duitse 
schilder Gerhard Richter is één van de 
aangrijpendste werken van de kunst van het 
schilderen in deze decennia. Geschiedenis 
en kunst ontmoeten elkaar zoals we sinds 
Manet en diens “Executie van keizer 
Maximiliaan ’’niet meer voor mogelijk had
den gehouden. Ook Manet maakte gebruik 
van foto’s, ook Manet stond afstandelijk 
tegenover het gebeuren, tenminste in poli- 
tiek-ideologische termen, maar hij was 
ethisch zeer door het gebeuren getroffen. 
Let wel, geen agitatorische ethiek, maar de 
ethiek van de roman-verteller. Manet ob
serveerde gefascineerd, maar hij kneedde 
zijn materiaal niet in dienst van propagan
distische eenvoud, integendeel hij kneedde 
het in termen van een realistische absurdi
teit, matheid en apathie.
Het gebeuren is tegelijk aangrijpend en 
tragisch, maar vooral ook grotesk. We heb
ben duidelijk niet meer met een schrikwek
kend en verheffend drama, maar eerder met 
een morbide sensatie te maken. De held is 
geen held, maar een penibel klein snijpunt 
van heterogene feiten die zich voordoen. 
Wat een gebeurtenis lijkt, is een raakpunt 
van details, zonder enig geheim, zij het in 
een toevallig spektakulaire “samenloop”. 
De absurde samenloop is het voedsel bij 
uitstek van het sensationele en melodrama
tische levensbesef: hongerig naar merk
waardig toeval zonder zin, hongerig naar 
het spektakel, dat men wel bekijkt, maar 
waaraan men nooit hoeft te participeren. 
De mens van de massacultuur neemt geen 
deel aan de grote gemoedsbewegingen van 
de gemeenschap, hij observeert ze, hij be
schouwt ze als een spektakel, waarin hij 
uitsluitend als geëxciteerde toeschouwer 
partij kiest. Zo zien we in de "Executie van 
keizer Maximiliaan ” die komieke figuur
tjes over de muur heen kijken naar een 
procedure die executie heet, maar vooral 
interessant is. Zo zien we in ons allereerste 
oogcontact met de Stammheim-serie van 
Richter de blik van de fotocamera; de blik 
van de politie-fotograaf, de blik van de 
picture-editor van Bild aan de afbeeldingen 
van jonge gezelfmoorde vrouwen prutsen. 
De in de beelden ingebakken geïnteres
seerde onverschilligheid schuift de schil
der als allesoverheersende vorm naar vo
ren. Daarin kadert, vangt, relativeert én 
exalteert hij de afgebeelde mensen, hun 
handelingen, hun overtuigingen, hun lot, 
hun radikale opruiming, hun niet alleen 
politieke, maar vooral ook symbolische 
liquidatie.
Maar door deze voyeuristische argumenten 
als eerste in het veld te brengen bewerkt 
Richter een ogenblikkelijk ingezette crisis 
bij de beschouwer. We zien immers té goed 
die vorm, haar onverbiddelijkheid, haar 
eenzijdige machtsuitoefening, haar gena
deloze gelijkschakeling. Uit het fotografi
sche gelijk van de beelden, uit hun gevoels
matige superioriteit door apathie, groeit bij 
de beschouwer in de confrontatie met het 
werk het besef van iets anders. De moge
lijkheid, nee, de onvermijdelijkheid, nee, 
de noodzakelijkheid van de sympathie. Niet 
noodzakelijk (maar uiteraard niet onmoge
lijk) een sympathie voor de historische rol 
en de keuzes die ze maakten, maar wel 
noodzakelijk sympathie door de omkering, 
de negatie van hun object-zijn voor de 
camera, voor het politioneel voyeurisme. 
We kunnen niet via dat skopische foltertuig 
blijven kijken en buitelen dus onvermijde
lijk in een grammaticale positie van sympa
thie met wie er het slachtoffer van is. Zon
der dat we het zelf willen zet het dispositief 
van Richter ons in verontrustende solidari- 
teiten. Het helpt je niet te zeggen dat je 
“natuurlijk” dat terrorisme, dat theater van 
revolutie en verzet afwijst; je bent door 
Richter in hun ban geschoven.

Manet schoof verschillende foto’s, maar 
ook prenten, verbale verslagen en gravures 
van onder meer Goya samen in een hecht 
netwerk van verwijzingen en ontleningen, 
het resultaat is één enkel beeld (weliswaar 
in diverse varianten gerealiseerd) dat het 
gebeuren in één synthetisch moment vat. 
Manet kiest voor het schilderen van iets wat 
men nog niet kon fotograferen, namelijk 
het ogenblik van het executie-schot.
Richter houdt daarentegen al zijn materiaal 
gescheiden, stelt een dossier samen, maakt

Edouard Manet

De executie van keizer Maximiliaan, 1867

een reeks (en geen sequens!), schildert 
rondom het geheime, ongekende, maar ook 
intrigerende moment van de zelfdodings- 
executie. Hij schildert niet wat er gebeurde, 
in één synthetisch beeld, maar het vooraf
gaande en het daaropvolgende. Ook al pre
senteert hij dit materiaal op zo’n wijze dat 
een temporele en causale lectuur gestoord 
wordt. Wij zouden in de verschillende heel
den misschien graag fases zien van een 
argumentatie, van een interpretatie van de 
gebeurtenissen, maar dit verlangen wordt 
voortdurend de pas afgesneden. Dit verhaal 
bevat geen verheven en dus te vertellen 
passages. Het is een (typisch Duitse) 
(waarom dat tussen-haakjes?) vermengen 
van verheven en grotesk, van edel en gru
welijk, van redelijk en monsterachtig, van 
orde en misdaad.

Richter doet (zoals zo dikwijls in zijn 
oeuvre) iets vreemds met die documenten. 
De taal laat nauwelijks toe dat in een hel
dere formulering te vatten. Vandaar ook de 
uiterst spannende verwarring die daarover 
bij de beschouwer ontstaat.
Richter schildert zijn motieven niet, ver
trekkende van foto’s zoals zovele schilders 
sinds de vorige eeuw hebben gedaan. Hun 
doel was daarbij nooit de fotografische 
herkomst, laat staan het fotografische ef
fect weer te geven; het fotografische beeld 
was uitsluitend materiaal dat verwerkt moest 
worden in het picturale. Dat doet Richter 
dus duidelijk niet. Hij hanteert al evenmin, 
zoals de hyperrealisten, watje de fotografi
sche “faktuur” zou kunnen noemen: extre
misme in de details, naturalisme van de 
licht-effecten, scherpte en gladheid van het 
oppervlak. Hij imiteert de fotografische 
afbeelding niet, hij pasticheert ze ook niet. 
Hij schildert geen fotografisch effect na, 
neemt zo’n effect ook niet als vertrekpunt 
vooreen nieuw plastisch idee. Richter schil
dert gewoon een object dat foto heet. Hij 
doet iets waarvan het begrijpen mij alleen 
in een woordspelletje verschijnt en daar, 
eventjes maar, begrijpelijk wordt: “hij schil

dert foto’s”, zoals men zegt dat iemand 
landschappen of bloemen schildert, Rich
ter maakt "foto-stukken".
Richter schildert foto’s, niet datgene waar
van ze een afbeelding zijn en naar verwij
zen, maar uitsluitend datgene waarmee ze 
een afbeelding vormen. Hij schildert de 
foto als een beeld-materie. Hij schildert de 
foto als een obj eet geplaatst in een stilleven. 
Eigenlijk zoals Manet in het portret van 
Zola aan de wand vastgespijkerde repro- 
dukties van Velazquez en Hokusai schil
dert, samen met het wandpapier en het 
tafeltapijt.
Richter suggereert voortdurend dat hij een 
foto eigenlijk niet ziet, dat hij niet beseft dat 
men doorheen een beeldoppervlak een rea
liteit viseert. Hij schildert met een blind- 
gemaakt oog, een oog zonder geest. Hij 
schildert een beeld als een object, los van 
zijn verbeeldend en betekenend karakter. 
Zoals iemand de klanken van een taal kan 
proberen te reproduceren, zonder die taal te 
begrijpen. In die absurde schilderactiviteit 
geeft Richter ons de indruk van een door 
een blinde gemaakt beeld; een imitatie, 
gemaakt zonder te weten waarvan, zonder 
enig contact met het geïmiteerde. Hij liqui
deert daarmee de documenten, eerder dan 
ze te exalteren; hij ontdoet ze van alle 
vermogen om verbanden te slaan en bete
kenissen te activeren. Hij laat er noch voor 
zichzelf, noch voor ons een imaginaire ge
meenschap rond ontstaan. Hij castreert zijn 
eigen beeld en het afgebeelde beeld van 
iedere verbeelding. Wat de toeschouwer 
aan verbeelding en emoties produceert, is 
uitsluitend diens persoonlijk affect. De toe
schouwer is alleen met de radicale weige
ring van Richters beelden om hem te erken
nen.

De serie bestaat uit vijftien taferelen van 
ongelijk formaat. De cyclus begint met 
twee subseries van telkens drie beelden. De 
eerste is een pasfoto-serie: een jonge vrouw, 
dynamisch in lichaam en uitdrukking, staat 
in een borstshot tegen een achtergrond;

kijkend naar de beschouwer, schuift ze van 
frontaal, naar drie-kwart tot profiel. De 
beelden laten een lachende, glimlachende, 
vitale vrouw zien. De tweede meteen erop 
volgende serie ontstaat uit drie versies met 
minuscule varianten van hetzelfde beeld 
van een liggend vrouwelijk hoofd, in pro
fiel bekeken. De hals is ingesnoerd als door 
een halsband (die van de Olympia?). Zes 
beelden tussen leven (eerste drie) en dood 
(tweede drie), tussen contact en object, 
tussen dialoog en het eenzijdige observe
ren.
Dan volgen nog twee beelden van één
zelfde liggende figuur; in één beeld zien we 
vaag een pistool in de hand. Eén enkel 
beeld wordt aan de ophanging besteed. 
Samen weer drie beelden, alsof met de twee 
eerste series de dingen te abstract en te 
eenvoudig waren gesteld: tussen leven en 
dood was er immers de doding, de hande
lingen en instrumenten daartoe. Een lijk 
wordt nu eenmaal geproduceerd.
Met nog eens twee beelden wordt een eer
ste grote paragraaf afgesloten. Het zijn de 
beelden van de ruimte waarin de gevange
nen leefden en stierven: een hysterisch ge
schilderd beeld van een cel en een close up 
(heel narratief dit beeld, heel cinemato
grafisch) van een grammofoonspeler. Dit 
was de materiële toestand, dit waren decor 
en decor-elementen. Tussen shot en 
afgeknepen ademstoot klinkt even muziek; 
muziek van die tijd (hoe klonk die weer?). 
De cyclus begint met het twaalfde beeld 
aan een nieuwe paragraaf. De schilder neemt 
er een zeer onverwacht eigen initiatief: een 
jeugdportret van één van de heldinnen van 
deze cyclus. In haarsnit, gelaatsuitdruk
king, hoofdhouding en maquillage lezen 
we meteen de jeugd in de fifties. Het is alsof 
Richter na de platenspeler de emoties niet 
meer onderdrukt kan houden en wil vertel
len, herinneren. Nu, meteen, met alle brute 
kracht van een onherroepelijke herinne
ring. Maar meteen wordt die paragraaf- 
aanzet afgebroken en stort in de staart de 
hele verdere cyclus in. We zien nog een
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Gerhard Richter

Gegenüberstellung 1,2 & 3,1988

Gerhard Richter

Tote 1,2 & 3,1988

beeld met honderden mensen van hun be
grafenis. Hier wordt het gauchisme, deze 
schandelijke ziekte van links, definitief uit 
de wereldgeschiedenis weggedragen, Rich
ter, de verteller, wijst na het “ik”-moment 
in de keuze van het voorgaande beeld, naar 
het “zij”-moment van de massademon
stratie. Door de nabijheid van dat ik dreigt 
de cyclus plots in een “wij” om te slaan. 
Na dit redelijke, want logische eindpunt 
van een tocht doorheen beelden en gebeur
tenissen krijgt de cyclus nog een breuk te 
verwerken; helemaal achteraan hangen nog 
twee beelden van een arrestatie. Twee beel
den die chronologisch eigenlijk aan het 
begin hadden moeten staan. Zonder die 
arrestatie misschien nog wel andere doden, 
bij aanslagen, maar nog niet hun dood. Die 
andere doden (die er echt waren) komen in 
het verhaal niet voor. De cyclus eindigt als 
de staat zich van het lichaam meester maakt, 
een beeld (heel in de verte) van zuivere 
machteloosheid, niet van overmeesterde 
gewelddadigheid. Omdat de motivering 
voor de arrestatie ontbreekt, winnen de 
gearresteerden meteen de positie van slacht
offers. Ze staan niet buiten de wet, maar 
ertegenover.
Ook Manet concentreerde zich op de figuur 
van de machteloze en “vergat” daardoor de 
nationalistische motieven van de execute- 
renden, “vergat” daardoor het koloniale 
imperialisme van het Mexico-avontuur. 
Toch verklaarde Manet door deze vergetel
heid Maximiliaan hoegenaamd niet tot zui
vere en abstracte volksheld, maar wel tot 
slachtoffer van andere, hogere machten. Zo 
schuift ook Richter de toeschouwer niet 

naar een heldenverering voor de Baader- 
Meinhof-Gruppe, maar wijst hij niet mis te 
verstaan naar een hogere schuld.

De beschrijving tot nog toe laat een serie 
doeken vermoeden die niets te maken heb
ben met wat effectief opgehangen is. Min
stens twee cruciale momenten ontbreken 
nog: de monochromie en het overschilde
ren. Het oppervlak laat ons naar geschil
derde foto’s kijken, maar via een grijze 
waas, een sluier die het afgebeelde van ons 
wegduwt en een monochroom (zij het door
schijnend) doek in de plaats ervan schuift. 
De schilder heeft geen beelddetails voor 
een bijzondere behandeling uitgekozen, hij 
heeft geen strategisch neergezette inbreu
ken gepleegd op het beeld, maar verhoudt 
zich integendeel overal tergend, verschrik
kelijk neutraal. De monochrome nuance 
van grijs is een egaal all-over. De schilder 
behandelt ook in deze fase geen beeld, maar 
uitsluitend een oppervlak.
In éénzelfde werkstuk hanteert hij het figura
tieve en het niet-figuratieve. Maar in geen 
van beide registers speelt het handwerk als 
zodanig een rol. In het afgebeelde is het 
uiteindelijk steeds de anonieme pers-, poli
tieke- en portretfotograaf (de drie soorten 
beelden van de serie) die aan het werk zijn 
geweest en wiens documenten Richter slaafs 
imiteert; in het abstracte doek gaat het om 
een onpersoonlijk, mechanisch overschil
deren van een oppervlak. In beide gevallen 
gaat het niet om een plastische schepping, 
maar om een soort toedekken, volmaken 
van een vlak. Zoals Satie maakt ook Richter 
een soort behangpapier; hij vult een opper

vlak, hij schept geen ruimte. Het woord 
eentonigheid is hier zinvol; iedere 
meertonigheid van reacties en interpreta
ties in het beeld en op het beeld wordt 
vermeden, sterker nog, de mogelijkheid 
ervan wordt zonder meer genegeerd.
Dat uniforme, alles ineens effect, dat all- 
over, die gelijktijdigheid van alle punten 
van het oppervlak met elkaar, de plastische 
gelijkwaardigheid en verwisselbaarheid van 
iedere vierkante centimeter met om het 
even welke andere, is een merkwaardige 
doorzetting van de fotografische essentie in 
de schilderkunst. Daardoor geeft Richter 
een soort les in de fenomenologie van het 
fotografische beeld. Hij leidt uit de 
waarnemingsarmoede van het fotografische 
een ontologie af voor zijn eigen beelden. 
Het is een soort negatief-wezen dat hij 
daarmee definieert en realiseert; want zijn 
beelden bestaan uit een opeenvolging van 
negaties. Negatie van het thema door de 
fotografische blik; negatie van de empathie 
van de beschouwer door het voyeurisme; 
negatie van het afgebeelde door de ver
sluierende all-over; negatie van ieder effect 
door de nuanceloze uitvoering.
De beschouwer is als een glimmende bal in 
een flipperkast; waar hij ook ligt of rolt, hij 
wordt onvermij delijk verder, naar een nieuw 
punt, in een nieuwe baan gebracht. Dat 
gebeurt met de harde klappen van impone
rende, visuele paradoxen, die in hun sne
dige precisie het affectieve hart van het 
werk zijn. In de vroegere historie- 
schilderkunst werd de beschouwer uitge
nodigd om zich met de verschillende figu
ren van het doek te identificeren, zodat hem 

de tegenstrijdige motieven en affecten van 
een conflict zouden verschijnen. Dat pro
ces wordt bij Richter, zoals bij vele heden
daagse kunstenaars geïnterioriseerd. Het 
werk toont niet meer in het beeld zelf de 
verschillende fases van de narratieve rede
nering; het werk dwingt de beschouwer om 
zelf het parcours te zijn van de door de 
beelden in hem gegenereerde conflicten. 
Het drama zit niet meer in het doek, maar in 
het oog (hart en intellect) van de be
schouwer.

Dirk Lauwaert

Van 15 oktober tot 3 december 1989 
toonde het Museum Boymans-van 
Beuningen een overzicht van de werken 
die Gerhard Richter in 1988/89 reali
seerde, waaronder de Baader-Meinhof- 
cyclus. In de catalogus werden teksten 
van Karei Schampers, Anna Tilroe en 
Benjamin H.D. Buchloh opgenomen. 
Het Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, avenue du Président Wilson 11, 
75116, Paris (1/47.23.61.27) presenteert 
van 23 september tot 21 november een 
retrospectieve van Gerhard Richter. Van 
10 december tot 13 februari is deze ten
toonstelling te gast in de Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.200).
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Gevangenissen
Nothing corrupts like morality

Stammheim, de naam van een gevan
genis waarin het laatste hoofdstuk van 
talrijke biografieën geschreven werd, 
met als spektakulair en tragisch hoog
tepunt, de geheimzinnige dood van de 
kopstukken van de Baader-Meinhof- 
groep, of was het de vermeende zelf
moord van Rudolf Hess? Leuven, 
Vorst, Arnhem, Clairvaux: steden die 
hun naam vereenzelvigd zien met de 
aldaar gesitueerde gevangenissen, die 
onophoudelijk het openbare leven 
domineren. “De gevangenis is voort
durend omringd door een overvloed 
aan ontwerpen, reorganisaties, expe
rimenten, theoretische discoursen, 
getuigenissen en onderzoeken. Rond 
de gevangenisinstelling heerst een 
breedsprakerige bedrijvigheid,” stelt 
Michel Foucault in “De geboorte van 
de gevangenis”. Die “breedsprakerige 
bedrijvigheid” beheerst het openbare 
leven vanaf de oprichting van de ge
vangenis tot op de dag van vandaag, 
wat Foucault tot de stelling verleidt 
dat het met de functie van de gevange
nis vergroeid is, ja zelfs tot de functie 
van de gevangenis behoort.

Tot de gevangenis, en bijgevolg het 
publieke debat over de gevangenis 
hebben sinds kort ook kunstenaars 
toegang gekregen. De kunstenaar zou 
als de speerpunt van het in de gevan
genis binnengedrongen legertje wel
zijnswerkers beschouwd kunnen wor
den. In Leuven mocht Norbert 
Radermacher twee sculpturen in de 
muur metselen; in Arnhem werkten 
Christine en Irene Hohenbüchler sa
men met gevangenen; fotograaf Mare 
Trivier leidt een workshop in de ge
vangenis van Clairvaux. Kunst in de 
gevangenis? Wat levert dit de gevan
genis op, en wat de kunst? Koen Brams 
bespreekt de werken van Rader
macher en Hohenbüchler. Hoe ver 
mag anderzijds de verbeelding van de 
opsluiting de architect leiden? Steven 
Jacobs formuleert enkele opmerkin
gen over gevangenissen en architec
tuur.

Pal in het midden van dit nummer 
van De Witte Raaf treft u twee merk
waardige gevangenissen aan: Sarajevo 
en de transitzone. In Sarajevo vinden 
ondanks het moordend beleg de ko
mende maanden toch artistieke eve
nementen plaats, een filmfestival, 
theatervoorstellingen, workshops. 
Van de reorganisatie van het achter
gebleven artistieke potentieel in deze 
volledig omsingelde en bedreigde stad 
en een oproep tot samenwerking en 
steun maken een aantal berichten en 
communiqués melding. Een paradox 
vormen de zogenaamde transitzones 
in onze westerse democratieën. Twee 
teksten werpen een licht op deze hui
veringwekkende atopie.

De gevangenis, de gruwelijke realiteit 
van Sarajevo en de transitzone als 
hybride constructie zijn drie door de 
actualiteit opgedrongen themata 
waarmee men zich zou willen kunnen 
uiteenzetten. Door het vocabularium, 
de grammatica en de stilistische stra
tegieën te etaleren? Of wordt de “nij
pende problematiek” op deze manier 
integendeel “tot louter vorm gedegra
deerd,” zoals Jorinde Seijdel in haar 
bespreking van “Sonsbeek 93”political 
correctness problematiseert? In 
“Nothing corrupts like morality” 
schetst de Amerikaanse kunstenaar 
en criticus Ronald Jones in eerste in
stantie de problemen die met poli
tieke en geëngageerde kunst gepaard 
gaan, en vervolgens commentarieert 
hij zijn eigen artistieke elaboraties 
van politieke, sociale en maatschap
pelijke materialen. “Ik zou de kwestie 
van de politieke kunst willen her
formuleren op de manier waarop ter
roristen de kwestie van de politiek 
hebben geherformuleerd,” luidt één 
van de conclusies van Ronald Jones.

ANTED FBI
INTERSTATE FLIGNT - MURDER, KIDNAPING

ANGELA YVONNE DAVIS

DESCRIPTION

olicxee

vanenatnty

Angela Davis, alias: "Tamu"

Dit is het gezicht van het radicalisme. Deze 
studente van Herbert Marcuse werkte voor 
de Black Panther Party, werd in 1969 we
gens communistische sympathieën ontsla
gen als UCLA-lesgeefster, en stond het jaar 
daarop op de Lijst van de Tien Meest Ge
zochte Personen van het FBI, nadat vuur
wapens van haar werden gebruikt bij een 
moorddadige overval op het gerechtsge
bouw van Marin County, waarbij vier men
sen werden gedood, onder wie een rechter. 
Twintig jaar geleden was Angela Davis de 
belichaming van de Ander: een zwarte, een 
vrouw, en een communiste die zich inzette 
voor een radicale verandering van de maat
schappij. Nu, twintig jaar later, laat de 
publiciteitsfoto bij het persbericht over haar 
boek “Women, Culture and Politics” zien 
waar een op confrontatie gerichte politiek 
in onze cultuur onvermijdelijk op uitloopt. 
Het portret verwijst naar de heroïsche 
vastberadenheid van onze cultuur om elke 
aanval op haar waarden te smoren, door het 
radicalisme gewoon te institutionaliseren.

<

Kazimir Malevich (midden) met de groep UNOVIS 
op weg naar Moskou voor de eerste Al-Russische 

conferentie van docenten en studenten kunst
onderwijs, 1920

Ooit was dit het gezicht van het radica
lisme: Malevich die in 1920 samen met zijn 
studenten naar Moskou vertrekt. De 
modernistische politieke kunst was gericht 
op confrontatie. Malevich had goede rede
nen om te geloven in een revolutionaire 
politiek en een radicale cultuur, om te gelo
ven dat hij met een uitgelezen publiek kon 
communiceren en dat hij het door die erva
ring kon veranderen. Ik had graag voor u de 
manieren opgesomd waarop de heden
daagse kunst zich strijdlustig als een kata
lysator opstelt en fundamentele politieke 
en sociale hervormingen inspireert, maar 
dat kan ik niet. Het politieke en artistieke 
radicalisme werd onschadelijk gemaakt en 
opgenomen in de populaire cultuur. Tootsie 
meets Warhol.

Dat gaat hu eenmaal zo in de politiek. Nog 
maar een jaar geleden werd algemeen aan
genomen dat ingrijpende veranderingen op 
til waren. De Verenigde Staten, de enige 
overblijvende supermacht, hadden voor het 
eerst in twaalf jaar een progressief georiën

teerde president verkozen. En het leek erop 
dat de twaalf EG-landen zouden opgaan in 
een gemeenschappelijke markt voor goe
deren, diensten, kapitaal en arbeid, als eer
ste stap naar de vorming van een ongeëve
naarde politieke, economische en militaire 
grootmacht. Tegelijk leek een ongekende 
economische recessie er in enkele Euro
pese landen voor te zullen zorgen dat de 
bevolking de zittende regering naar huis 
zou sturen. Maar we moeten voorzichtig 
zijn. Terwijl we zitten te mijmeren over een 
ingrijpend veranderde, beloftevolle toe
komst, lijken plaatsen als Bosnië en de 
andere scherven van ex-Joegoslavië van de 
kaart geveegd te zijn, en wint een akelig en 
quasi-fascistisch populisme over het hele 
continent veld.

Voor we echt gaan geloven in deze ingrij
pend veranderde wereld is het nuttig eraan 
te herinneren dat mensen die niet kunnen 
bewijzen dat ze Duits bloed hebben, ver
volgd kunnen worden. En de hulpeloze 
Bosnische moslims zijn niet alleen het 
slachtoffer van een meedogenloze burger
oorlog die alle hulpoperaties ontwricht, of 
van het lokale beleid van “etnische zuive
ringen”, maar net zo goed van de schanda
lig lang durende aarzeling van Europa en de 
Verenigde Staten om in deze crisis tussen
beide te komen. In vergelijking met deze 
tragedies verdienen Maastricht en de Euro
pese toekomst niet eens ons misprijzen. En 
de door de VS uitgeroepen nieuwe wereld
orde, die zo leugenachtig werd ingeluid 
door operatie “Desert Storm", loopt ge
kleed in de nieuwe kleren van de keizer.

Ik wil niet de indruk wekken dat ik hier 
alleen maar de stank van mijn satanische 
boosaardigheid wil verspreiden. Ik wil al
leen maar vermijden dat we deze namiddag 
besluiten zoals te verwachten en te voor
zien was, met een herbevestiging van de 
eerbiedwaardige maar intussen doorge
prikte rol die de tegencultuur in kunst en 
politiek kan spelen. Als mijn geheugen me 
niet in de steek laat, was ieder van u aanwe
zig toen de avant-garde enkele jaren gele
den begon te zwellen en dan in een vorme
loze hoop in elkaar zakte. Die soufflé kun
nen we niet meer laten rijzen. We moeten 
het er in elk geval over eens worden dat we 
voorzichtig zullen zijn, dat we ons niet 
zullen blootstellen aan het verwijt van 
T.S.Eliot: “De ervaring hadden we, maar 
de betekenis misten we”.

Andy Warhols zeefdruk “Reflections” 
(1982) stelt de Kathedraal van Licht voor 
die Albert Speer in september 1937 voor 
een Nazi-bijeenkomst had gecreëerd. 
Warhols werk is het centrum waarrond ik 
mijn inleidende reflecties schik. Onze fas
cinatie voor het spektakel wordt gereflec
teerd door dat oudere fascistische regime, 
alsof twee spiegels recht tegenover elkaar 
werden geplaatst. Zijn hele carrière lang 
heeft Warhol ons niet aflatend verlangen 
naar lege effecten vastgelegd; hier wrijft hij 
het ons onder de neus. Hij laat de bittere 
verwijzing naarde Nazi-erfenis doorsijpelen 
en dwingt daardoor de geschiedenis aan de 
oppervlakte, waar ze de schil van hét spek
takel verscheurt. Warhols dissidentie is zo 
radicaal omdat zijn verzet zo passief is.

Kunst die uit is op sociale of politieke 
confrontatie heeft in onze cultuur geen in
vloed, daar ben ik van overtuigd. Laten we 
bijvoorbeeld mijn optreden van vandaag 
eens bekijken. Denkt u echt dat ik was 
uitgenodigd om hier voor u te spreken als ik 
werkelijk in staat was u aan te sporen tot 
politieke, sociale of culturele actie, hoe 
gering ook? Kunstenaars die geloven dat ze 
door de confrontatie met de macht aan te 
gaan kunnen aanzetten tot maatschappe
lijke hervormingen, vergissen zich: ze heb
ben alleen maar de toestemming om de 
dekstoelen op de Titanic te herschikken.

Er zijn momenten in de geschiedenis ge
weest waarop kunstenaars rechtstreeks bij 
de ontwikkeling van hun cultuur betrokken 
waren, waarop ze iedereen opriepen hun 
leven te veranderen en het publiek die op
roep ook beantwoordde. Jacques-Louis 
David, Malevich en Albert Speer zijn daar 
voorbeelden van. Maar op het eind van de 
20ste eeuw is hervorming alleen denkbaar 
als een geleidelijk proces, als iets waar tijd 
voor nodig is. Dat is een van de redenen 
waarom kunst die een politieke of maat

schappelijke revolutie wil contraproduktief 
is. De hoop op revolutionaire effecten is 
onrealistisch, omdat kunst die aanzet tot 
een fundamentele hervorming van de cul
tuur in 1993 uit het gezicht wordt verwij
derd. Daar zijn voorbeelden genoeg van, 
van de Godin der Democratie op het Plein 
der Hemelse Vrede tot Robert Mapplethorpe 
of Hans Haacke.

Hans Haacke is een fascinerend voorbeeld 
van deze droevige stand van zaken. Hij is 
een belangrijk politiek kunstenaar wiens 
werk inderdaad werd gecensureerd, en bo
vendien is hij voor mijn generatie enorm 
belangrijk geweest. Zijn gecensureerde ten
toonstellingen in de VS en in Europa heb
ben ons getoond hoe je kunst politiek kunt 
maken. Hij heeft ons geleerd dat indirektheid 
en het versluierd gebruik van politiek mate
riaal op lange termijn veel doeltreffender 
zijn.

Als kunstenaars betrokken willen worden 
bij pogingen om hun politieke, sociale, 
economische en culturele toekomst een 
nieuwe vorm te geven, zullen ze de stilisti
sche traditie van de expliciet politieke en 
strijdbare kunst moeten verlaten. De ge
schiedenis laat zien hoe leeg die traditie 
eigenlijk is, hoe hopeloos ze in eigenbelang 
verstrikt is geraakt. De stijlconventies van 
de politieke kunst zijn eigenlijk niet meer 
dan een partijtje schaduwboksen met de 
politiek. De dominerende “politieke stij
len” verhinderen ons om fundamentele en 
rechtvaardige maatschappelijke verande
ringen door te voeren. Ze doen alsof ze het 
politieke systeem aanvallen, en door hen 
niet te censureren doet de macht alsof van 
dergelijke kunst een niet verder gespecifi
ceerd maar in elk geval heilzaam effect 
uitgaat. Het doet denken aan James 
Baldwins beschrijving van zwarte huis
knechten in blanke woningen, die daar het 
geld stelen waarvan de blanken toch al 
verwachtten dat ze het gingen stelen, zodat 
zowel de superioriteit van de blanken als de 
ontaarding van de zwarten worden beves
tigd. Deze gesanctioneerde vormen van 
politieke kunst zijn onschadelijk gewor
den. Ze voorzien een oppressief systeem 
van afdoende bewijzen van welwillend
heid, tolerantie en altruïsme. Ik nodig u uit 
om samen met mij een manier te bedenken 
om de verhouding tussen kunst en politiek 
opnieuw te formuleren.

Laat ik om te beginnen opnieuw de ge
schiedenis bij onze discussie betrekken. 
Meer dan een kwarteeuw geleden had de 
formalistische logica van Clement Green
berg de kunstwereld in haar greep. In die 
tijd cirkelden critici als Michael Fried in 
een trage baan rond de onbeweeglijke opi
nies van Greenberg, en loodsten ze de kunst
wereld naar de definitieve versie van de 
onherleidbare abstractie, een niet meer te 
overtreffen letterlijkheid.

Ze keken zo lang, zo intens en zo kritisch 
naar kunst dat hun cultuur aan de rand van 
een zwart gat leek te belanden waarin elke 
conventie zou verdwijnen, behalve de con
venties waarvan ze geloofden dat ze “we
zenlijk” waren voor de schilderkunst. De 
inhoud van de moderne schilderkunst werd 
naar binnen verlegd: de betekenis werd de 
som van de relaties binnen het werk.

Greenberg concentreerde zich op wat voor 
de schilderkunst fundamenteel was toen hij 
in 1962 schreef: “De onherleidbare essen
tie van picturale kunst bestaat uit slechts 
twee constitutieve conventies of normen: 
het vlak en de afbakening van dit vlak”. 
Dergelijke gedachten brachten hem tot zijn 
beroemde conclusie dat “een opgespannen 
of opgehangen doek al als schilderij be
staat”. Greenberg was ervan overtuigd dat 
hij het intrinsieke wezen van de schilder
kunst had ontdekt, dat hij de kwaliteit had 
achterhaald die de noodzakelijke voor
waarde was van het schilderij. In de cultuur 
die hem als programma voor ogen stond, 
zou de inhoud, transcendentaal bevrijd van 
de geschiedenis, tot zichzelf komen en zijn 
voltooiing vinden.

Het is een fascinerende episode uit de kunst
geschiedenis. In zijn zoektocht naar het 
tijdloze meesterwerk, in zijn onvermoei
bare poging om aan het gewicht van de 
geschiedenis te ontsnappen, groef Green
berg voor zichzelf een peilloos diep gat.
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Voor ons staat het vast dat zijn poging om 
ahistorisch te zijn geheel en al historisch 
was. Daarom hebben we onze visie op 
Greenberg herzien: we beschouwen hem 
nu als een criticus die via andere relaties 
toch met de wereld verbonden bleef, als een 
maatschappijcriticus vervuld van een vurig 
verlangen naar de politieke en maatschap
pelijke hervormingen die hij heeft toege
licht in “Avant -Garde and Kitsch”, zijn 
briljante en visionaire essay uit 1939. We 
leven in een periode waarin allerlei vernuf
tige kunstgrepen worden uitgehaald om 
alles weer in het gelid te brengen, waarin 
deconstructieve pogingen worden onder
nomen om te bewijzen dat Greenbergs 
vlucht uit de geschiedenis naar het rijk der 
metafysica eigenlijk nooit heeft plaatsge
vonden.

De gedachte dat een deel van de kunst in de 
jaren ’60 zo verlamd werd door haar eigen 
idealiseringen, zo diep gevangen zat in haar 
zelfreflectie dat ze de betovering ervan niet 
kon doorbreken, spreekt boekdelen over de 
Amerikaanse cultuur die deze kunst voort
bracht en verzamelde. Zeker als je ook nog 
eens bedenkt dat deze cultuur gerugge- 
steund werd door de avonturistische poli
tiek van de VS in Zuidoostazië. Vanuit 
Europees perspectief kan deze kunst wor
den beschouwd als een instrument in de 
grootschalige en brutale Amerikanisering 
van West-Europa die onder de vlag van het 
Marshallplan plaatsvond. De roekeloze 
poging om de Amerikaanse cultuur, poli
tiek en economie over de hele wereld te 
verspreiden, bleef voortduren tot Europa 
zijn economische en culturele lotsbestem
ming weer in eigen handen kreeg.
Frank Stella’s bekende uitspraak dat zijn 
schilderijen alleen gaan over wat op het 
doek te zien is, en niets meer, werd amper 
twee j aar gepubliceerd voor de Parijse vre
desonderhandelingen van start gingen. In 
1968 onderhandelden alle betrokken par
tijen, Zuid-Vietnam, de VS, Noord-Viet- 
nam en het Nationale Front voor de Bevrij- 
ding van Zuid-Vietnam, maandenlang over 
de vorm van de tafel waaraan de onderhan- 
delingen zouden plaatshebben. De diplo
maten beseften wat Stella zelf nooit heeft 
ingezien: dat ook in de meest etherische, 
geometrische ontwerpen buitenartistieke 
betekenissen verweven zitten.

gen vat krijgen en evolueren. Ik vermoed 
dat mensen die aan deze tafels ontbijten of 
werken niet anders kunnen dan nadenken 
over de betekenissen die ze in de specifieke 
omstandigheden van de Vietnamoorlog of 
van een ander, nog onbekend onrecht kun
nen krijgen. En zo zal in de loop der jaren 
misschien een bewustzijnsverandering in
gang vinden.

Op dit domein is succes echter onmogelijk 
te evalueren. Het is realistisch om aan te 
nemen dat het effect van mijn werk en dat 
van andere kunstenaars pas over een gene
ratie zal aanslaan, als het dat al doet. Ik 
geloof dat een deel van de betekenis die 
mijn kunst heeft juist in deze lange 
houdbaarheidsperiode ligt, in het feit dat ze 
amendeerbaar is, historisch nog niet vast
ligt.

men mijn publiek. Tijdens hun universi
taire opleiding hebben ze geleerd dat de 
belangrijke moderne kunst abstract is en 
zich volledig op haar eigen betekenis con
centreert. Een minimalistische stijl gaf me 
de gelegenheid om mijn publiek te con
fronteren met aanstootgevende onderwer
pen op een manier die allerminst aanstoot
gevend was.

Mijn kunstwerken zijn slechts objecten, 
historisch en politiek stom, tot hun thema’ s 
worden onthuld. Op dat moment gaat hun 
betekenis wild aan het slingeren. Die plotse 
en verwarrende contradictie is even be
langrijk als om het even welk concreet 
thema. Ze is de herschepping van een erva
ring die in onze cultuur vaak voorkomt, als 
we ontdekken dat de uiterlijke schijn wei
nig met de feiten te maken heeft.

Werk als dit werpt de vraag op naar de 
toegankelijkheid ervan. Voor mij cirkelt 
deze kwestie rond een constellatie van 
ideeën die verbonden zij n met Arthur Danto. 
Ik geloof dat Danto veel heeft bijgedragen 
aan de manier waarop onze culturele pe
riode zichzelf definieert. Hij heeft ooit ge
schreven datje in het tijdperk na Duchamp 
en Warhol nooit kunt weten of je je op het 
domein van de kunst bevindt, tenzij een 
bijpassende kunsttheorie je dat vertelt. De 
implicaties van deze opvatting zijn com
plex, uiteenlopend en verreikend. Toege
past op mijn werk betekent ze dat, tenzij 
een titel aan de ervaring van het werk voor
afgaat, je het kunstwerk kunt verwarren 
met wat het is: een tafel, een geometrisch 
ontwerp of gewoon een biomorfe sculp
tuur.

Ronald Jones

High Museum Installation

Voor museumbezoekers met een universi
taire opleiding, vertrouwd met de schoolse 
interpretaties van het Suprematisme en Stel
la’s minimalisme, van het utopisch moder
nisme dus, leken dit op het eerste gezicht 
vier neutrale ontwerpen: het modernisme 
op zijn hoogtepunt. Misschien leek het wel 
alsof ze het gevoel van beschaafde propor
tie en harmonie overbrachten dat de be
loofde toekomst van het modernisme weer
spiegelde. Maar in feite zijn de ontwerpen 
bedoeld om deze belofte van een verre 
utopie, een geseculariseerd Eden te verra
den: het gaat om citaten uit de internatio
nale scheepvaartcode, emblemen waarmee 
wordt gewaarschuwd voor onheil:

vertrouwder dan wat vastomlijnd en duide
lijk gedefinieerd is. De nederlaag van de 
vastomlijnde en afgeronde ervaring wordt 
gerepresenteerd in mijn recente werk. Dat 
gebeurt door onvermijdelijke conclusies te 
saboteren, dominerende of bevoorrechte 
gezichtspunten te frustreren en daardoor de 
hedendaagse ervaring in een eigen kader 
onder te brengen.
Het is kenmerkend voor mijn recente sculp
turen dat hun betekenis bewust afdwaalt 
van alles wat vaststaand en definitief is, ook 
al zijn de objecten waarmee ze zich com
promitteren vaak heel concreet.

Ronald Jones

Untitled (This Table, Which Appears In Andy 
Warhol’s Electric Chair...), 1990 

(Courtesy Metro Pictures)

Zonder titel. Deze tafel, die opduikt in 
Andy Warhols “Electric Chair” (1963), 
stond in de executiekamer van de New- 
yorkse Sing Sing-gevangenis vlak achter 
de elektrische stoel. Ze werd gebruikt voor 
de autopsie die onmiddellijk op elke execu
tie volgde. Volgens schattingen van een 
gevangenisfunctionaris werden op deze ta
fel zo’n 614 autopsieën uitgevoerd. Op de 
tafel ligt de zuurstofaahsluiting voor het 
Apollo A-7 11-maanlandingspak dat werd 
gedragen door Eugene Ceman tijdens de 
missie van Apollo 17 in december 1972, 
toen hij gedurende 44 uur het maan
oppervlak verkende. Ceman en Harrison 
Schmitt landden op 20 graden 10' noorder
breedte en 30 graden 45' oosterlengte in het 
Taurus Littrow-gebied van het bergachtige 
hoogland dat de zuidoostelijke grens vormt 
van de Mare Serenitatis. Ceman, de laatste 
mens op de maan, zette zijn laatste stap met 
de woorden: “We vertrekken zoals we ge
komen zijn en zoals we, als het Gods wil 
behaagt, zullen terugkeren, met vrede en 
hoop voor de hele mensheid”.

Ronald Jones

Untitled (Peace Conference Tables...), 1987 
(Courtesy Metro Pictures)

Er werden zeven ontwerpen voorgesteld. 
Daarvan namen de VS en Zuid-Vietnam er 
zes voor hun rekening. In elk ervan liep in 
het midden een breuklijn, als uitdrukking 
van hun politieke, economische en cultu
rele bedoelingen: de voortgaande Ameri
kanisering van het Zuiden. Noord-Vietnam 
en de Vietcong stelden als ontwerp een 
ronde tafel voor, als uitdrukking van hun 
verlangen om beide landen te verenigen. 
Als je aan deze diplomatieke esthetica te
rugdenkt, komen Stella’s schilderijen ho
peloos naiëf over. Net zo goed als de voor
gestelde tafels zijn Stella’s schilderijen sym
bolen van de ideologie van de macht.

In samenwerking met meubelmakers be
sloot ik het ontwerp aan te passen aan de 
standaardafmetingen van een eettafel voor 
vier. Ik beschouwde dat als een uitdrukke
lijke uitnodiging tot het soort uitwisseling, 
in politieke of andere zin, die we associëren 
met gesprekken tijdens het eten. Een meer 
ontspannen omgeving is ondenkbaar. In 
mindere of meerdere mate zou de eettafel, 
als sculptuur, de modaliteiten helpen vast
leggen voor het gesprek of zelfs de onder- 
handelingen die eraan plaatshebben. In een 
dergelijke omgeving kunnen hervormin-

* stop en kijk uit naar mijn signalen, u 
bevindt zich in groot gevaar;
* ik probeer met u in contact te komen, u 
bevindt Zich in groot gevaar
* stop en kijk uit naar mijn signalen, ik ben 
in nood, neem contact op met mij;
* ik ben in nood, neem contact op met mij, 
u bevindt zich ook in groot gevaar.

Het gebruik van deze stilistische sluier in 
mijn werk uit die tijd heeft te maken met de 
historische voorstelling van de abstractie 
als de officiële stijl van het modernisme, 
een stijl die door een stabiele subjectiviteit 
en universele waarheden tot wet is verhe
ven. Het is de stijl waarin ik werd opgeleid, 
en als ik daaraan terugdenk schiet me te 
binnen wat Gilles Deleuze eens heeft ge
zegd over de manier waarop hij zijn tradi
tionele filosofische scholing heeft over
wonnen. Zijn uitspraak lijkt me perfect van 
toepassing op mijn eigen situatie. “Wat me 
over deze periode heen hielp, was mijn 
visie op de geschiedenis als een soort sodo
mie, of, wat op hetzelfde neerkomt, een 
onbevlekte ontvangenis. Ik stelde me voor 
dat ik een auteur van achteren nam en hem 
een kind schonk dat wel van hem was, maar 
tegelijk ook een monster”. Waar Deleuze 
volgens mij op doelt, en wat ik onder
schrijf, is een vorm van creativiteit die 
pittige, schizofrene nakomelingen voort
brengt.

Het gebruik van de modernistische abstrac
tie als een sluier is voorts een uitvloeisel 
van de manier waarop ik mijn publiek defi
nieer. Ik geloof dat politieke hervormingen 
in onze tijd in handen liggen van de 
managersklasse die J.F. Lyotard als de 
decision makers heeft omschreven. Zij vor-

Ronald Jones

Untitled (DNA Fragment From a Human 
Chromosome...), 1989 (Courtesy Metro Pictures)

Deze sculptuur lijkt misschien vertrouwd. 
Ze is letterlijk gemodelleerd naar de stijl 
van Jean Arp en Brancusi. Maar ze heeft de 
intuïtieve zoektocht van Arp en Brancusi 
naar een wezenlijk modernistische vorm, 
naar een utopische of volmaakte orde ge
gijzeld en geperverteerd in iets wat behoef
tig is en sterft, in een nooit vervulde belofte 
aan de cultuur. De sculptuur geeft de micro
biologische structuur van Aids en de gene
tische structuur van kanker weer. De sculp
tuur beklemtoont hoezeer ziekte een poli
tiek thema is geworden, een thema dat er 
ons allemaal aan herinnert wat het betekent 
om in een cultuur als de onze noodlijdend te 
zijn. Dat dit soort sculpturen de stilistische 
antithese lijkt van mijn vroeger geome
trische werk is belangrijk. Het onverwachte 
van deze abrupte stijlverschuiving verwart. 
Het saboteert een van de belangrijkste ver
halen van de kunstgeschiedenis: het gehei
ligde traject van de stilistische ontwikke
ling, van de evolutionaire esthetica.

De modernisten hebben vaak geprobeerd 
om door middel van een verhaal de wereld 
scherp in beeld te brengen. Maar hoezeer 
we het ook anders zouden wensen, op onze 
wereld kan je niet scherpstellen. Meer en 
meer lijken onafgeronde ervaringen ons

Ronald Jones

Untitled (Edward Earl Johnson Sat In This 
Chair...), 1990

Dit is de stoel waarin Edward Earl Johnson 
zijn galgemaal nuttigde, voor hij op 20 mei 
1987 om 12.06 u. ‘s middags werd terecht
gesteld in de Lethal Gas Chamber van de 
Mississippi State Penitentiary. Op het menu 
stond garnalencocktail, iets wat Johnson 
nog nooit had gegeten. De muzekdoos 
speelt “Always” van Atlantic Starr. 
Johnsons familieleden zongen “Always”
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voor hem tijdens hun laatste bezoek, enkele 
uren voor de terechtstelling. In de songtekst 
komt de volgende passage voor: “You’re 
the perfect one, for me it forever will be, 
and I love you so for always”.

Ronald Jones

Faded Giant (This...), 1990 
(Courtesy Metro Pictures)

“Is It Tomorrow Or Just The End Of Time ? ” 
(Dit verwrongen wrakstuk werd onlangs 
gevonden in reactor nummer 4 van de kern
centrale van Tsjemobyl. De kernramp te 
Tsjemobyl begon tijdens een experiment 
op 26 april 1986, toen zich in reactor num
mer 4 een “plotse neutronenexplosie” voor
deed, nadat de reactorkern onbeschermd 
buiten zijn koelcel werd achtergelaten. 
Minder dan vier seconden na de explosie 
bereikte het energie-ni veau in de reactor tot 
honderd keer het normale niveau, zodat een 
atoomexplosie dreigde. Een snelle opeen
volging van explosies vernielde de reactor. 
De daaropvolgende verbranding van ge
smolten ijzererts slingerde 50 ton radioac
tieve isotopen de atmosfeer in - een hoe
veelheid die tien keer groter was dan de 
radioactieve neerslag die na Hiroshima werd 
gemeten. Binnen de reactor zelf ligt de 
stralingsdosis nog altij d hoger dan 200 rem, 
een dosis die hoog genoeg is om schade toe 
te brengen aan het rode beenmerg, wat één 
tot twee maanden later tot de dood leidt. 
Volgens officiële schattingen zullen over 
de hele wereld ruim één miljoen mensen 
overlijden aan kankers veroorzaakt door 
blootstelling aan straling afkomstig van 
Tsjemobyl. In 1988 waren er geruchten dat 
de Sovjetautoriteiten besloten hadden om 
het gebied in een straal van 30 km rond 
Tsjemobyl in een natuurpark te verande
ren. In het wrakstuk zit 10 mg Haldol, een 
kalmeermiddel dat wordt gebruikt voor de 
behandeling van psychotische afwijkingen. 
Dit geneesmiddel is de noodzakelijke voor
waarde om de toerekeningsvatbaarheid in 
stand te houden van Michael Owen Perry, 
een wegens moord tot ter dood veroor
deelde schizofreen. Perry, die zijn moeder, 
zijn vader, en drie van zijn neven heeft 
vermoord, is een terdoodveroordeelde die 
in Louisiana wacht op het vonnis van het 
Opperste Gerechtshof. Dat moet uitmaken 
of de Staat Louisiana Perry al dan niet tegen 
zijn wil geneesmiddelen mag toedienen, 
zodat hij op legale wijze terechtgesteld kan 
worden. Volgens dokters die zitting heb
ben in de commissie voor geestelijke ge
zondheid van de Staat Louisiana is Perry 
zonder medicatie “niet in staat om zijn 
vonnis te begrijpen als straf voor wat hij 
verkeerd heeft gedaan,” terwijl hij zich mét 
medicatie “bewust is van het feit dat hij de 
doodstraf had gekregen, dat de elektrische 
stoel hem kan doden en (...) dat hij in zijn 
cel op zijn terechtstelling zit te wachten”. 
De advocaten van Perry betogen dan weer 
dat gedwongen medicatie een schending 
betekent van de rechten die Perry volgens 
het achtste amendement heeft. Het gerechts
hof van de Staat Louisiana besloot dat “het 
dossier genoeg bewij zen bevat voor de stel
ling dat antipsychotische medicatie op Perry 
een gunstige uitwerking heeft. Omdat der

In de zuidoostelijke hoek van het park staat 
een herschepping van de boompartij en de 
stenen muur die te zien zijn op “Het Ban
ket", een schilderij van Magritte uit 1958. 
De stijl van de muur herinnert aan de archi
tectuur van de bibliotheek en begiftigt het 
park met het surrealistisch vermogen om 
andere werelden op te roepen en onze ver
beelding te inspireren.

gelijke medicatie heilzaam is voor Perry, 
kan het redelijkerwijze niet worden be
schouwd als een wrede en ongebruikelijke 
straf’. Het radioactieve wrakstuk en het 
neurolepticum liggen bovenop de tafel die 
te zien is op een tekening van Giorgio de 
Chirico uit 1917, “The Faithful Wife”. De 
Chirico’s tekening, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd voltooid, is typisch voor 
de verontrustende kalmte die met de Meta
fysische School verbonden wordt. In 1913 
publiceerde de Chirico “Mysterie en schep
ping”, een essay waarin hij nadenkt over 
zijn stijl. Daarin staat de volgende passage 
te lezen: “De meest verbazingwekkende 
gewaarwording die de prehistorische mens 
ons heeft doorgegeven is het voorgevoel. 
Het zal altijd blijven voortbestaan. We zou
den het kunnen beschouwen als een eeu
wigdurend bewijs voor de irrationaliteit 
van het universum. De oorspronkelijke 
mensen zwierven rond in een wereld die 
vervuld was van onheilspellende tekens. 
Ze moeten bij elke stap hebben gebeefd”), 
1991.

In deze sculpturen kan de betekenis niet uit 
een of ander “groot verhaal” worden ge
haald. Ze rust in het verschil, in de kloof 
tussen hun thema’s.

Ronald Jones

Sculpture Chicago Park Project - Prizker Park, 
1992, ontwerp

Omdat het zal worden aangelegd aan de 
overkant van de straat waarin Thomas 
Beebe’s nieuwe stadsbibliotheek staat, die 
genoemd is naar de gewezen burgemeester 
Harold Washington, wilde ik het park laten 
inspelen op de bibliotheek; het moest fun
geren als locatie voor het spel der verbeel
ding. Ook hier worden, net zoals in mijn 
sculpturen, onderwerpen en thema’ s die (in 
dit geval) iets te maken hebben met Chicago 
verwerkt in een zorgvuldig gechoreogra
feerde puinhoop, die het resultaat is van een 
botsing: in het midden van een vreemd en 
ingewikkeld kruispunt van betekenissen 
kwakken ze tegen elkaar.

René Magritte

Het Banket, 1956

Twee arenavormige vergaderruimten cite
ren de stijl van de landschapsarchitect Jen 
Jensen, die in zijn ontwerpen voor parken 
in Chicago steeds weer dergelijke arena’s 
gebruikte, als symbool van de democratie 
en als metafoor van de gemeenschap. Ook 
de landschapsarchitectuur herinnert aan 
Jensens eigen Prairie-stijl. Tegenover de 
vergaderarena in het noorden ligt een klei
nere versie, die dienst doet als zandbak 
voor kinderen. In de binnenste ring van de 
zandbak staan de woorden geschreven van 
de dichter Henry Abbey: “What Do We 
Plant?”

Dit citaat is bedoeld als kader voor de 
spelende kinderen, de toekomstige burgers 
van Chicago, en nodigt uit om na te denken 
over de toekomst. Anderzijds is het een 
knagende, zeurende oproep om het verle
den niet te vergeten. “What Do We Plant?” 
is een echo van de beruchte repliek van de 
toenmalige burgemeester Dailey, “What 
Trees Do They Plant?”, die bedoeld was als 
kritiek aan het adres van demonstranten 
tijdens de Democratische Conventie in 
1968. Tegen de achtergrond van kinderen 
die in hun zandbak spelen, brengt dit citaat 
ideeën over burgerzin en sociale verant
woordelijkheid onder de aandacht.

Ik denk dat het een frustrerende onderne
ming zou zijn om te zoeken naar bevredi
gende verbanden tussen de betekenis van 
de Chirico’s tafel en antipsychotische drugs, 
tussen een schilderij van Magritte waarop 
een park te zien is en spelende kinderen. En 
het is precies dat gevoel van frustratie dat 
de betekenis van mijn werk doet ontstaan. 
Deze sculpturen slaan een objectieve visie 
op de wereld de bodem in, terwijl ze flirten 
met onze fascinatie voor de letterlijkheid 
van het fetisj-object. Ze bestaan uit 
"archivale objecten”, objecten die zo’n ex
treme graad van werkelijkheid bereiken dat 
ze in een surrealistisch fusieproces terecht
komen. Ik vind het boeiend om een 
ongediagnostiseerde schizofrenie inhet spel 
te brengen, niet in haar afstompende en 
pathologische vorm, maar als middel om de 
ervaring in nog onvermoede richtingen te 
verruimen. Er is hier iets absurds in het 
spel. Ik denk aan Samuel Beckett of Eugène 
Ionesco. Anderzijds is het ontroerend en 
politiek verantwoord om de stoel tentoon te 
stellen waarin iemand in het bewustzijn 
van zijn doodvonnis zijn galgemaal heeft 
genuttigd. Het verleent de dingen een 
vreemde letterlijkheid. De stoel is er echt, 
en hij is echt leeg.

“Kunstenaar zijn in onze tijd,” heeft Joseph 
Kosuth meer dan twintig jaar geleden ge
zegd, “betekent dat je het wezen van de 
kunst in vraag stelt. Als je het wezen van de 
schilderkunst in vraag stelt, kan je onmoge
lijk het wezen van de kunst zelf in vraag 
stellen. Als een kunstenaar de schilder
kunst accepteert,” besloot Kosuth, “accep
teert hij meteen ook de traditie die daar bij 
hoort”. Ik wil Kosuths dictum toepassen op 
politieke kunst en beweer datje kunst poli
tiek maakt als je het wezen van de politieke 
kunst in vraag stelt. Als een kunstenaar 
accepteert wat politieke kunst is, accepteert 
hij meteen ook de traditie die erbij hoort. 
Een dergelijke re-evaluatie is erg nuttig in 
een tijd waarin de stilistische beperkingen 
van politieke kunst en kunst in het alge
meen clichématig, doctrinair en autoritair 
zijn geworden.

De kunst van de officiële linkse kunst
wereld, die zich hult in wat ik nu beschouw 
als een opgeblazen en dikdoenerige poli
tieke visie, is de kunst die je kunt herkennen 
aan haar voorspelbare retoriek. Het is de 
smakeloze gelei die voor zoete koek wordt 
geslikt in kunstacademieën en die koud en 
lillend wordt geserveerd tijdens de vele 
paneldiscussies die in onze musea worden 
georganiseerd. Als kunstenaars willen deel
nemen aan de hervorming van hun poli
tieke, sociale, economische en culturele 
toekomst moeten ze hun zorg om wat 
“politically correct” is achter zich laten, en 
moeten ze hun kunst laten ontsnappen aan 
de aantrekkingskracht van de afgeleefde 
stijlen die het criterium van politieke ortho
doxie zijn geworden. Kunstenaars zullen 
een manier moeten bedenken om te vermij
den dat de dominante cultuur hen als “poli
tiek” afschildert. Als ze dat niet doen, kun
nen ze maar beter gewoon hun opdracht 
aanvaarden en het handelsmerk worden 

van de culturele tolerantie tegenover het 
pseudo-radicalisme.

Welke andere politieke groeperingen heb
ben het voorrecht opgeëist om zichzelf een 
naam te geven, om zelf de termen vast te 
leggen waarin hun verhouding tot de domi
nerende cultuur wordt gedefinieerd? Als ik 
het veld van alternatieven overzie, schiet 
me een grafittislogan te binnen die in 1977 
op de muren van de Universiteit van 
Provence te lezen stond: “De verraden hoop 
tooit zich met bommen”. En ik word haast 
onweerstaanbaar aangetrokken tot de idee 
van het terrorisme. Een bruikbaar beeld van 
het terrorisme is het volgende: een poli
tieke entiteit die over macht beschikt door 
haar vermogen om in het systeem dat ze 
aanvalt de representatie te ondermijnen. 
Zoals Robert Kupperman, die als onder
zoeker verbonden is aan het Center for 
Strategie and International Studies onlangs 
heeft gezegd: “Als het duidelijk is wie de 
vijanden zijn, wee dan de terroristen. Maar 
als je niet weet wie ze zijn, dan behouden zij 
de overhand”. Een radio is maar een radio 
zolang hij niet helder oplicht in een dode
lijke explosie. Het terrorisme is doeltref
fend als het erin slaagt de culturele 
representatievoorwaarden uit te schakelen. 
De slachtoffers van de aanslagen op de 
luchthavens van Rome en Wenen en de 
doden in de groene en berijpte velden rond 
Lockerbie kun je zeker geen vijanden noe
men, maar waren ze daarom onschuldig? 
Jean Baudrillard heeft het terrorisme “de 
meest radicale, meest intense ontkenning 
van het hele representatiesysteem van onze 
tijd” genoemd. Ik zou de kwestie van de 
politieke kunst willen herformuleren op de 
manier waarop terroristen de kwestie van 
de politiek hebben geherformuleerd.

Als je dat niet doet, word je het slachtoffer 
van je eigen altruïsme en blijf je blind voor 
de gemeenplaats die luidt: “Nothing 
Corrupts Like Morality”. Ik denk aan Oscar 
Wilde’s reflectie over de manier waarop 
het altruïsme het politieke handelen aan
tast. In zijn essay “The Soul of Man Under 
Socialism” schreef hij: “Ze proberen het 
probleem van de armoede op te lossen door 
de armen in leven te houden, of, in de meer 
geavanceerde school, door de armen te 
amuseren. Maar dat is geen oplossing: het 
maakt het probleem alleen maar moeilij- 
ker. De juiste doelstelling is te proberen de 
maatschappij op zo’n basis op te bouwen 
dat armoede onmogelijk wordt. En de 
altruïstische deugden hebben juist verhin
derd dat deze doelstelling werd bereikt... 
de ergste slavenhouders waren zij die hun 
slaven goed behandelden en daardoor ver
hinderden dat het afschuwelijke van het 
hele systeem werd ervaren door degenen 
die eronder leden en begrepen door dege
nen die erover nadachten...”

Ronald Jones

Vertaling: Eddy Bettens

Deze tekst was de leidraad van de lezing 
die Ronald Jones op zondag 5 september 
gaf in de Kunsthalle Lophem. De ten
toonstelling van zijn beeldend werk loopt 
nog tot 23 oktober in de Kunsthalle 
Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 8120 
Loppem (050/84.02.63).
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Sarajevo
TO THE ARTISTS OF THE WORLD

You bastards!

Come to Sarajevo and work here. Or just 
come and spend your holidays here. It is-, 
just perfect! The phone won’t be bothering 
you, because there are no telephone lines. 
This is a place far from bloody civilization. 
No electricity, no water, no food, only 
condoms. While you make the fog the real 
life and the real death are happening here.

You bastards! We challenge you to make a 
real piece of art. Come to Sarajevo and 
make your masterpiece here in the center of 
the world, in the most significant city on 
this planet. Move your fucking asses and 
make something real. Raise your voice 
against fascism, save some human lives, 
feed the soul of people in pain, tell the 
world that the aesthetics is nothing but a lie 
if the art cannot face the horror of the so 
called civilization at the end of the XX 
century. You bastards! Don’t be stupid! 
Stop making excuses! Don’t let the art sink 
in a shity conformism.

You dear lovers, our only alies, you lonely 
riders! Come to Sarajevo. We can make it!

Be a man.

Sarajevo Artistic Survival

INTERNATIONAL THEATRE AND 
FILM FESTIVAL SARAJEVO

M. Tita 54
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

phone/fax 471 549

satellite fax (1) 412 339 47 63

Dear Friend,

we are sending to you some materials about 
our work in Sarajevo. We try to resist the 
disaster around us. There are the reasons to 
believe that our actions can help the lifting 
of the siege of Sarajevo what is the key for 
the survival of Bosnia and Herzegovina i.e. 
the survival of the population who suffer 
incredibly because of the terrible aggression 
against us and the shameful politics of the 
most powerful Western governments. 
Please, study these materials and rise your 
voice against terror directed towards us 
today. Maybe tomorrow we’ll fight together 
in front of your door.

You will find in this letter the information 
about:

1. Sarajevo Film Festival
2. International Theatre Workshop TIRS.

You will also find:

1. The appeal of SARAJEVO ARTISTIC 
SURVIVAL group
2. The information of the independent ra
dio-station RADIO-ZID

We hope that you ‘11 find your way to join 
these actions.

With love

Haris Pasovic

Sarajevo, June 21,93

TIRS - TeatarskaInternacionalnaRadionica 
Sarajevo - Theater International Workshop 
Sarajevo

TIRS is the way to preserve theatre and 
culture in spite of the barbarism around us. 
It is a way of resistance. It is our struggle for 
FREEDOM. We believe that art is not 
helpless in front of the violence. Our 
audience confirms that view. We know that 
we are doing a good job not only for 
ourselves but for Europe and for the world 
as well. This is not UTOPIA, this is real. If, 
the art is not courageous, it is not the art. 
COME AND WORK WITH US ! Sarajevo 
is not only the beginning of the world 
catastrophe but it is also the beginning of 
new art. Do not take part in the world’s 
shame and hypocrisy and corruption. Take 
part in TIRS. Let‘s return the ethics to the 
art and dignity to the artists. Theatre must 

not be silent about Sarajevo and Bosnia. 
We are fighting against agression on Bosnia, 
but is obvious that this is not a local problem.

This is our program for July, August and 
September:

Program: CHAOS AND ORDER

ALCESTIS (Euripides/Pasovic): This pro
ject is about DEATH and SACRIFICE. 
Does one have the right to die as a free 
person? Is the death a private act? Can the 
death and sacrifice be the instrument of a 
state? What is the travesty of the reality?

Sponsored by Open Society Fund. (Soros 
Foundation)

WAITING FOR GODOT (Beckett/ 
Sontag): The situation of Bosnians which 
can be described as “waiting for the 
intervention” inspired Susan Sontag when 
she visited Sarajevo early this spring. GODO 
in Sarajevo today is not a tautology. Susan 
Sontag brings new erotics to the art by 
contemplating on soteriology, Beckett and 
the end of XX century. Susan Sontag braves 
the storm.

Sponsored by Open Society Fund. (Soros 
Foundation)

JELLY BOMB (Artistic Center FAMA): 
This is a special project, the first big artistic 
project started in besieged Sarajevo. It turns 
our attention on the side which nobody 
stressed enough since the war broke out: 
the spirit of Sarajevans. Under the artistic 
leadership of Suada Kapic, a group of 
Sarajevo’s architects, actors, designers, 
musicians, filmmakers and photographers 
are leading a spectator through beautiful 
side of Sarajevo: humorous way of survival 
in Sarajevo. Document and art matches in 
this dazzling piece which is the terrible 
scream against terror and the story of the 
city-hero full of sorrow.

SHEHERESADE 2001: Group of young 
artists make the story of Eros and Thanatos 
in amazing way bom from living in Sarajevo 
all these days. Future watch.

AJAX (Sophocles/Zalica): Ajax was a hero 
cheated three times, by gods, by people and 
by himself. Betray and madness, the most 
painful phenomenaexperiencedin Sarajevo. 
How many times Sarajevo has been 
betrayed?

DISTOPIA: The end of UTOPIA! The end 
is a new beginning. Group of the architects 
are planning the future of cosmopolitan 
city. Sarajevans already know how the NEW 
CITY looks like.

IONESCO PROJECT (Gojer): Ionesco: 
“Comedy is much worse then tragedy. 
Comedy does not offer any escape!”

and MORE in the FUTURE...
WE ARE BUILDING OUR FUTURE! 
THIS CITY IS NOT DEAD!

HOW ABOUT YOU

Theory Workshop HALVAT: HALVAT is 
the room for leisure but also for meditation. 
The tradition called SOBHET-HALVA has 
been the regular part of philosophical and 
artistic life in old Sarajevo. We want to 
keep that tradition in our theory workshop 
which gathers the most significant thinkers 
from Sarajevo and some (the most 
courageous) from the world. The topics of 
HALVAT are always related to the topics 
of our theatre projects. Of course, the reality 
cannot be avoided.

Film Workshop METRO: METRO is the 
place for underground film and video artists 
who are able to see something else. No 
technics, no cliches. Love.

WE NEED HELP FOR OUR FESTIVAL:

1. We invite the artists to come and support 
these projects either by his/her own work 
with us, or just by visiting Sarajevo.

2. We need financial supportfor ourprojects.

3. We invite theatres, Festivals, film-studios 
and cultural/artistic magazines to promote 
our work and to join it.

DO NOT HESITATE! DO IT!

CONTACTS: AICF/IRC satelite fax: (1) 
41233947 63forHaris/Festival(viaUSA) 
or Suada Kapic or Alexandra Wagner fax/ 
tel (1)212 563 3664

Dear Michel,

I ‘m sending to you this material and you 
will see what’s going on here beside what 
you already know from TV. Please, pass 
this material to people you know that can be 
interested in tins. Also, pass this material 
(at least the part adressed to theatre people) 
to I.T.EM. and people like (onleesbaar)
I hope you ‘re doing well. I hope we ‘11 have 
a chance some day to meet, to drink some 
nice wine and to talk about everything what 
happened and what is still happening.
We need support.
Say ‘hallo’ to all people I know + big hug

Love
Harris

Sarajevo, June 22,93

Sarajevo Film Festival

M. Tita 54

tel 471 549 fax 471 549 (via USA) 
AICF/IRC satellite fax (1) 412 339 47 63

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Dear friends,

there is a strong artistic movement of 
resistance here in Sarajevo. A rather small 
group of people keep trying to maintain the 
culture in spite of everything. We believe 
that is the only possible way to resist the 
disaster around us waiting for the worldwide 
political action directed towards real 
decision for peace in Bosnia. But, here in 
Sarajevo, after more than 14 months of the 
siege, the life is almost unbearable. Terror, 
extremism of all kinds, hunger... People 
loose the hope and a desire for life.

We address you as the powerful artists and 
people who have the duty to take part of 
responsibility. Look at this situation not 
from historical but from ethical point of 
view. Leave esthetics alone and face the 
life. You know as much as we do that 
Sarajevo and Bosnia are not the local 
problems. But we know something else. 
We know something about human nature 
what is impossible to express on piece of 
paper. It is a completely new cognition and 
you should believe us. If we don’t take 
common action against violence, the world 
will face catastrophe. And the place for that 
action is Sarajevo.

As the major entertainment in XX century, 
film has influenced a lot of people. Many of 
them have built their feelings of violence 
out of motion pictures. In this reality you 
can see lots of scenes and characters from 
the most violent films. But the art of film 
has influenced some minds as well. Let us 
remind people in Bosnia and the rest of the 
world on the side of the film which feed the 
soul and the brain with progressive ideas 
and tender emotions.

We know that Sarajevo Film Festival can 
be more than a symbolic gesture. It is 
because we believe that the art of film still 
has the real power and the strong influence 
to the better side of human nature. A group 
of people in Sarajevo is making films in 
spite of everything. And “everything” here 
means what is hard for you to imagine. But 
their lust for the images from dreams is a 
significant signal that is possible to struggle 
against horror and death with the power of 
camera.

Please, give us your moral and practical 
support for Sarajevo Film Festival. Help us 
to organize this festival and come here to 
support Freedom. Or simply come and work 
with us.

Sarajevo is not Beirut. Sarajevo is the world. 
This is emergency.

With love and respect

Haris Pasovic

Zlata Kurt

Sarajevo, June 14th, 93

Deze brieven en communiques uit Sa
rajevo werden ons bezorgd door de sec
tie podiumkunsten van Antwerpen 93.

Transit Zone
Tenslotte kan het argument van het speci
fiek karakter van de transitzone dat inge
roepen werd om te rechtvaardigen dat zij 
niet ressorteert onder de wetgeving van het 
gemeenrecht en bijgevolg ook niet aan de 
fundamentele principes van de individuele 
vrijheid, niet beschouwd worden als gefun
deerd. Vandaar dat het ofwel om het ene 
ofwel om het andere gaat:

-ofwel is de transitzone een deel van het 
nationaal territorium, zoals bepaald door 
het Hof van cassatie (...), aangezien zij er 
geografisch deel van uitmaakt en de Franse 
autoriteiten, de wetgever inbegrepen, er 
hun rechtsbevoegdheid menen te kunnen 
uitoefenen. In dit geval begrijpt men echter 
niet waarom de buitenlanders die er zich 
bevinden aan een speciale wet móeten on
derhevig zijn die hun vrijheid minder be
schermt dan de wet van toepassing op de 
buitenlanders die op de rest van het Franse 
territorium verblijven, zelfs indien deze het 
voorwerp zijn van uitwijzings- of verbods- 
maatregelen. (...)

-ofwel maakt deze transitzone geen deel uit 
van het Franse territorium, wat zou impli
ceren dat de buitenlanders die er zich be
vinden nog niet of gewoon niét toegelaten 
werden. Doch als dat het geval is, zoals 
door de Raad van State lijkt bepaald te zijn 
(...), is het artikel 7 bis van de wet, aange
bracht bij de Raad, niet rechtsgeldig en zijn 
noch de wetgever, noch de administratieve 
overheden (de hoofden van de grens- 
controleposten en de Minister van Binnen
landse Zaken) bevoegd om reglemente- 
ringsmaatregelen uit te vaardigen die bui
ten het nationaal territorium van toepassing 
zijn of om individuele beslissingen te tref
fen aangaande de toepassing van een der
gelijke reglementering. (...)

Passus uit de brief van vijf humanitaire 
verenigingen aan de voorzitter van de 
Franse grondwettelijke raad met betrek
king tot de Franse wet van 26 februari 
1992 die de ordonnantie van 2 november 
1945 aanzienlijk wijzigde, zoals vereist 
door de overeenkomst van Schengen. De 
brief is opgenomen in de publicatie “La 
loi du 26 février 1992 et Ie débat autour 
de la zone de transit” van de “Groupe 
d’Information et de Soutien des Tra
vailleurs Immigrés” (GISTI).

Gezien dat de ingediende aanklacht, naar 
hoogdringendheid, als voorwerp heeft:

-van rechtswege verklaard te horen dat de 
omstandigheden waarin de eisers op dit 
moment vastgehouden worden onwaardig 
en onterend zijn en verboden werden door 
artikel 3 van de Europese Conventie ter 
Bescherming van de Mensenrechten;

-bijgevolg, aan de Belgische Staat, verte
genwoordigd door de Ministers van Bin
nenlandse Zaken en van Openbaar Wel
zijn, te gelasten in de zes uur volgend op de 
betekenis van de tussenkomende beschik
king, ten behoeve van de eisers voor de 
volledige duur van hun verblijf in de 
transitzone van de luchthaven van Zaventem 
de volgende zaken ter beschikking te stel
len:
1. twee lokalen, één voor de mannen en één 
voor de vrouwen,
2. voor elk een bed, een kussen, lakens en 
een deken,
3. drie maaltijden per dag waaronder één 
warme maaltijd,
4. per dag één mogelijkheid om te douchen, 
5. een dagelijks doktersbezoek;

-zoniet, de Belgische Staat, vertegenwoor
digd door de Minister van Binnenlandse 
Zaken, verbieden nog langer toe te staan dat 
de eisers het Belgische territorium binnen
dringen; in dat geval, de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Openbaar 
Welzijn, dwingen de eisers onderdak te 
geven en te voeden in een opvangcentrum 
of in elke andere gelijkaardige accomodatie, 
in dezelfde omstandigheden als de andere 
kandidaat-vluchtelingen, op straffe van een 
dwangsom van 5.000 F. per persoon en per 
dag; (...).

Passus uit het vonnis van de Brusselse 
Rechtbank van Eerste Aanleg van 25 
juni 1993. Het proces werd aanhangig 
gemaakt door Somalische vluchtelingen 
die enkel toegang tot de transitzone van 
Zaventem werden verleend.
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Myopie en hypermetropie
Enkele opmerkingen aangaande gevangenisarchitectuur

Archi-tectuur

Vormt de gevangenis als perfecte articula
tie van het gesloten bouwblok niet de 
materialisatie bij uitstek van elke bouw
kundige orde? Vormt zij geen letterlijke 
invulling van het begrip archi-tectuur. een 
archetype van elke tektoniek? Brengt de 
gevangenis de essentie van het bouwen niet 
te voorschijn - tikto is de Griekse term voor 
te voorschijn brengen, zoals Heidegger ons 
in zijn lezing “Bauen. Wohnen Denken” 
wist te vertellen. “Tot de stam tec van dit 
werkwoord hoort het woord technè, tech
niek. Dit betekent voor de Grieken even
min kunst als ambacht, maar wel: iets als dit 
of dat, zus of zo in het aanwezige laten 
verschijnen. De aldus te denken technè 
verbergt zich van oudsher in het tektonische 
van de architectuur.” (1) Welnu, het 
gevangenisgebouw brengt precies te voor
schijn wat zich als oervorm van de architec
tuur zou kunnen aandienen: het volmaakt 
gesloten bouwvolume, waarvan elke ven
ster- of deuropening eigenlijk als een in
breuk op het type kan worden beschouwd. 
De ideale gevangenis is er één zonder tra
lies: een doorlopende muur. Ramen zonder 
tralies, zoals in de Bijlmerbajes in Amster
dam, vormen overigens niet zozeer uit
drukking van een humanere behandeling 
van de gedetineerden, maar eerder van het 
cynisme van de technocratie die ook zon
der tralies een gevangene aan zijn plaats 
kluistert. Dat grote, doorzichtige raam is 
van gewapend glas, het kan niet worden 
geopend en voor diegene die er achter ge
sloten zit, benadrukt het weidse uitzicht 
alleen maar de eigen benauwde werkelijk
heid. (2)

Avant-garde

De doorlopende muur van de individuele 
cel en het gevangenisgebouw lijkt onver
zoenbaar met de vormentaal van de avant- 
garde, die precies het gesloten bouwblok 
poogde te doorbreken, de wand te 
dematerialiseren, een dynamische interac
tie tussen binnen en buiten te bewerkstelli
gen en een onbegrensde horizontale extensie 
te suggereren. In elke avant-gardistische 
utopie horen uiteraard geen gevangenissen 
thuis, tenzij de utopie op zichzelf wordt 
teruggeworpen, zoals in die SF-film waarin 
dissidenten worden opgesloten in een schier 
oneindige, witte ruimte. De begrenzingen 
van de cel lijken te zijn opgelost in een 
suprematistisch nirwana, waarbij het vi
brerende wit van vloer en plafond nauwe
lijks van elkaar te onderscheiden zijn.

Primitivisme

De gevangenis vormt de verzwegen tegen
hanger van Abbé Laugiers in zijn “Essai 
sur l’architecture” uit 1753 geformuleerde 
postulaat van een universele, natuurlijke 
architectuur, die in de primitieve oerhut 
wordt belichaamd: vier boomstammen die 
een simpel puntdak dragen. T erwijl Laugiers 
oerhut de vrijstaande kolom en het dak tot 
de essentie van een zuivere architectuur 
verheft, grijpt de gevangenis terug op een 
ander basiselement van de architecturale 
grammatica: de muur. Een gevangenis is 
een omheining. Of een eiland: Alcatraz, 
Duivelseiland, Robbeneiland of Australië, 
waar men geen goed woord over heeft voor 
Engeland, het moederland: “That’s where 
the criminals come from!”
Laugiers oerhut werd door het primitivisme 
van de moderne architectuur enerzijds 
omgezet in de fascinatie voor een vel-over- 
been-architectuur, die werd getransponeerd 
naar de mogelijkheden van de moderne 
staalskeletconstructie, en anderzijds in het 
visioen van het zwevende dak, dat onafhan
kelijk van elke wand is.
Het prototype van de gevangenis daarente
gen dook als tegendeel van de oerhut echter 
ook op in het primitivisme van de avant- 
garde: in de seriële accumulatie van 
cellulaire eenheden van Hilberseimers 
Grosstadtarchitektur, in de constructivis
tische sociale condensators, en in de rigou
reuze reductie van de woonfuncties in Die 
Wohnungjïirdas Existenzminimum van het 
tweede CIAM-congres.

Rem Koolhaas, Stefano de Martino

Voorstel voor de verandering van de panoptische gevangenis van Arnhem, 1978-1988

Vrije gevangenen

De gevangenis wordt een model voor een 
maatschappelijke ordening. (3) De burger 
als vrij(willige)e gevangene - het is een 
concept dat in de bureaucratische samenle
ving van het late kapitalisme ook buiten de 
muren werkelijkheid geworden is. Carel 
Weeber, die in Rotterdam een huis van 
bewaring ontwierp dat met zijn robuuste, 
autonome uitdrukking veel meer dan an
dere gevangenissen, die in die periode in 
Nederland werden opgetrokken, aandety- 
pologie van de gevangenis beantwoordt, 
stelt zelfs dat zijn model, gezien de toene
mende onveiligheid op straat, toepasbaar is 
voor he.t ontwerp van een hele stad. (4) 
Horen we in deze bewoordingen niet de 
echo van Jeremy Bentham die in 1787 stelt 
dat zijn panopticum “toepasbaar blijkt te 
zijn op allerlei inrichtingen zonder uitzon
dering, waarvan de opzet is om, zonder 
teveel ruimte met gebouwen te bezetten of 
te belasten, een aantal personen onder toe
zicht te houden... In één woord: of het 
wordt gebruikt voor doeleinden als gevan
genissen voor personen die levenslang in 
plaats van de doodstraf hebben gekregen, 
of huizen van bewaring, of strafinrichtingen, 
of verbeteringsgestichten, of werkhuizen, 
of manufacturen, of gekkenhuizen, of hos
pitalen, of scholen.” (5)
Maar samenlevingen veranderen sneller dan 
gevangenissen. Rem Koolhaas vertrekt bij 
zijn ontwerp voor de verbouwing van de 
gevangenis van Arnhem (1978) dan ook 
van de flexibele structuur die het panopticum 
biedt: de centrale uitkijkpost wordt getrans
formeerd in een kruispunt van twee straten, 
die “de gevangenen toestaat naar het interi
eur te ontsnappen”. In plaats van de gevan
genis nog als model te postuleren voor de 
uitbouw van de moderne samenleving, 
worden de maatschappelijke dichotomieën 
huis-werk, privaat-openbaar in de gevan
genis geïntrojecteerd. (6)

Het lichaam

“John Vanbrugh (1664-1726) verbleef ver
schillende jaren in Frankrijk (onder meer in 
de gevangenis), waardoor hij in nauw con
tact kwam met de Franse architectuur” - zo 
staat vermeld in wat wil doorgaan als een 
cursus Geschiedenis van de bouwkunst die 
aan één van onze universiteiten wordt ge
doceerd. Zou het gebrek aan belangstelling 
voor de dynamische ontwikkeling van de 
ruimte, die bij zovele tijdgenoten zo na
drukkelijk aanwezig was, bij de architect 
van Blenheim Castle en de tempel van 
Castle Howard werkelijk een gevolg zijn 
van zijn verblijf in de Bastille, van de aan 
den lijve ondervonden dwang van de 
materialiteit van de architectuur? Niette
genstaande de gevangenis ontstond, zoals 
Foucault uitvoerig aantoonde, als een insti

tuut dat niet langer het lichaam van de 
crimineel overeenkomstig zijn vergrijp fol
terde, maar zijn ziel verbeterde, richt zij 
zich als geen andere architecturale realisa
tie op het lichaam. De cel is de antropome- 
trische verwezenlijking bij uitstek die het 
lichaam als het ware klinisch in leven houdt, 
maar de geest van de gevangene ofwel 
afstompt ofwel verrijkt. Wie zei ook alweer 
dat er vandaag de dag geen nieuwe revolu
tionaire utopieën meer zijn, omdat de intel
ligentsia van maatschappijkritische bewe
gingen niet langer worden opgesloten in 
een cel? Of denk ook, aan Picasso’s uit
spraak dat hij met zijn stront zou schilderen 
als men hem zou opsluiten zonder penseel 
of verf. You may take a horse to the water, 
but you cannot make him drink. De be
grensde almacht van de gevangenis toont 
precies aan tot waar architectuur in staat is 
om het menselijke lichaam te conditione
ren - enkel en alleen de geest martelt of 
behaagt doorheen het lichaam. Waarom 
spreken overigens Piranesi’s Carceri zo tot 
onze verbeelding? Omdat ze niet alleen een 
met een celebratie van de lex romana ver
bonden primordiale structuraliteit evoceren, 
maar vooral omdat ze met hun oneindige 
openingen van ruimten zichzelf structureel 
vernietigen. (7) De kerkers van Piranesi 
lijken met andere woorden in eerste instan
tie zichzelf gevangen te houden en zichzelf 
te martelen: de architecturale brokstukken 
zijn als verwondingen van het geketende 
lichaam.

Bresson - Bentham

In “Un condamné à mort s’est échappé” 
(1956) verkrijgt Robert Bressons rigou
reuze, bijna fanatieke aandacht voor het 
detail een unieke meerwaarde: het openen 
van de handboeien met behulp van een 
sluitspeld, de minuscule briefjes die wor
den geschreven, het slijpen van de lepel- 
steel tot beitel, het zorgvuldig wegwissen 
van alle sporen die op een ontsnapping 
zouden kunnen wijzen, het vlechten van 
klimtouwen uit repen stof en ijzerdraad - 
het verhaal wordt weergeven, “comme elle 
est, sans ornements”, net als de geometrische 
dispositie van strenge bouwvolumes van de 
gevangenis of de kale celmuur. Een wereld 
uit details beantwoordt hier volledig aan de 
micro-kosmos van de cel waarin de prota
gonist zit opgesloten. Maar de gevangenis 
betrekt de microscopische blik van elke 
opgeslotene aan het panoramische zicht 
van de bewaking. Myopie en hypermétropie 
worden in de gevangenisarchitectuur on
losmakelijk met elkaar verbonden. In 
Benthams panopticum wordt de positie van 
de toezichthouder in de centrale loge ge
combineerd met bijzonder doeltreffende 
vindingen om te zien zonder gezien te wor
den: het toezicht, al is het discontinu, ver
krijgt hierdoor een continu effect. (8) De 

gevangene weet dat hij niet voortdurend 
bespied wordt, maar weet evenzeer dat hij 
voortdurend bespied kan worden. De macht 
dient zo volmaakt te zijn dat haar feitelijke 
uitoefening overbodig wordt, concludeert 
Foucault. De ontwikkeling van allerlei 
audio-visuele technieken heeft een gevan- 
genis-typologie dan ook overbodig ge
maakt.

Stilte

De gevangenis is een architectuur van de 
stilte, een klooster in het kwadraat. Net 
zoals Bentham ook het idee van een asym
metrische, akoestische bewaking lanceerde, 
betreft Bressons aandacht voor het detail 
niet alleen het visuele, maar ook het audi
tieve: de klopsignalen op de muur, het 
weergalmende fluitsignaal, het geroffel van 
sloten, het kraken van het deurhout, het 
gedempte breken van glas in een deken, het 
piepende fietswiel. De gevangenis is even
zeer panacousticum als panopticum, net als 
de kazerne, het ziekenhuis, het gekkenhuis 
of het museum - alle instellingen waar men 
de dingen uit hun natuurlijke omgeving 
onttrekt en ze een eigen, speciaal ervoor 
gecreëerde ruimte verschaft. De gevange
nis ontleent niet alleen haar structuur maar 
ook haar stilte aan het monastieke model 
van de individuele, cellulaire opsluiting en 
de gemeenschappelijke arbeid en maaltij
den met inachtneming van een absoluut 
stilzwijgen. De gevangene wordt ten tonele 
gevoerd als monnik of zelfs als mysticus, 
als een Zuster Bertken die zich in de kerk
muur laat inmetselen. Bij een totale isole
ring staat de gevangene zelfs niet bloot aan 
een dressuur, maar aan een grondige onder
werping. “Alleen in zijn cel is de gevan
gene aan zichzelf overgeleverd; wanneer 
de wereld verstomt en zijn hartstochten 
verstillen, daalt hij af in zijn geweten om 
het te onderzoeken, en voelt hij in zich het, 
morele besef ontwaken dat nooit volledig 
afsterft in de mens.” De architectuur vormt 
de bestraffing van de misdaad: “Uw cel 
beschouw ik als een huiveringwekkend graf 
waarin niet wormen maar wroeging en 
wanhoop U bekruipen en aan U knagen om 
van uw leven een voorschot op de hel té 
maken. Maar wat voor een ongelovige een 
graf is, een gruwelijk knekelhuis, wordt 
voor de oprecht christelijke gedetineerde 
de wieg van de eeuwige gelukzaligheid.”(9)

Tot slot

De gevangenisarchitect is een bewaker. 
Quis custodiet ipsos custodes?

Steven Jacobs

Noten

(1) Martin Heidegger, “ Over Denken, Bou
wen, Wonen. Vier essays, ’’Nijmegen, 1991, 
p. 62.
(2) Rob de Graaf, “Opsluiten zonder illu
sies. Ontwerpen voor nieuwe gevangenis
sen in Nederland”, in: “Archis” ,5,1987,p. 
10.
(3) Zie uitvoerig Michel Foucault, “Disci
pline, Toezichten Straf. De geboorte van de 
gevangenis” (1975), Groningen, 1989.
(4) Bernard Colenbrander, “Het taboe op 
confectie. De rijksbouwmeester en de ar
chitectuur”, in: “Archis”, 4, 1993, p. 26.
(5) Jeremy Bentham. “Panopticum or the 
Inspection House”, (1787), in: Liane 
Lefaivre en Alexander Tzonis, “De oor
sprong van de moderne architectuur. Een 
geschiedenis in documenten”, Nijmegen, 
1990, pp. 381-389.
(6) “La deuxième chance de l’architecture 
moderne. Entretien avec Rem koolhaas”, 
in: “L’architecture d’aujourd’hui”, 238, 
avril 1985, p. 6.
(7) Cfr. Manfredo Tafuri, “The Wicked 
Architect: G.B. Piranesi, Heterotopia, and 
the Voyage”, in: “The Sphere and the 
Labyrinth. Avant-Gardes and Architecture 
from Piranesi to the 1970s”, Cambridge, 
Mass., 1990, pp. 25-54.
(8) Foucault, op. cit., p. 277.
(9) Ibidem, pp. 328-29. Zie ook Nikolaus 
Pevsner, “A History of Building Types”, 
London, 1976, pp. 159-168.

1 4



Het verschil
Over de gevangenis-werken van Norbert Radermacher en Christine & Irene Hohenbüchler

Bij aankomst in de strafinstelling wordt de 
kersverse gedetineerde aangemaand zich te 
ontkleden en te ontdoen van alle persoon
lijke bezittingen. Volgen: het bezorgen van 
het uniform en het verplichte geneeskun
dige onderzoek. Dat niet alleen de vrij
heidsberoving en de dwangarbeid als een 
ondraaglijke straf ervaren worden maar 
vooral de onderwerping aan een extern 
regime dat genadeloos veralgemeent, moge 
blijken uit het succes van de uiterlijke te
kens die aangewend worden om, zij het 
oppervlakkig, verschillen te markeren: de 
tatouage, de kledij, de haardracht... Of 
zoals een gevangene het onlangs nog in een 
BRTN-documentaire uitdrukte: “Die 
basketbalschoenen kun je hier kopen in de 
gevangenis, 2395 frank. Dat geeft je een 
soort persoonlijkheid. Dit trainingspak ook. 
Dat zijn dingen die je zelf kunt kopen. Je 
kunt dat aanschaffen. Je krijgt een gevoel 
van persoonlijkheid. Maar je mag ze alleen 
dragen op de wandeling.”
Moet de recente, door Foucault beschreven 
intocht van hulpverleners in de gevangenis 
- artsen, geestelijken, psychiaters, psycho
logen, criminologen en pedagogen - ook 
niet vanuit deze invalshoek begrepen wor
den? Staat niet naast de kapper de hulpver
lener die aan een ander, in ieder geval 
specifiek psychologisch profiel timmert? 
Is het niet de hulpverlener die, eenmaal de 
gevangene de noodzakelijke gegevens be
zorgd heeft, de biografie schrijft, de trauma’ s 
kadert en vluchtroutes uittekent? Achter de 
muren van de gevangenis, wordt het lichaam 
inderdaad eerst van top tot teen gedesinfec
teerd, van alle kwalijke exterieure elemen
ten gezuiverd, om vervolgens een op maat 
geschreven persoonlijkheid te construeren. 
Moet ook de aanwezigheid van de kunste
naar in de gevangenis in deze zin begrepen 
worden? Is de kunstenaar het ultieme, al
leszins het laatste verlengstuk van de corri
gerende, genezende arm van de penitentiaire 
instelling?

ceese.
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Norbert Radermacher

Das Gewicht, 1993 
(Courtesy: Galerie Transit)

Das Gewicht

Tegenover de Provinciale School in de 
Justus Lipsiusstraat en de Sigarenfabriek 
Vanderelst in de Nobelstraat in Leuven 
heeft Norbert Radermacher tweemaal het
zelfde werk in de muur van de hulp
gevangenis ingewerkt. In een nis, achter 
glas hing hij een schietlood aan een ijzeren 
kettinkje. Radermachers ingreep bevestigt 
zowel ruimtelijke als temporele opvattin
gen over de gevangenis. Van de muur die 
de gevangenis omgrenst, toont hij de dikte. 
Het vierkanten kerkertje waarin het schiet
lood hangt, laat een minimale schatting van 
de dikte van de muur toe. De wand die de 
nis langs achteren begrenst, biedt geen zicht 
op de binnenplaats van de gevangenis, maar

Christine & Irene Hohenbüchler

Sonsbeek 93, foto: Pieter Boersma

op de (dikte van de) muur die de binnen
plaats van de buitenwereld afschermt. De 
diepte van de nis valt niet samen met de 
dikte van de muur, staat enkel een ruwe of 
kwalitatieve schatting van de dikte van de 
muur toe: de muur is dik, maar hoe dik? 
Het voorwerp dat in de kleine met glas 
afgeschermde cel hangt, is niet in bewe
ging. Na de ophanging is het langzaam en 
voorgoed tot stilstand gekomen. Roerloos 
hangt het aan een ijzeren kabeltje. Achter 
het glas kan dit schietlood, deze pendel niet 
meer beroerd, in beweging gebracht wor
den. Het verstrijken van de tijd (en andere 
onzichtbare krachten) is hij ongehoorzaam. 
De tijd staat hier stil. Niets gebeurt hier. 
Waarom twee identieke, op vrijwel de
zelfde plaats - telkens in het midden van de 
lengte van de haaks op elkaar staande mu
ren - ingewerkte schietloden? Loop je de 
hoek om, kom je vanzelf hetzelfde beeld 
tegen. Tegen het roerloze lood breng je het 
bedwingen van de afstand in stelling. Te
gen zijn onbeweeglijkheid het ritme van de 
tred en de tijd. Het wandelen langs de muur, 
het wegtikken van de tijd, het bereiken van 
de hoek - halfweg - het achter zich laten van 
de hoek, het verstrijken van de tijd, genoeg 
om de herinnering die het beeld inmiddels 
is geworden te confronteren met... het beeld. 
In dat parcours tussen afdruk en beeld zitje 
gevangen, de luttele veroverde seconden 
ten spijt. Net zoals het wegkijken van de 
ene helft van een tweeling naar de andere 
genoeg tijd in beslag neemt om alle even
tuele verschillen te doen vervagen, lijkt een 
wandeling van het ene schietlood naar het 
andere enkel “hetzelfde” op te leveren. 
Beide schietloden markeren een verstik
kende ruimte waarin het verstrijken van de 
tijd strikt gerantsoeneerd is.

De Berg

In haar selectie voor “Sonsbeek 93” wilde 
Valerie Smith een bijzondere aandacht 
schenken aan “samenwerkingsprojecten”, 
projecten “die rechtstreeks het idee van een 
afzonderlijke artistieke identiteit ter dis
cussie stellen en de collectieve creativiteit 
huldigen.” Eén van de door Smith geselec
teerde kunstenaarsgroepen bestaat slechts 
uit twee leden: de eeneiige tweeling 
Christine en Irene Hohenbüchler. In een 
discussie over de “afzonderlijke artistieke 
identiteit” kan een eeneiige tweeling zeker 
als intrigerende, maar ook als kritische 
ondergrens gelden. Beschikkend over het
zelfde erfelijke materiaal, opgegroeid in 
dezelfde sociale omgeving kunnen de ge
ringste verschillen tot heftige speculaties 
aanleiding geven. Misschien willen de 
Hohenbüchlers deze bespiegelingen force
ren want om verschillen zit de tweeling niet 

verlegen. Wat meer is, het differentiëren 
lijkt een strategie. “We waren als kind nooit 
hetzelfde aangekleed. Ik herken mezelf op 
foto’s aan wat ik aan heb,” zegt Christine 
Hohenbüchler in het gesprek dat zij en haar 
zus met Elfriede Jelinek hadden en dat 
afgedrukt staat in de catalogus. Voor een 
artikel in Metropolis M werd de tweeling 
apart benaderd. Zelf schreven ze afzonder
lijk brieven (met voorstellen en ideeën) aan 
Valerie Smith. Ook in hun projecten liggen 
duidelijk individuele klemtonen: “Christine 
is de ambachtelijke figuur, Irene werkt met 
de computer.” Het is niet overdreven te 
stellen dat het werk van de Hohenbüchler- 
tweeling in het teken staat van het verschil. 
In hun werk worden twee, afzonderlijk van 
elkaar ontwikkelde ideeënwerelden met 
elkaar in confrontatie gebracht.

Christine en Irene Hohenbüchler bouwden 
drie met koperen koepeltjes overdekte 
kooien, die er alle drie anders uitzien, maar 
duidelijk teruggaan op hetzelfde type. Het 
dak van het al bij al gammele bouwsel 
mimeert de grote koepel van de Arnhemse 
penitentiaire inrichting De Berg, in Arnhem 
beter bekend als de koepelgevangenis. Vlak
bij de gevangenis staan twee cellen, een 
ander bevindt zich in het park Sonsbeek, in 
de onmiddellijke nabijheid van Villa 
Sonsbeek. De precies op mensenmaat ont
worpen kooi, een ambachtelijk vervaar
digd, nauwsluitend harnas kan niet betre
den worden. Het opdringerige licht dat op 
de raampjes van de kooi kaatst met de 
handen afschermend, de ogen tegen het 
glas gedrukt krijg je inzage in wat zorgvul
dig beschermd wordt: houten objecten, tal
loze ruw geschilderde paneeltjes; kreten uit 
de gevangenis; het tastbare resultaat van 
een intense samenwerking tussen (vooral 
Christine) Hohenbüchler en gevangenen. 
“Cocaïne” staat in haastig gekrabbelde let
ters op een doek in de kooi vlakbij Villa 
Sonsbeek te lezen. Sexuele fantasieën, drugs 
en geweld komen in agressieve vormen en 
harde kleuren aan bod in de schilderijen. In 
de kooien die letterlijk in de schaduw staan 
van de gevangenis, als was de ontsnap
pingspoging - het communiceren van de 
ondraaglijke tijd - slechts op het nippertje 
tot een goed einde gebracht, staan houten 
objecten te kijk: keurig in elkaar getim
merd, streng ogend, het ascetisch regime 
van de gevangenis weerspiegelend. “Uit
stalkasten voor de gedachten en verlangens 
van de mensen daarbinnen,” omschrijft 
Christine Hohenbüchler de bouwsels in een 
voorbereidende brief. De hutten van 
Hohenbüchler functioneren niet als etala
ges. De door Christine en Irene Hohen
büchler tentoongestelde voorwerpen en 
paneeltjes worden niet vrijgemaakt maar 
opgesloten. In hun cel brengen ze associa

ties op gang die volstrekt voorspelbaar zij n, 
en zonder moeite overgedragen kunnen 
worden op dat monolitische scherm, de 
koepelgevangenis zelf. De toeschouwer 
blijft van alle vanwege de voorwerpen (ach
ter glas) beraamde listen gespeend. De toe
schouwer ziet wat hij weet.

De muur

Het is geen toeval dat zowel het werk van 
Norbert Radermacher als de bijdrage van 
Christine en Irene Hohenbüchler zich op de 
grens ophouden. De muur fascineert omdat 
hij, zij het op een weinig subtiele wijze, 
differentieert. Achter de muur - zowel van
uit, als met betrekking tot de gevangenis - 
wordt heftig gespeculeerd en zo hoort het, 
of beter, zo wil de bepaling van zijn functie 
het. Op de muur projecteert de bewoner van 
de gevangenis zijn verlangen naar vrijheid 
(dat een bijdrage tot zijn genezing moet 
leveren). Aan de andere kant van de muur 
staat de ondoorzichtigheid van het scherm, 
waarachter de misdaad opgeborgen is, ga
rant voor angstige nieuwsgierigheid (die de 
misdaad moet afraden).
“Das Gewicht ” articuleert de muur als ruim
telijke ingreep in het stedelijk weefsel. Aan 
die uiterste grens, eigenlijk in de membraan 
zelf situeert Radermacher zijn uitspraak. 
Zelfs met zijn inkepingen blijft de muur 
intact, meer nog, de ingreep versterkt de 
betekenis van de muur. De realisatie van de 
Hohenbüchlers volgt een hieraan tegenge
stelde logica, een volstrekt omgekeerd par
cours. De objecten die zij afgedwongen, 
buitgemaakt hebben op de “onverschillig
heid”, de “roes” en de “verveling” van de 
bewoners van de gevangenis, zetten zij te 
kijk in van de gevangenis afgeleide pavil- 
joentjes. In plaats van tegen de muur - en 
het onbegrip waarvoor hij staat - op te 
botsen, breken zij uit de gevangenis, door
heen de muur, en nog wel in het bezit van 
“bewijsmateriaal”. Wat brengt deze opera
tie meer aan het licht dan de doorlaatbaarheid 
van de muur? De tolerantie en de breed- 
denkendheid van de gevangenisdirectie? 
De permissiviteit van het ministerie van 
justitie? Iedereen die toegang tot de gevan
genis verleend wordt, krij gt een van bovenaf 
gecontroleerde en goedgekeurde rol toe
bedeeld. Ook de kunstenaar wordt in deze 
controlerende, corrigerende, straffende in
stelling ten nutte gemaakt. Norbert 
Radermacher toont en benadrukt de grens 
van de artistieke activiteit die inderdaad 
samenvalt met de muur van de gevangenis; 
Christine en Irene Hohenbüchler treden 
deze grens met voeten en trappen in de door 
de penitentiaire macht reeds sinds eeuwen 
gespannen valstrik.

Koen Brams

“Das Gewicht” van Norbert Rader
macher kan permanent in de Justus 
Lipsiusstraat en de Nobelstraat in Leuven 
bezichtigd worden. Deze ingreep werd 
gerealiseerd in het kader van een ten
toonstelling van Norbert Radermacher 
in Galerie Transit van 18 april tot 23 mei. 
In de galerie stelt van 5 september tot 
3 oktober Allart Lakke tentoon. Het 
adres: Tiensevest 39,3000 Leuven (016/ 
22.62.44).
Norbert Radermacher neemt deel aan 
de manifestatie “Gegenbilder” die nog 
tot 31 oktober in Münster plaatsvindt. 
Radermacher werkte in de Apostel- 
kirche, de Lambertikirche en de Über- 
wasserkirche. Meer info: 0251/25.687.
Het werk van Christine en Irene 
Hohenbüchler maakt deel uit van 
Sonsbeek 93. Meer inlichtingen: Tele- 
foonstraat 3, 6811 AS Arnhem (085/ 
42.90.60).
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Teksten
Ongebreidelde kijkzucht

Over “Seh-sucht. Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhundert”
“Het principe is bekend: een ring
vormig gebouw; in het midden een 
toren met grote ramen, die uitkijken 
op de binnenzijde van de ring; het 
gebouw is verdeeld in cellen die de 
volle breedte van het gebouw beslaan; 
iedere cel beschikt over twee ramen, 
één dat naar binnen is gericht en cor
respondeert met een raam in de toren, 
en een buitenraam waardoor de cel 
tot in alle hoeken wordt verlicht,” zo 
omschrijft Michel Foucault Benthams 
panopticum dat onder andere in de 
architectuur van gevangenissen zo’n 
kapitale rol heeft gespeeld. In 1787, 
vier jaar voor Jeremy Bentham zijn 
“idea of a new principle of construction 
applicable to any sort of establish
ment in which persons of any des
cription are to be kept under inspec
tion” formuleerde, vond Robert 
Barker het panorama uit, waarmee 
voortaan volmaakte zichtbaarheid tot 
lering maar vooral tot vermaak kon 
strekken. In de Kunst- und Aus- 
stellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland van Bonn loopt nog 
10 oktober een indrukwekkende ten
toonstelling over het panorama. Lie
ven De Cauter bespreekt “Seh-sucht. 
Das Panorama als Massenunter- 
haltung des 19. Jahrhundert”.

Voorts komen we terug op drie be
langrijke zomertentoonstellingen. 
Frederik Leen bezocht “Unité”, een 
project van de Franse tentoonstellings
maker Yves Aupetitallot in het verla
ten gedeelte van de Unité d’habitation 
van Le Corbusier. Een aantal van de 
artiesten die in de Unité d’habitation 
een appartement toegewezen kregen, 
werd ook door Valerie Smith uitgeno
digd om in Park Sonsbeek, de stad 
Arnhem en de nabijgelegen randstad 
een project te realiseren. Jorinde Sijdel 
gaat in op het problematische ten- 
toonstellingsconcept dat aan “Sons
beek 93” ten grondslag ligt Een laat
ste bespreking betreft “Het sublieme 
gemis”, de tweede tentoonstelling 
waarvoor Bart Cassiman, projectlei
der hedendaagse kunst van Antwer
pen 93, tekent. “Het sublieme gemis” 
is een problematische tentoonstelling. 
Problematisch, omdat het museum als 
instituut botweg als autoritair argu
ment aangewend wordt. Dat het mu
seum “de kunst die er huist een 
duurzaamheid verleent,” is bekend; 
dat het museum echter op deze plat
vloerse wijze gehanteerd wordt, tart 
elke (kritische) verbeelding. “Deze ar
chitectuur creëert ook een afstande
lijkheid, een soort gedistin-geerd- 
heid,” “kon uit de mond van Bart 
Cassiman opgetekend worden”. Dat 
kan zo misschien wel zijn, maar hoe 
ga je daarmee om? In “Het sublieme 
gemis” worden deze kwaliteiten die 
de architectuur van het Museum voor 
Schone Kunsten toegedicht wordt, 
eenvoudigweg geïnstrumenta-liseerd. 
Wordt de functie van (de architec
tuur van) het museum in eerste in
stantie te fel belicht, zodat de macht 
die het uitoefent als het ware gekwa
drateerd wordt, van de invulling van 
het concept kan het tegenovergestelde 
gesteld worden. Nog afgezien van en
kele ondermaatse werken wordt de 
onevenwichtige bijdrage van een aan
tal aangezochte artiesten op een pijn
lijke wijze verbloemd. Het gebrek aan 
engagement van een aantal aanwe
zige kunstenaars heeft men boven
dien in sommige gevallen pogen te 
compenseren door retrospectieve 
ambities, bijvoorbeeld in het geval 
van Gerhard Richter waarvan in het 
najaar nota bene zowel in Parijs als in 
Bonn een uitgebreid overzicht getoond 
wordt. Als we deze en de andere pro
blematische aspecten die Paul Groot 
in zijn bespreking van “Het sublieme 
gemis” aan het licht brengt, in ogen
schouw nemen, moeten we tot de con
clusie komen dat deze tentoonstelling 
problematisch, onduidelijk en oneven
wichtig is, de vele indrukwekkende 
geselecteerde kunstwerken ten spijt.

Een panorama is een gigantisch schilder
stuk, dat een uitzicht van 360° vastlegt op 
een stad of een historisch tafereel. Het 
wordt circulair opgesteld in een rotonde, 
met een werkelijke, driedimensionale voor
grond, het zogenaamde faux terrain, en een 
centraal platform van waaruit de toeschou
wer het geheel overziet. Het is uitgevonden 
in 1787 door Robert Barker, die er meteen 
een patent op nam. Er was geen “kader” dat 
de voorstelling begrensde: de bovenrand 
van het doek werd aan het oog onttrokken 
door een luifel of een dak - wat vaak deel 
uitmaakte van het narratief, het moest een 
berghut voorstellen, of de lantaarn op de 
koepel van een kerk, zoals in het Londense 
Colloseum - en de benedenrand liep on
merkbaar over in de faux terrain. Daardoor 
moest de nieuwe uitvinding een complete 
illusie van echtheid opwekken, zo berichtte 
de Franse academie voor wetenschappen 
kort nadien. De panorama’s waren niet 
zozeer een artistieke vernieuwing als een 
wetenschappelijke vondst, of beter nog iets 
tussen spektakel en wetenschap, een ty
pisch moderne hybride. Ze werden met een 
wetenschappelijke nauwgezetheid ge
maakt: ging het om een stadsgezicht, dan 
werd het op rasters of later op foto’s vastge
legd; ging het om een gebeurtenis dan werkte 
men, naast de schetsen en foto’s, op basis 
van ooggetuigeverslagen, maquettes van 
het landschap, historische studie van de 
kostuums, etc. De hele 19de eeuw lang 
waren panorama’s enorm populair; ze ver
spreidden zich over heel Europa en dra 
waren ze ook in Amerika zeer gegeerd. De 
enorme doeken verhuisden van de ene ro
tonde naar de andere. Het panorama is een 
kijkmachine: het creëert en structureert een 
nieuwe vorm van waarnemen. Het is een 
superlatief van het overschouwen. Het 
maakt de overgang van het centraal per
spectief met een begrensd beeld vanuit een 
ideaal (afstandelijk) standpunt naar een 
onbegrensd totaalbeeld waar de toeschou
wer middenin staat. Het panorama is het 
eerste optische massamedium. Het is het 
produkt van een cultuur met een ongebrei
delde “kijkzucht”. Maar het is ook meer. 
Omwille van zijn metaforische kwalitei
ten, kwam de term panorama na zijn uitvin
ding al snel in de mode. En inderdaad: de 
meeste cultuuruitingen van de moderniteit 
zijn in wezen panoramisch. Naast het pano
rama zijn er het panopticum, het museum, 
de encyclopedie, de grote filosofische sys
temen à la Hegel die de hele wereldgeschie
denis “op haar begrip” wilden brengen, de 
synthetische wetenschap waar Comte van 
(toomde, de grote romancycli van Balzac 
tot Zola, etc. Men kan spreken van de 
opkomst van een nieuw kijkraster, de-“pa- 
noramische blik”. Het panorama is een van 
de meest tastbare modellen of uitkristalise- 
ringen van dat moderne “wereldbeeld”. 
Want dat de wereld tot beeld wordt is, zegt 
Heidegger, het eigene van de moderne tijd.

Over dit belangrijke maar vergeten cultuur
historisch verschijnsel is nu een prestigieuze 
tentoonstelling gemaakt, “Seh-sucht. Das 
Panorama als Massenunterhaltung des 19. 
Jahrhundert”, in de Kunst- und Austel- 
lungshalle der Bundesrepublik Deutsch
land, te Bonn. Ene Marie-Louise von 
Plessen tekent voor het geheel, de intendant 
is niemand minder dan Pontus Hulten. En 
de specialist bij uitstek over panorama’s, 
Stephan Oettermann, maakt deel uit van het 
team. Alles watje nodig hebt om een volle
dig beeld te krijgen van het panorama is er. 
Het begint met een prettig ogend en impo
sant decor: de ingang van de tentoonstel
ling is een half postmoderne nabootsing 
van de voorgevel van een panorama-ro
tonde. De eerste zaal met de voorlopers van 
het panorama is eigenaardig genoeg een 
van de indrukwekkendste. Er zijn zoveel 
klassieke afbeeldingen (over perspectief en 
dergelijke) die je voor het eerst in het echt 
ziet: de houtsnede van Dürer van een teke
naar die een liggende, naakte vrouw door
heen een raster bekijkt en op gerasterd 
papier overbrengt; of de gravure van Ledoux 
met het oog waarin de opera van Besançon 
is weerspiegeld. Verder zijn er de eerste 
pogingen om de Alpen op een panorami
sche manier in kaart te brengen; de camera 
obscura van Canaletto, de zwarte spiegel 
van Claude Lorrain; perspectiefkasten (met 
kerkinterieurs), een werk van Fabritius en
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Postduif-camera "Doppel-Sport", 1912

een van Caspar David Friedrich. In de grote 
centrale hal versmalt de blik zich tot het 
panorama als zodanig: binnenin een paar 
schematische, cilindervormige constructies, 
die de zaal een heel monumentale aanblik 
verlenen, worden afwisselend bestaande 
panorama’s geprojecteerd. De constructie 
en het verval van de rotondes worden opge
roepen via dia’ s. Op de wanden van de hal 
worden documenten en ontwerpen getoond 
per natie. De derde afdeling is gewijd aan 
het diorama, het vierde aan de kleine 
panorama’s (kamerpanorama’s om zo te 
zeggen) en optische speeltuigen, de vijfde 
aan het bewegend panorama. Dit is een 
totaal ander dispositief: een doek wordt 
afgerold tussen twee rechtopstaande cilin
ders, zodat de toeschouwer het effect krij gt, 
niet van een zicht van 360°, maar van een 
tocht doorheen een landschap (vanuit een 
treincoupé of een boot). De zevende afde
ling handelt over panorama en fotografie, 
vooral over de stereoscopic en het zoge
naamde keizerspanorama (een tonachtige 
cilinder waar de toeschouwers rond gaan 
zitten en via kijkers zicht krijgen op 
stereoscopische afbeeldingen, hier waren 
het Engelse stereoscopische foto’s). Ten
slotte waren er nog een paar hedendaagse 
artistieke panorama’s (onder andere van 
Marin Kasimir) en een zeer indrukwek
kende uitsmijter op de bovenverdieping: de 
collectie Bonnemaison II met schitterende 
panoramische foto’s. Daarin viel vooral op 
dat het panorama zich ook leent voor het in 
beeld brengen van de massa. Alles samen 
voorwaar een stevig programma.

Op twee punten ontgoochelde de tentoon
stelling mij. Om onbegrijpelijke redenen 
werd elke verwijzing naar het panopticum 
(het circulaire inspection house van Bent
ham - model voor fabriek, school en vooral 
gevangenis) als pendant van het panorama, 
weggelaten. Daardoor onttrekt men de fas
cinerende analogie tussen deze twee kijk- 
dispositieven aan het gezicht, terwijl juist 
daardoor de verwevenheid tussen discipline

ring en spektakel, tussen de “disciplinaire 
maatschappij” (Foucault) en de "spektakel- 
maatschappij” (Debord) aan het licht komt. 
Trouwens de “Salines de Chaux” van 
Ledoux en ook zijn reeds vermelde opera 
van Besançon die in de vorm van gravures 
op de tentoonstelling figureren, zijn pan
optisch, niet panoramisch (De “Salines de 
Chaux” is een fabriekcomplex plus behui
zing, dat helemaal concentrisch is opge
bouwd met de woning van de fabrieksbaas 
in het midden, zodat deze alles permanent 
kan controleren.) Ten tweede worden ook 
de varianten onderbelicht Het bewegende 
panorama en het diorama (een uitvinding 
van Daguerre) zijn aanwezig, maar vooral 
de latere varianten, zoals het mareorama en 
de scenic railway zijn afwezig. Het 
mareorama was een panoramisch zeezicht 
dat de toeschouwer in" beweging bracht, 
naar verluidt tot zeeziekte toe. De scenic 
railway is een kruising tussen het mareo
rama en het bewegende panorama: geen 
bewegend doek dat afrolt en het idee geeft 
van een reis doorheen een landschap - de 
scenic railway laat de toeschouwer zelf als 
in een treinreis door een decorlandschap 
bewegen op wagonnetjes. Vaak is dit land
schap de Alpen. De roetsjbaan, ofte 
montagne russe, laat vervolgens het deCor 
weg om de toeschouwer over te leveren aan 
de snelheid zonder meer, en is zo een ver
volg op het panorama (maar ook zijn ophef
fing). De vélocipède, de montagne russe, 
het skiën, de dubbeldekker en de automo
biel behoren tot hetzelfde tijdperk. Deze 
toestellen markeren het einde van het stati
sche, panoramische wereldbeeld en luiden 
het tijdperk van de snelheid in. Met de hem 
eigen sensibiliteit voor de kleinste histori
sche omwentelingen, noteert Benjamin dat 
de oude in onbruik geraakte panorama- 
rotondes rond de eeuwwisseling een tijd 
lang als oefenscholen gebruikt werden voor 
de elegante, bijna frivole sport die toen 
opgang maakte: het fietsen. De aanwezig
heid van de laatste varianten van het pano
rama zou een beter historisch inzicht heb-
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Hoe een panorama ontstaat (blik in rotonde)

ben gegeven in de metamorfoses van de 
panoramische blik (tot en met zijn verval). 
Dat had men vrij eenvoudig in beeld kun
nen brengen of met een paar foto’s kunnen 
aanduiden. Maar wellicht zijn deze verwij
zingen weggelaten om de tentoonstelling 
die nu al overdadig is, niet helemaal kolos
saal en onoverzichtelijk te laten worden.

Dat is de werkelijke zwakte van de tentoon
stelling: ze lijkt te stuiten op de grens van 
het aanschouwelijk maken. Zichtbaarheid 
is nog geen inzicht. De cultuurhistorische 
betekenis van het panorama is uiteindelijk 
niet zichtbaar te maken in een overzicht
stentoonstelling, hoe volledig die ook is. 
V an de toestellen die gebruikt werden voor 
het maken van panorama’s bijvoorbeeld 
(de camera obscura, de perspectief-machi- 
nes, de zwarte spiegel, etc.) wordt de wer
king niet of onvoldoende toegelicht, zodat 
de toeschouwer voor stomme, nietszeg
gende tuigen staat. Komt daar nog bij dat 
deze onder de hoofding “voorlopers” ge
vatte tuigen en toestanden wegens plaats
gebrek terechtkomen in zalen die gewijd 
zijn aan andere afdelingen, wat de verwar
ring compleet maakt. Alleen de catalogus 
brengt duidelijkheid. Hoewel dan weer een 
ets (nogmaals onze Ledoux) die onder de 
voorlopers hangt (afdeling 1) in de catalo
gus bij afdeling 2 (het eigenlijke panorama) 
is ingedeeld. Ook de basisinformatie zoals 
de werking van het panorama als dispositief 
wordt niet echt duidelijk: de werking van 
de donkere gang, bijvoorbeeld, die onder 
de rotonde door naar het platform leidde en 
het oog van de toeschouwer moest voorbe
reiden op het zachte licht binnenin de pano
rama-rotonde (zodat het verschil met het 

werkelijke licht niet opviel, wat meteen de 
illusie zou hebben verstoord), of de luifel 
die de bovenrand moest begrenzen - kortom 
het panorama als technisch toestel, als ma
chinerie wordt onvoldoende uiteengezet. 
Blijkbaar heeft men kost wat kost willen 
vermijden dat het een didactische tentoon
stelling zou worden. De teksten die de 
verschillende afdelingen inleiden, zijn uit
stekend, maar zo gebald dat ik vermoed dat 
de meeste mensen er over heen lezen. Per 
object wordt dan wel discreet een mini
mum aan tekst meegegeven. Wellicht moe
ten al mijn bedenkingen werkelijk verklaard 
worden vanuit de beperkingen van een ten
toonstelling als zodanig. Want Stephan 
Oettermann, die meewerkte aan deze ten

toonstelling heeft in zijn onovertroffen boek 
over het panorama (“Das panorama. 
Geschichte eines Massenmediums”) wel 
degelijk oog voor de complexiteit en de 
nevenaspecten. Wie werkelijk achter het 
raadsel van het panorama wil komen moet 
dus een goed boek over het verschijnsel ter 
hand nemen (de catalogus bijvoorbeeld). 
Dat heb je met alle verschijnselen, zal ie
mand opmerken. Dat is onloochenbaar. 
Maar een tentoonstelling over, neem nu, 
het werk van Titiaan, kan je toch niet ver
vangen door een boek. Waarom heb ik hier 
dan wel dat gevoel? Het heeft te maken met 
het onderscheid tussen kunst en spektakel. 
Het panorama is geen variant van de schil
derkunst, maar een Jules Veme-achtige 
science-fiction-mutatie: het is de “dino
saurus van de massamedia”.

In feite is het een tentoonstelling voor de 
volslagen leek, die gewoon eens wil zien 
wat er allemaal komt kijken bij zo’n pano-
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rama. Of ze is er voor de freak, de 
enthousiasteling, die, god mag weten 
waarom, gefascineerd is door 19de-eeuwse 
amusementstoestellen. Omdat ik, zoals de 
lezer wel al had geraden, tot de laatste soort 
behoor, heeft de tentoonstelling mij ge
boeid ad nauseam. Ik heb een lunchpauze 
moeten inlassen om even op adem te ko
men vooraleer de laatste afdelingen af te 
werken. Het is een tentoonstelling die enorm 
veel kijkenergie vergt. En die dus naast 
Sehlust ook veel Sehweh teweegbrengt. De 
oversaturatie aan horizontbeelden, die er in 
alle formaten en gewichten zijn, is natuur
lijk onvermijdelijk. Toch laat “Seh-sucht” 
een sterke indruk na. Er zijn mooie momen
ten, zoals het keizerspanorama waar bezoe
kers zich, zoals weleer, verdringen rond de 
ton om in de stereoscopen te staren. Als 
kinderen, zei iemand. Als het waar is dat 
massamedia bij dragen tot de infantilisering 
van de mensheid, dan moet dit ook reeds 
voelbaar zijn in de voorgeschiedenis ervan. 
En inderdaad: op de tentoonstelling is het 
voelbaar. Van de verte zei Kant dat ze niet 
schoon is, maar dat ze, zoals het kijken naar 
een haardvuur of kabbelend water, een ei
gen kinderlijke fascinatie teweegbrengt, een 
soort van verstrooiing. Valéry en Benjamin 
van hun kant wisten: terwijl het schone 
onuitputtelijk is, gaat het spectaculaire op 
in het onmiddellijke verbruik. Dat verstrooi- 
ing en Massenunterhaltung iets kouds heb
ben, wordt duidelijk door de nasmaak van 
mijn bezoek: ik heb een overdosis onder
gaan maar ben tegelijk esthetisch onbevre
digd. Dat zij de toeschouwer op een tast
bare manier het onderscheid tussen het 
schone en het spectaculaire laat voelen, is 
zeker een van de instructieve kanten van

deze voortreffelijke tentoonstelling. Spek
takel stilt een behoefte maar beantwoordt 
niet aan het verlangen.

Lieven De Cauter

De tentoonstelling “Seh-sucht. Das Pa
norama als Massenunterhaltung des 19. 
Jahrhunderts” kan nog tot 10 oktober 
bezocht worden in de Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert-AIlee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.200).
Dat het panorama tot de verbeelding 
blijft spreken, mag ook blijken uit de 
tentoonstelling “Neuf panoramas de 
l’Argonne” van Marin Kasimir die van 9 
tot 26 september plaatsvindt in het Col
légiale Saint-Pierre-Le-Puellier van 
Orléans. Meer informatie: 38.42.24.85. 
Tot 14 november wordt het enige 17de- 
eeuwse en tegelijk grootste (panorami
sche) stadsgezicht van Amsterdam, een 
werkstuk van de Antwerpse schilder Jan 
Baptist Bonnecroy, getoond in het Am
sterdams Historisch Museum, Kalver- 
straat 92, 1012 RM Amsterdam (020/ 
625.58.22).
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Programmaboek
Programmaboek 'Over het interessante', 
(N/F, N/E, N/D) met teksten van Jean- 
François Lyotard, Umberto Eco, Rudolf 
Boehm, Geert Bekaert, Claudio Magris. Een 
brief van Frans Boenders. Illustraties: Benoit. 
Prijs: 500 Bfr., te koop in de boekhandel.

Zes Cahiers
Circa negenennegentig beschouwingen,' 
verhalen, artikelen, kritieken, commentaren, 
gedichten, beelddossiers van o.m. Gert 
Mattenklott, Leo Pleysier, Liliane Voyé, 
Patricia De Martelaere, Philippe Dubois, 
Stefan Hertmans, Charles Palliser, Jacques 
Sojcher, Marina Warner, Nedim Gürsel, 
Marian Pankovski, Anne Cauquelin, Marc 
Holthof, Fernando Savater, Jacq Vogelaar, 
Eric De Kuyper, Marc Guillaume, Frank 
Reijnders, Dubravka Ugrésic....
Uitgegeven door Kritak- Meulenhoff. 
Verschijningsdatum: 1 oktober.

De Meyer. Verzameld in een 
doos met een gesigneerde 
fotocollage van Panamarenko. 
Afmetingen: 518 mm x 368 mm 
x 40 mm. Drie taalversies: N/F/E. 
1000 exemplaren.
Prijs: 5400 Bfr. (+220 Bfr. 
verzending binnen België). 
Prijs 'Voyage à Paris' (N/F/E) - 
VHS-Pal, 52 min. - 895 Bfr. 
(+120 Bfr. verzending) 
Prijs krant 'Nouvelle Synthèse 
d'Anvers', drietalig, 395 Bfr. 
(incl. verzending).
Antwerpen 93: rek. nr. 001- 
2160619-20.
Inlichtingen: 03/226 93 00 of " 
03/234 11 88. Fax: 03/226 15 55

(Roger Avermaete, Synthese d'Anvers, 1933)

NouvellËrSynfhèse d'Anvers, 1993 
Een literair-artistieke reflectie op de stad

Verhalen, gedichten en Antwerpen-Bokrijk, met tussen- 
beschouwingen over Antwerpen teksten uit het knipselarchief van 
en over de,stad van: Georges ANTWERPEN 93.

wMl I

Ivo Michiels, Maja Panajotova, 
Leo Pleysier, Nathaniel Tarn, 
Giuseppe Ungaretti, Guy Vaes, 
Léon Werth, met foto's van Filip 
Tas en Guy Vaes.
De film 'Voyage à Paris' van Jef 
Cornelis en Rudi Laermansover 
Parijs als mythische hoofdstad 
en model van de consumptie, 
met teksten gelezen door Dirk 
Van Dijk (N), Lawrence Weiner 
(E), Michael Lonsdale (F).
Een geluidsplattegrond op CD 
van Ward Weis, met zestig 
akoestische foto's van 
Antwerpen.
Een fotomontage met beelden 
van Klein-Antwerpen en

n een vormgeving van Rönny ’Ville Occupée'
De eerste Franse vertaling van 'Bezette Stad', 
van Paul van Ostaijen, in een replica-editie 
van de eerste uitgave van 1921. Vertaling: 
Willy Devos. Nieuwe typografie: Mare 
Herman. 1080 genummerde exemplaren. 
Prijs: 950 Bfr.

Het vel van Cambyses
Fragmenten van een kritisch vertoog over 
kunst 1900-1993 (2 vol.). Eigenzinnige 
dossiers met kritische teksten over kunst (in 
Vlaanderen), samengesteld en van commen
taar voorzien door Paul De Vylder, Wim Van 
Mulders, Paul Van Beek, Herwig Todts, Marc 
Holthof, Marianne Van Kerkhoven. Met 
nieuwe teksten van o.m. Frank Van de Veire 
en Paul Depondt. Uitgegeven door Kritak 
Verschijningsdatum: 6 december.-
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Het sublieme gemis

I

Aan “Het sublieme gemis” ligt een legi
tiem uitgangspunt ten grondslag: eeuwen
oude mythen en allegorieën als inspiratie 
voor een enscenering die aan “de heldere 
architectuur van het Museum voor Schone 
Kunsten een zeldzame intensiteit moet ont
lenen”. Maar door de fatale aantrekkings
kracht die deze mythen en allegorieën op de 
deconstructi visten hebben uitgeoefend kan 
je ze niet zomaar een, twee, drie - en het lijkt 
naar eigen goeddunken - inzetten. Hoe kan 
je de wereld van Apollo en de muze op
nieuw aankleden nadat ze door de voor
gaande generaties zo zijn uitgekleed? Dan 
moetje wel van goeden huize komen. Heeft 
Bart Cassiman eigenlijk wel begrepen welke 
doos van Pandora hij heeft opengetrokken? 
Of kan een toevallige toespeling in een 
enkel werk van deze of gene kunstenaar hef 
uitgangspunt recht doen? Kunnen we ons 
tevreden stellen met de klassiek romanti
sche installatie van Kounellis - een gesprek 
met Baudelaire via de resten van de boot 
“albatros”?
Wat hem dan wel zo aantrekt in die betrek
kingen tussen het heden en de klassieke 
mythen en allegorieën blijft een raadsel. Nu 
goed, in de catalogus vallen een reeks na
men van filosofen en literatoren, maar een 
eigen interpretatie van, en visie op de klas
sieke mythen en allegorieën is in het mu
seum niet terug te vinden. De imaginaire 
ontmoetingen tussen de deelnemers van de 
tentoonstelling en de auteurs die in de cata
logus aan bod komen, zijn bovendien pro
blematisch. In de catalogus zijn we dan wel 
in gesprek met Baudelaire en Canetti, met 
God en de duivel, in de tentoonstelling zijn 
we op een conversatie aangewezen tussen 
Irene Fortuyn en Didier Vermeiren over de 
diepzinnige betekenis van de sokkel. Zodat 
je uiteindelijk het gevoel krijgt dat hier niet 
de (romantische) verbeelding ondervraagd 
wordt maar een gebrek aan verbeeldings
kracht blootgelegd wordt. De laatste resten 
van de jaren ’80 die gevild, gefileerd en in 
hapklare brokken uitgestald eerder ons 
medelijden uitlokken dan onze verbeelding 
uitdagen.

II

Wie zich op zo’n massale schaal presen
teert - de gehele benedenverdieping van het 
Museum voor Schone Kunsten werd voor 
het project vrijgemaakt - laat zich wel heel 
makkelijk in de kaarten kijken. De uitein
delijke conclusie is er niet minder om: het 
ontbreekt Cassiman aan enig verbeeldings
vermogen. Deze tentoonstelling demon
streert een tot in het oneindige herhaalde 
dorheid. In een andere context zou veel van 
het hier getoonde best nog tot leven ge
bracht kunnen worden maar de in het mu
seum geschapen sfeer ademt een tot in het 
uiterste doorgevoerde saaiheid. Een tot in 
het extreme doorleefde angst voor iedere 
vorm van uitbundigheid, een neurotisch 
aandoend respect voor een opgeschroefde, 
museale standaard.
Terwijl de meeste werken impliciet aan het 
theater refereren en de enscenering boven
dien - paradoxaal genoeg - deze theatraliteit 
thematiseert, is overal de angst voor 
aanstellerigheid voelbaar. Je hebt het ge
voel op een beurs voor toneelmeesters be
land te zijn waar de maquettes en enkele 
onderdelen van een paar seizoenen geleden 
om onduidelijke redenen nog eens getoond 
worden. Eindelijk gerechtigheid voor de 
droogstoppels! Overal maquettes, aanzet
ten tot maquettes, als bij toeval geplaatste 
toneelrekwisieten, die kennelijk moeten 
volstaan om het theatrale gebeuren weer in 
herinnering te brengen. Afgietsels van 
afgietsels die het Grote Vergeten moeten 
begeleiden. Alsof je je een toneel
voorstelling moet herinneren die uiteinde
lijk nooit is opgevoerd.

III

Hoe leeg het sublieme kan zijn bij het 
ontbreken van een actief geheugen, zelfs 
als het als een gemis eraan ervaren wordt, is 
misschien de grootste ontgoocheling van 
de tentoonstelling. In “Het sublieme ge
mis” lijkt het geheugen gereduceerd te 
worden tot de zoveelste herinnering aan 
Piranesi - ook als je van zijn verontrustende 
werk weliswaar prachtige tafels maakt 
(Thomas Schütte) - of een herinnering aan 
de albatros van Baudelaire in de vorm van

Jan Vercruysse

Sans Titre, 1993 - foto: Kristien Daem

Thomas Schütte

Basements III, 1993 - foto: Tom Powel

een uiteengehaald scheepswrak (Jannis 
Kounellis)’.
En wat wordt er niet gemist? Behalve de 
overtuigende vrouwenval van Niek Kemps, 
een toespeling op de overvolle doeken van 
Bouguereau, biedt deze tentoonstelling nau
welijks een erotische uitdaging. Niets van 
de scheppende kracht en het geweld waar
toe de erotiek kan aansporen. Erger nog, 
iedere niet strikt academische verbeelding 
is gecensureerd. Natuurlijk is de kwaliteit 
van de afzonderlijke bijdragen soms best 
de moeite waard. Maar als een gemeen
schappelijk werk dat pretendeert de 
onzeggelijk mooie titel “Het sublieme ge
mis, over het geheugen van de verbeel
ding” waar te maken, faalt deze tenstoon- 
stelling.
Intellectuele bespiegelingen en reflecties 
van een bewust verwerkt cultureel erfgoed 
ontbreken eigenlijk, op een uitzondering 
na. Waar is het geheugen als de actieve 
partner die je bij de neus neemt, of verder 
helpt, of als een dramatische, creatieve 
kracht kan werken? Waar ligt de artistieke 
visie die aan dit geheel ten grondslag heeft 
gelegen, verborgen? Een vraag die zich 
opdringt bij de mededeling aan het einde - 
in dit geval ook het begin van het 
tentoonstellingsparcours - dat buiten de wil 
van de directie alle zitmeubelen uit de zalen 
werden verwijderd om de esthetiek niet te 
schaden. “Klachten zijn nutteloos.” Het is 
de perfecte kritiek op “Het sublieme ge
mis”, in de zin dat het de hooghartigheid 
van het gehanteerde model zo onbarmhar
tig blootlegt. Deze kunst is onbenaderbaar 
geworden, heeft iedere dialoog dan die met 
zichzelf uitgeschakeld. Én dan niet omdat 

het een bewustzijn van het eigen kunnen als 
fundament heeft maar vanwege een voort
durend gevoelde onzekerheid. Het aller
mooiste natuurlijk ontmaskerd in de “in
stallatie” van John Murphy. Vier mono
chrome doeken met telkens een contour 
van een oor, aangevuld met vier opengesla
gen lege partituren in een zware vitrine. Als 
parodie op de hele tentoonstelling, maar 
vooral als een parodie op zichzelf, is het 
zelfs nog te grof besnaard. Het is de 
nikserigheid van een afgesloten decennium, 
de onbenulligheid van een zoveelste derivaat 
van het achtergebleven neefje van de 
conceptuele kunst. Zo kan iemands geest er 
soms uit zien. Niet leeg van de volheid, de 
paradox die je in verband met de idee van 
het sublieme zou kunnen betrekken, maar 
gewoon leeg omdat er nooit iets in is opge
nomen.
Het geheugen kan dus kennelijk ook als 
excuus functioneren. Niet als een bewaar
plaats van doorleefde tijden en aangeleerde 
functies, maar als een lekkende gieter waar 
zo nu en dan toch een druppeltje aan de 
wand blijft kleven. Kortom het geheugen 
zoals we dat in het dagelijks spraakgebruik 
hanteren. Daar geldt het geheugen bijna als. 
een excuus, het rechtvaardigt het gemis aan 
parate kennis die ons nu eenmaal onsnapt. 
Tegenóver dit manke geheugen staat na
tuurlijk de droom van het fotografisch ge
heugen dat de werkelijheid in een zakelijke 
data-base vastlegt. Tussen deze beide 
extremen vinden we het gebied dat door 
Francis Yates in haar curieuze “Art of 
Memory” is geïnventariseerd. Dit histo
risch overzicht van systemen om de 
bruikbaarheid van het geheugen te vergro

ten, heeft in de jaren ’80 in de kunst tot nu 
toe te weinig invloed gehad. Yates behan
delt de ezelsbruggetjes en de allegorisch 
mythische sfeer waarmee in het verleden 
intellectuelen en kunstenaars zich van het 
geheugen bediend hebben. Wat ze overtui
gend aantoont, is dat de herinnering wel 
degelijk actief en revolutionair kan zijn. 
Niet beperkt blijft tot de leegte zoals Murphy 
die kennelijk in zijn hoofd ervaart.

IV

Het tonen van afgietsels in het hongerjaar 
van Sarajevo is wel een heel mager idee. 
Gelukkig was een enkele deelnemer zich er 
ook van bewust. De wereld heeft de kunst 
weer nodig, de kunst de wereld. Maar dat 
gaat niet volgens de gebaande paden. 
Scenario's voor die terugkeer worden niet 
voorgeschreven. In Antwerpen bleken er 
enkele verborgen te liggen, die “Het su
blieme gemis” tenslotte van de ondergang 
wisten te redden. In die op de vingers van 
twee handen te tellen schilderijtjes van 
Tuymans ontdekte ik er een aantal. Want 
mocht ik ook aanvankelijk wat verweesd in 
Tuymans’ zaaltje hebben gestaan, toen mijn 
oog op die schilderijtjes viel, begreep ik 
plotseling waar het allemaal ook al weer 
over ging. Eerst was er “De Arena” bij
voorbeeld, een uit enkele lagen opgebouwd 
“mixed media” werkje. Vervolgens stuitte 
ik op enkele loszwevende, zwarte onderde
len boven een wat waterig geschilderde 
achtergrond van een lege ruimte... Je staat 
er een paar minuten naar te staren, je her
kent een teken, je ziet meteen dat hier iets 
verteld wordt dat een echte betekenis heeft. 
Wat voor ruimte is dat met die langs elkaar 
schuivende lagen? Wat is het anders dan 
een schets van een gaskamer, een lege 
ruimte, een afvoerraster, een gesloten deur, 
donkere schaduwen en wat onduidelijke 
zaken aan het plafond. Auschwitz? We 
weten wat het betekent. En hier fungeerde 
het als een embleem. (Zelfs artistiek. René 
Daniëls gelezen na Tuymans wint weer 
heftig aan betekenis. Hier ligt een blauw
druk voor de strikjesschilderijen van 
Daniëls. De door een herseninfarct uitge
schakelde René Daniëls heeft een oeuvre 
bij elkaar geschilderd dat er mag zijn. De 
manier echter waarop met dit werk wordt 
omgesprongen als een soort icoon van een 
bepaald genre hedendaagse kunst is weinig 
geruststellend. Zo ga je niet om met het 
werk van een levend kunstenaar. Ook al in 
Kassei moest Daniëls met zijn kennelijk 
afgesloten oeuvre als een soort gebalsemd 
en mooi afgemaakt geheel figureren. Er is 
duidelijk iets niet in orde. Dat betreft niet de 
schilder, maar de curatoriale bemoeizucht.) 
Een schilderij dat de geïsoleerde esthetiek 
openbreekt en de kunst weer op uiteenlo
pende en elkaar tegensprekende niveaus 
laat spreken. Een schilderij als een politiek, 
maar ook als een psychologisch statement. 
Je vindt er de blik van de beul én van het 
slachtoffer in terug. Enerzijds een helder
heid die een efficiënte, moordende blik 
suggereert - ‘s morgens voordat het werk 
weer begint, de hygiëne in het slachthuis. 
Maar ook de gebroken blik van het slacht
offer, net voor hij het bewustzijn verliest. 
De wereld die uit elkaar schuift en zijn 
vaste contouren verliest. Door een artis
tieke ingreep wordt een beeld dat in het 
collectief geheugen verankerd zit tot een 
persoonlijke ervaring gesublimeerd.

Paul Groot

“Het sublieme gemis - over het geheugen 
van de verbeelding” omvat werken van 
Jean-Marc Bustamante, René Daniëls, 
Thierry De Cordier, Lili Dujourie, 
Luciano Fabro, Fortuyn/O’Brien, 
Cristina Iglesias, Niek Kemps, Harald 
Klingelhöller, Jannis Kounellis, Juan 
Munoz, John Murphy, Michelangelo 
Pistoletto, Gerhard Richter, Thomas 
Schütte, Éttore Spalletti, Mitja Tusek, 
Luc Tuymans, Jan Vercruysse, Didier 
Vermeiren, Jeff Wall, James Welling, 
Franz West en Rachel Whiteread. De 
tentoonstelling loopt nog tot 10 oktober 
in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Leopold de Waelplaats, 2000 
Antwerpen. Meer informatie op het vol
gende nummer: 03/226.93.00.
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KUNSTHALLE
LOPHEM

CENTER FOR CONTEMPORARY ART

RONALD JONES
De tentoonstelling loopt van 6 september tot en met 23 oktober 1993 

De Kunsthalle is open: maandag tot zaterdag van 14.00 uur - 18.00 uur 
of op afspraak

TORHOUTSESTEENWEG 52 A
B-812Ö LOPPEM - ZEDELGEM- BRUGGE

TEL. (050) 84 02 63
FAX. (050) 84 02 64

17
ADRIAN WISZNIEWSKI

SCHIIDFRIIEN - NEON - BEELDEN•”*w‘à A-****) àà* •-—*-*%

CEDTTN/RDD 21 AFTARTD 1002 bL11 LVIWEK -J. UK I •DEK JI .

Fortlaan 17, Gent
Tel. 09/ 222 00 33
Fax 09/221 63 27

OPEN: Wo, do, vrij: 
10.30 U- 12.00 U 
14.00 u- 18.30U 

Za, ZO: 10.30 U - 18.30 U
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Sonsbeek 93
“Sonsbeek 93 deugt niet,” dat vinden de 
meeste critici en bezoekers. Niet gehinderd 
door enige diplomatieke schroom tegen
over de Amerikaanse samenstelster Valerie 
Smith, spuwen ze vuur en vlam over zowel 
het concept als de presentatie van de mani
festatie. Ik resumeer nog eens: “Sonsbeek 
93” zou over sociale thema’s en hun con
text gaan. Smith verbeeldde Arnhem en 
omgeving door een schietschijf met drie 
circels die voor Park Sonsbeek, de stad en 
de onmiddellijke omgeving van de stad 
stonden. Dit model presenteerde ze vervol
gens aan de kunstenaars, die ze vroeg om in 
één van de zones wortel te schieten, en een 
dialoog aan te gaan met de specifieke so
ciale, historische, architectonische of land
schappelijke condities van de uitverkoren 
plek. “Niet langer solipsistisch maar so
ciaal, niet explicatief maar exploratief. 
Onderzoek, problemen, onopgeloste dis
cussies, onopgeloste contexten vormen de 
thema’s van deze tentoonstelling,” aldus 
Smith in de bezoekersgids.
Maar klinkt dit dan niet prachtig? Hier 
zaten we toch op te wachten? De toene
mende museum-moeheid en onverschillig
heid ten aanzien van het kant-en-klare, au
tonome kunstobject in ogenschouw ne
mend, zou “Sonsbeek 93” toch een weg 
terug naar de levendigheid en diversiteit 
van de dagelijkse realiteit kunnen zijn? 
Echter, het concept wordt afgedaan als hol 
intellectueel gebabbel; de gekozen kunste
naars worden grotendeels te licht bevon
den; men kan de kunst niet vinden, of als die 
dan gelocaliseerd is, levert ze te weinig 
kijkgenot of spanning op. De Arnhemse 
goegemeente, die Smith direct wilde aan
spreken, zou er evenmin als de “incrowd” 
iets in zien. Kortom, “Sonsbeek 93” is een 
ramp en een reis, en zeker het geld niet 
waard. Weer een monsterlijke monsterten- 
toonstelling erbij?
Zeker, maar veel van de kritiek op 
“Sonsbeek 93” deugt evenmin: de consta
teringen kunnen juist zijn, maar door voor
bij te gaan aan dat wat er, volgens mij, 
werkelijk schort, is de kritiek uiteindelijk 
even symptomatisch voor het misverstand 
dat ten grondslag ligt aan de tentoonstel
ling. Zonder de kunstwerken één voor één 
langs te gaan en te beoordelen - dat is reeds, 
al of niet door u zelf, gedaan - wil ik ingaan 
op het problematische tentoonstellings- 
concept van Smith.

De museale blik

De grote lijnen van het commentaar vol
gend, komt het er botweg op neer dat de 
meesten, zowel leken als “professionals”, 
eigenlijk nog steeds aan het handje langs 
duidelijk herkenbare kunstwerken geleid 
willen worden. Tijdens een aangenaam, 
goed bewegwijzerd wandelingetje willen 
ze van de ene instant-verbazing in de an
dere vallen, net zoals het in het museum 
kan, of net zoals de toerist het wil. Toerist 
en museumbezoeker, die in zekere zin el
kaar gecreëerd hebben, zijn als één en de
zelfde uit op duidelijke scenario’s en 
spectakulaire ensceneringen. In werkelijk
heid is men het museum helemaal niet beu, 
getuige ook de onstuitbare bouw van nieuwe 
bolwerken, maar men heeft behoefte aan 
een ludiekere “setting” en aan een nieuwe 
“trend”.
Tegelijkertijd wordt ook steeds duidelijker 
dat het museum allang uit de voegen van 
het museale bouwwerk gebarsten is en zich 
meester maakt van nagenoeg onze hele 
omgeving en cultuur; steden en landschap
pen, maar ook het dagelijks leven, bezwij
ken onder de toeristische en museale blik 
die alles tot “expositie” dwingt. De wereld 
als museum waarin het vermeend authen
tieke en natuurlijke gedwongen de schijn 
van een voortbestaan krijgt in de koestering 
van de kunstmatigheid en de simulatie. Een 
tentoonstelling in “openlucht” ontsnapt 
immers niet aan het museum, maar draagt 
juist in grote mate bij aan het “decoreren” 
van de werkelijkheid, aan de esthetisering 
ervan. Met de kunst en de kunstkijker/ 
toerist infiltreert eerder het museale in het 
leven dan andersom. Niet voor niets vielen 
tentoonstellingen als “Century 87” en 
“ Chambres d ’Amis ” zo in de smaak, omdat 
zij buiten uiteindelijk veilig binnen het 
museale model bleven. Die tentoonstellin
gen kon je aflopen in de geruststellende 
wetenschap dat alles geregeld en aangege
ven was, terwijl je toch het gevoel had iets 
spannends en buitenissigs te doen - als op 
een goed begeleide safari. Wat wil de toe- 
rist/kunstkijker nog meer?

Jan van de Pavert

Sonsbeek 93, foto: Pieter Boersma

Rémy Zaugg

Sonsbeek 93, foto: Pieter Boersma

Culturele safari

Het probleem van “Sonsbeek 93 ”, oorzaak 
van haar falen, is tweeledig, en afhankelijk 
van het standpunt dat je er tegenover in
neemt. Enerzijds functioneerde het 
museumeffect niet optimaal en gesmeerd 
genoeg, zodat de bezoekers hopeloos ver
dwaalden en hun gespannen verwachtin
gen onbeantwoord bleven. Inderdaad - en 
nu komt de obligate kritiek om de hoek 
kijken - waaierde het gebied dat “Sonsbeek 
93” besloeg teveel kanten op, waren de 
museumsignalen die de bezoeker hadden 
kunnen gidsen zeker te schaars, en waren er 
te weinig klinkende namen onder de 
exposanten, die als aantrekkelijke “monu
menten” hadden kunnen functioneren. An
derzijds lag het anti-museale juist in Smith’ s 
concept besloten, want hoe kan je anders 
pretenderen aansluiting te zoeken bij de 
praktijk van alledag en een kunst propage
ren die als onderdeel van de werkelijkheid 
bijna onzichtbaar zou zijn. Smith stelde

zich daarmee echter voor een onmogelijke 
opdracht: je kan geen niet-museale “ten
toonstelling organiseren”, dat is even ge
zocht en geforceerd als een olifant tot 
wildheid dwingen in de dierentuin. De hele 
context van het instituut/stichting Sonsbeek 
(de kooi), onderdeel van het officiële kunst
bedrijf (de dierentuin), waarbinnen Smith’ s 
project (de olifant) plaatsvond, stond bij 
voorbaat al garant voor een “exhibitie” - al 
was het dan even zoeken naar de olifant. De 
rompslomp van de publiciteit, de catalo
gus, de kaartverkoop, etc., waren voldoende 
om eens temeer een tentoonstelling te creë
ren die zichzelf al archiveert en consoli
deert voor ze goed en wel begonnen is. 
Door al deze condities uit de weg te gaan, 
werd “Sonsbeek 93” een ambigu voort
brengsel dat door te weinig tentoonstelling 
voor de bezoekers faalde en door te veel 
tentoonstelling het slagen van Smith’s on
mogelijke intenties in de weg stond. (Teke
nend is dat er achteraf alsnog toe besloten 
werd om de manifestatie “herkenbaarder”

te maken door aankondigingsborden, extra 
bewegwijzering en nieuwe landkaarten ten 
tonele te voeren. Meer dan twee maanden 
na de opening lees ik in een kranten
advertentie de tekst “SONSBEEK 93 CUL
TURELE SAFARI Route A Fietsen; Route 
B Wandelen Stad; Route C Auto; Route D 
Wandelen Park. NIEUW! 4 ROUTES”. 
Alsof er wat te redden valt.)

Politically correct

De pretenties van openbaarheid, contextu- 
aliteit en sociale betrokkenheid van “Sons
beek 93” laten zich vervolgens te makke
lijk problematiseren. Engagement lijkt te
genwoordig helaas in: je ziet dat bij bedrij
ven, in de reclame maar ook in de kunst. Het 
veinzen van sociale betrokkenheid dreigt 
deel te gaan uitmaken van de verschillende 
marketing-strategieën. Niet iets om blij mee 
te zijn, want dat betekent dat nijpende so
ciale problematiek tot louter vorm gedegra
deerd kan worden in de imagovorming van 
die instituten, die uit zijn op verkoop van, 
door en uit schuldgevoel. Oprecht engage
ment kan echter alleen maar wars zijn van 
elke vorm van political correctness, dat 
altijd een verkapt bijdragen is, niet aan de 
ondermijning maar aan de handhaving van 
de status-quo. Wil je echt een omwenteling 
provoceren, wees dan vooral niet politically 
correct.
Als we niet uitkijken, worden we straks 
overspoeld met "scharrelkunst", zogenaamd 
juister en verantwoorder. Als “Sonsbeek 
93" politiek juiste kunst liet zien, dan was 
dat, al ging ze schijnbaar in de oppositie, 
kunst met een institutioneel bepaald speel
veld en in die hoedanigheid meer een re
flectie van de spelregels van het sociale dan 
een ondervraging ervan. De instituten kun
nen zich rustig laten aanvallen, zij zijn het 
immers zelf die, om hun ideologie te garan
deren, het offensief in scene hebben gezet 
en de grenzen van het toelaatbare aange
ven. De tegenstelling museum-leven is een 
vruchtbaar thema voor het instituut mu
seum geworden, naar aanleiding waarvan 
ze nog vele tentoonstellingen zal lanceren. 
Aan de sociale betrokkenheid koppelde 
Smith dan wel de openbaarheid maar het 
“buiten de perken” betekende nog niet dat 
de kunst werkelijk de perken te buiten kon 
gaan. Dat sloot de officiële context van de 
tentoonstelling natuurlijk bij voorbaat al 
uit. De aanspraak die openbare kunst maakt 
op haar omgeving ontaardt al snel in een 
overschaduwing van de werkelijkheid door 
de museumrealiteit: er vindt dan een 
inkapseling en bevriezing plaats van het 
gewone leven, dat haar real life verliest ten 
gunste van het real life-effect van de kunst. 
Zo parasiteert de kunst in wezen op het 
leven, dat voor een lachje of een traantje 
ingelijst wordt. Openbare kunst wordt, 
vooral door de context van een tentoonstel
ling die horden gulzige dagjesmensen lokt, 
vooral spektakel. De museale blik, behou
dend en conserverend van aard remt elke 
potentiële sociale dynamiek, terwijl de toe
ristische blik zich nestelt aan de opper
vlakte en zich aan het openbare kunstwerk 
vergaapt als aan een eeuwenoud monu
ment, of aan een kermisattractie.

Al deze problemen bracht “Sonsbeek 93” 
aan het licht. Smith heeft te weinig nage
dacht over het instituut waar ze zich aan 
over gaf, terwijl dat juist voor het concept 
dat zij nastreefde zo noodzakelijk was. 
Daarom heeft ze niet eens met de limieten 
ervan kunnen spelen, maar eerder geholpen 
met de zoveelste uitbouwing van de museale 
ommuring en bijgedragen aan de handha
ving van de nieuwste valse illusies en pre
tenties van een kunsttrend. Misschien kun
nen we haar tenminste dankbaar zijn dat ze 
weer eens gedemonstreerd heeft hoe sterk 
de kunst in een “Catch 22”-greep zit van het 
tentoonstellingswezen. Als de kunst de 
vindingrijkheid had om zich daaruit te ont
worstelen, als de olifant zou uitbreken, dan 
zouden we, misschien eindelijk eens ver
lost zijn van alle Sonsbeken, Documenta’s, 
Biënnales, en noem maar op, want hoe 
ontmoedigend is de gedachte dat we nog 
jaren met die vreselijke ondingen, die net 
doen alsof ze iets belangrijks te melden 
hebben, gekweld worden.

Jorinde Seijdel

“Sonsbeek 93” loopt nog tot 26 septem
ber. Info over Sonsbeek: 085/42.90.60.
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Unité

In het Franse plaatsje Firminy, op 10 kilo
meter van Saint-Etienne staat een Woon
eenheid (Unitéd’ Habitation) van de Franse 
architect Le Corbusier. Een Wooneenheid 
bestaat uit woonlagen, die straten worden 
genoemd. Een straat omvat drie verdiepin
gen. In Firminy heeft men dwars door het 
gebouw een plexiglazen wand aangebracht. 
Aan één zijde is het gebouw bewoond. De 
appartementen aan de andere zijde staan 
leeg. In het leegstaande gedeelte van de 7de 
straat vindt van 1 juni tot 30 september het 
project “Unité” plaats. De appartementen 
van dit verlaten straatdeel worden voor het 
merendeel ingenomen door kunstwerken. 
Er zijn ook enkele bijdragen van architec
ten en ontwerpers. In één appartement do
cumenteren de resterende bewoners zich
zelf en hun Unité. Het project “Unité” 
werd georganiseerd door Y ves Aupetitallot.

“Unité” verenigt een veertigtal jonge kun
stenaars die in hun werk proberen aan te 
knopen met de analytische en taxerende 
kunstbenadering die werd losgewoeld in de 
jaren ’60. Met de onderzoekende en esthe
tisch wat sobere kunst uit de jaren ’60 en 
vroege jaren ’70 heeft men eigenlijk nooit 
goed weg geweten. In een wilde poging 
heeft men zelfs vanaf het einde van de jaren 
‘70 de monumentale schilder- en beeld- 
houwkunst gerestaureerd. De trivialiteit van 
deze reactie was voor sommige jongere 
kunstenaars overduidelijk. Ze interpreteer
den deze temgkeer van de oude waarden als 
een herwaardering van de autonome kunst. 
In uitgesproken onvrede met deze ver
meende autonomiestatus gingen deze kun
stenaars wedijveren met publiciteitsfirma’ s, 
sociologische instituten, nieuwsagentschap
pen en de warenindustrie. De kernbegrippen 
verschoven van het plastische naar het theo
retische terrein. De multiculturele samen
leving, de problematiek van het geslacht, 
communicatie, de verhouding tussen pri
vate en publieke leefwereld, of ook nog 
Aids, de (kunst)markt en etnologische di
versiteit, groeiden uit tot hun onverbid
delijke thema’s waarin de esthetische pro
bleemstellingen vakkundig werden ver
dronken. In Firminy zijn een aantal van 
deze kunstenaars prominent vertegenwoor
digd.
Maar hoezeer ze zich ook hebben inge
spannen, veel meer dan een model van de 
ingesteldheid van een bepaald deel van een 
generatie kunstenaars levert deze tentoon
stelling niet op. De startposities zijn nu al 
enkele jaren afgelijnd, maar men verwart 
het trappelen in de startblokken met het 
afleggen van het parcours. Terwijl ze ei
genlijk nauwelijks het gebied hebben ont
dekt waar de vragen kunnen worden gefor
muleerd, denken ze een verklaring af te 
leggen. Van de produktie van deze genera
tie kunstenaars maakt "Unité” een exem
plarische status questionis.

De kunstwerken kunnen in twee groepen 
ondergebracht worden. Sommige werken 
hebben rechtstreeks betrekking op Le 
Corbusier en het gebouw. Ze refereren aan 
de architectuur, de omgeving of de sociolo
gische structuur van het gebouw. Andere 
werken hebben de structurele en histori
sche voorwaarden van het gebouw en het 
tentoonstellingsproject als uitgangspunt. Er 
zijn een viertal kunstwerken waarin een 
problematiek wordt ontwikkeld. Het be
treft de installaties van Fareed Armaly, 
Kate Ericson & Mel Ziegler, Stephan 
Dillemuth en Christian Philipp Müller. 
Twee andere deelnemers hebben een func
tionele bijdrage geleverd. Olivier Védrine 
heeft de ontvangstruimte ingericht; Heimo 
Zobemig baat in het eerste appartement een 
café uit. Je kan er best binnenstappen op het 
einde van de tentoonstellingswandeling. 
Pas dan kan je deze sobere ruimte namelijk 
echt naar waarde schatten en de koffie goed 
gebruiken. Er zijn in deze tentoonstelling 
ook veel “net niet boeiend genoeg”, oninte
ressante, banale of regelrecht ondermaatse 
kunstwerken. Dit kwaliteitsdeficit is soms 
te herleiden tot verschillende graden van 
onwetendheid. Dat mondt dan uit in (in het 
beste geval) oubollige maar trendy retoriek 
die een volslagen verouderd begrip van 
beeldende kunst omhult (bijvoorbeeld 
Mouraud). Sommige architecten noemen 
zich ook kunstenaar. De resultaten zijn 
nooit goede kunst of architectuur (bijvoor
beeld Roche). Er zijn ook kunstenaars die 
oude iconografische modellen gewoon her
nemen (bijvoorbeeld Locher). Tenslotte zijn

Unité d’Habitation, Firminy (detail voorkant)

foto: Kremeier/Blümlein

er kunstenaars in deze tentoonstelling die 
blijkbaar afgehaakt hebben toen ze hun 
Voorbereidend werk afsloten (bijvoorbeeld 
Green).

In Zobemigs café op de mezzanine kunnen 
twee video’s van Fareed Armaly bekeken 
worden. Een korte video toont beelden van 
Firminy vanuit een rijdende auto. De bege
leidende tekst bestaat uit fragmenten van 
notities van en interviews met Victor 
Vasarely. In een tweede film wordt gedu
rende meer dan een uur de radiostudio van 
een van de vele etnische gemeenschappen 
in beeld gebracht. De uitgezonden muziek 
is een mengvorm van Arabische muziek en 
rock. (De Unité d’Habitation was van bij 
het begin reeds een sociologische Diversité 
d’Habitants.) De videofilms handelen over 
de steeds verder schrijdende heterogeniteit 
van de bevolking, het landschap, de cultuur 
en de communicatie. De visuele strategie 
die Armaly hanteert, is gebaseerd op 
contingentie. Deze benadrukking van een 
ogenschijnlijke samenhang - in feite een 
toevallige configuratie van voor de rest 
disparate elementen - is erop gericht om de 
onzichtbare, structurele relatie tussen ver
schillende cultuurverschijnselen aan te ge
ven. Niet te duidelijk, want de contingentie 
garandeert een allesoverheersend onzeker
heidsprincipe. Het zijn slechts mogelijke 
relaties. Of ze ook tot stand komen is een 
kwantitatief probleem; hun relevantie drukt 
zich echter uit in kwalitatieve termen. In 
een appartement aan het andere einde van 
de gang heeft Armaly zijn hoofdthema van 
de heterogeniteit in de vorm van de motie
ven van zuiverheid en vermenging uitge
werkt in een gesloten installatie met een 
tekst, de verticale banden van het testbeeld 
van een kleurentelevisie en een audio-meng- 
paneel.
Stephan Dillemuth is ook vertegenwoor
digd in “Sonsbeek 93 In Firminy toont hij 
een reportage over de tentoonstelling in 
Arnhem, en omgekeerd. In de wijze waarop 
dit werk de nivellerende energie van het 
spektakel van grote tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst ontsluiert, is het waar
schijnlijk het meest subversieve werk van 
“Unité”.
Het duo Ericson/Ziegler heeft een ontwerp 
geleverd voor een speciale editie van een 
huishoudelijk schoonmaakprodukt. Het 
nieuwe label van “Acline” is slechts veran
derd in details die rechtstreeks naar de 
Unité verwijzen. De originele ammoniak- 
geur van het produkt wordt vervangen. Het 
nieuwe bouquet heet “monument”, geba
seerd op de geur van de Archives Nationales 
te Paris. Uitgangspunt van het werk is de 
klassering van het gebouw in februari van 
dit jaar tot beschermd monument. Ericson/ 
Ziegler stellen dat de nieuwe status van het 
gebouw van invloed is op de omgeving. Als 
exemplarisch bindmiddel tussen gebouw, 
klassering, omgeving en leefgemeenschap 
hebben ze een huishoudelijk schoonmaak
middel gekozen. Het aantal exemplaren 
van de editie is gelijk aan het aantal gezin
nen van Firminy. Het project is niet vol
tooid.

Christian Philipp Milliers werk handelt over 
individueel comfort.. De appartementen van 
de Unité d’Habitation, zijn veeleisend voor 
de collectieve discipline. De geluids- 
isolering is volgens hedendaagse normen 
absoluut onvoldoende. Müller heeft een 
gespecialiseerde firma het isolatieprobleem 
laten omzetten in cijfers en gevraagd om 
oplossingen te suggereren. Müllers sobere 
presentatie formuleert zijn uitgangspunt in 
een weinig verrassend maar degelijk visu
eel beeld.

Dat kan niet gezegd worden van de meeste 
andere deelnemers. Enkele voorbeelden. In 
de ruimte van Tania Mouraud kan je gratis 
croissants krijgen. Ze legt ook zorgvuldig 
uit vrat de gezandstraalde tekens (uit de 
wereld vanlandlopers en reizigers)-op de 
vensters betekenen en wat ze zelf bedoelt 
met de croissants en de tekens: “Het is mijn 
bedoeling om 1° het verband tussen kunst 
en economie, en 2° de mogelijkheid om de 
tentoonstelling met dé buitenwereld te ver
binden, te onderzoeken”. Ze stelt daarom 
het volgende voor:. “1° De creatie van een 
informele ontmoetingsplaats, door het ge
bruik van tekens die verwijzen naar uitslui
ting; 2° communicatie, gebaseerd op een 
taal die niet deze van de macht is”. Het is 
een beetje zielig om zoveel naïviteit in het 
openbaar tentoongespreid te zien en je vraagt 
je af of men nu écht niet een minimum aan 
analyse en abstracte redenering mag ver
wachten, óf tenminste enige kennis van de 
kunstgeschiedenis van de laatste 30 jaar. 
En het kan nog erger. François Roche heeft 
in “zijn” appartement een ruimtevullende, 
opblaasbare kubus van doorzichtig plastic 
geplaatst. Hierin zijn met groot inzicht dode 
bladeren gestrooid en enkele takken beves
tigd. De instructie meldt dât “les feuillés 
sont à prendre sur le site”. De titel is “Te 
Huur, landschap nr. 1 ”. Roche is een archi
tect. Het is zijn kritiek op Le Corbusiers 
architectuur. Het is voor iedereen duidelijk 
dat Roche's heroïsche interventie het ge
zicht van de architectuur fundamenteel zal 
veranderen. Na Documenta, en in volko
men overeenstemming met vele kunste
naars in het recent geopende Aperto is 
François Roche er met grote persoonlijke 
inzet dan toch nog in geslaagd om de onder
ste grens van de artistieke infantiliteit een 
stukje te verleggen.
Een ander paar mouwen is de bijdrage van 
Thomas Locher. Locher heeft op enkele 
muren van zijn appartement lijsten aange
bracht met imperatieven zoals “spreek” , 
“pasje aan”, “integreer je”, “zeg ja” ,”denk 
een beetje”. De klemtoon kan in het laatste 
bevel op het eerste of het laatste woord 
liggen. Om zijn werk te bekijken is de 
laatste voldoende. In een inleidende dia- 
avond over hedendaagse kunst voor de 
wandelclub van Hoegaarden kan je dit werk 
misschien nog uitleggen als een uitdruk
king van de verharding van de vorm van het 
discours, de vervreemding van het individu 
en de toenemende individuele onveilig
heid. Maar eigenlijk is Lochers bijdrage 
niet meer dan een agressieve, verbale aan
val op de toeschouwer. Deze is naar Firminy 

gekomen om ondere andere zijn werk te 
bekijken, om uiteindelijk nog maar eens 
geconfronteerd te worden met het soort taal 
waarmee zij/hij reeds onafgebroken wordt 
aangesproken in een van zichzelf ver
vreemde wereld. Visueel stelt Lochers bij
drage ook al niet veel voor als men bedenkt 
dat hier een type-iconografie van de 
conceptuele kunst van een kwarteeuw gele
den vlekkeloos wordt gekopieerd. Maar 
Robert Barry’s gedrukte lijsten, “Sound 
Pieces” of “Slide Pieces" ontwikkelden 
een probleemstelling over de verhouding 
tussen visuele verschijnselen, waarneming 
en taal. Locher daarentegen heeft met grote 
zorg iedere kritische bedenking uit zijn 
werk kunnen weren én met de vorm er 
tegelijkertijd het behaaglijk aroma van kri
tiek over verstoven.
In een decor van Jim Iserman toont Jason 
Simon een reeks programma’s met video’s 
van onafhankelijke producers. Sommige 
lijken erg boeiend, maar je hebt 6 uur nodig 
om ze te bekijken.
Regina Möller heeft de kinderen van de 
school in het gebouw de opdracht gegeven 
om een inrichting te ontwerpen op basis 
van Le Corbusiers maquettes. Teleurstel
lend hoe Möller haar onvermogen om de 
werkelijkheidswaarde van opgelegde mo
dellen te onderzoeken doorschuift naar kin
deren ineen educatieve situatie.
Renée Green wil een kunstwerk maken, Ze 
heeft tijdens de Voorbereidende fase van de. 
tentoonstelling zoveelmogelijk in het aan 
haar toegewezen appartement gewoond. 
De meeste sporen van deze bewoning zijn 
behouden. Er liggen ook enkele boeken. 
Eén daarvan is “LE CORBUSIER, The 
City of Tomorrow and its planning”, New 
York, Dover, 1987. Unabridged and slightly 
altered republication of the work, published 
by Payson & Clarke Ltd, New York, n.d. 
(1929). Renée Green wil een kunstwerk 
maken. Daartoe leest ze, stelt ze zich aller
lei vragen en doet enkele vaststellingen 
zoals: wat is een site-specific kunstwerk? 
Hoe kan ik iets doen met een omgeving 
waarmee ik niet vertrouwd ben? Ik voel me 
ongemakkelijk met de Unité-omgeving. 
Wat zou ergebéuren als mijn familie hier 
Wööndè? Hóe bepaalt men een pri vé-ruimte 
in een publieke ruimte? Na deze preliminaire 
fase verwacht je een kunstwerk, maar er 
komt niets meer. Renée Green wil een 
kunstwerk maken. Wat overblijft, zijn de 
brokstukken van een intentie.

Het is tekenend voor deze tentoonstelling 
dat allé kunstenaars zich hebben afgezon
derd in een hokje, i.c. een appartement. Met 
uitzondering van de eenheid van plaats en 
tijd is er dus van een tentoonstelling eigen
lijk geen sprake. Het verband tussen de 
kunstwerken is.eerder zoals in een kunst
boek, één na één. In de centrale gang - de 
straat - klinken onafgebroken de geluiden 
van interactieve computerprogramma’s, 
video’ s, cassetterecorders en geluidsinstal
laties. Monades die elkaar toeroepen door 
openstaande deuren. Om al deze audio
visuele realisaties te doorlopen heeft de 
toeschouwer ongeveer drie werkdagen van 
acht uur zonder pauze nodig. Er is geen 
enkel houvast om te weten watje wel en wat 
je niet moet zien. Misschien moet je hele
maal niets van deze electronische media 
bekijken of beluisteren. Het is in ieder 
geval niet bemoedigend dat kunstenaars 
die voortdurend verklaringen afleggen over 
de grenzeloze overgang tussen kunst en 
omgeving, over de verhouding tussen pri
vate en publieke leefwereld, over de hete
rogene samenleving, over open, publieke 
communicatiemodellen, over de multicul
turele samenleving, dat deze kunstenaars 
ieder in hun eigen hokje hun kunstwerk in 
mekaar timmeren en afschermen van hun 
omgeving.

Frederik Leen

“Unité” is nog tot 30 september geopend. 
Het adres: Unité d’habitation Le 
Corbusier, Septième rue, 42700 Firminy 
(77.56.50.98).
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Volledige reportage in 
"Eigen Huis&Interieur" 
september'93
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LUC GROSSEN
PETER TERHORST 

"CRYSTAL DROPS" 
4 september - 9 oktober 

vernissage 4/9 van 16 tot 19 uur

LES LEVINE
"THE MEDIA CAGE" 
16 oktober - 27 november 

vernissage 16/10 van 16 tot 19uur

"Corps à Corps"
Beeldhouwwerken + Installaties

galerie IN SITU
Arbeidsstraat ] 06-1 08
9300 Aalst België

24/9/93 - 24/10/93
vernissage vrijdag 24/9 om 20.00 uur

open van woensdag tot en met zaterdag 
van 14.30 tot 18.00 uur en na afspraak 
tel 053/71 06 46 - fax 053/71 06 55

Aang GALLERY DE GRYSE Emm Rameplein 22-23
B-8700 Tielt - Belgium

■KM Tel. (051 ) 40 04 18 
“V Fax (051 ) 40 72 57

Open 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 15 tot 19u. 

zondag van 10u.30 tot 13u. of op afspraak.

VERA 
VAN LAER 
GALLERY

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

VZW/ASBLT75

GRAUWPOORT 19,9000 GENT/BELGIUM 
TEL. 09 / 225 31 56

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 
KNOKKE 

Tel. 050/61 56 46

19.09 - 31.10

PETER SCHUYFF

02/09 tot 03/10/93

MARIO 
DE BRABANDERE

• W

07/10 tot 07/11/93

PAUL 
VAN GYSEGEM 

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

ANTWERPSE HEIRWEG 5 
9968 OOSTEEKLO 

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

JOHAN SEYNAEVE
SCHILDERIJEN

11 SEPTT/M 17OKT'93

"REVIVAL"

MICHEL DEJEAN 
IAN KANE 

JACQUES ’t KINDT
WERKEN VAN 1987-93

6NOVT/M 12 DEC '93
BASSEVELDE ASSENEDE

open 
donderdag/vrijdag 14 -18 u 
zaterdag/zondag 15 -19 u

KNOKKE 
4ÔKM

EEKLO 
12 KM

L___________—» ANTWERPEN

/ 48
OOSTEEKLO XeRTVELDE

GALERIE WW a 

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

(|)TERVENEN5KM
I GENT 
+14 KM

openingsuren 
donderdag van 14 tot 17u30 

vrijdag, zaterdag en zondag van 15 tot 19 uur 
of na telefonische afspraak
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Ondertussen = «er $ reew» uit de K<urst«ÉuHiteit

DE TUIN VAN DE MAAGD. In het voormalig 
Old England-pand op het Brusselse Konings
plein loopt van 11 september tot 17 oktober "De 
Tuin van de Maagd”, zonder twijfel een van de 
artistieke evenementen dit najaar. Tentoonstel
lingsmaker is de niet-mediageile Laurent Jacob 
van Espace 251 Nord te Luik, verantwoorde
lijke van zinvolle projecten als “Investigations ” 
in een ondergrondse bushal in aanleg te Luik, 
“Le Merveilleux et la Périphérie Deze titel 
verwijst naar het Athosschiereiland in Noord- 
Griekenland, een orthodoxe monniken
gemeenschap, die hun geloof uitdrukken met 
behulp van iconen. Zonder te speculeren op 
alchemie of spektakel opteert dit project voor 
een presentatie van kunstwerken in hun onder
linge relaties doorheen verschillende perioden 
uit de afgelopen eeuw. Een tijdsgeestwandeling 
met een veelheid van artistieke wegen aan de 
hand van een evenredige hoeveelheid middelen 
en sensibiliteiten. Met werk van Leroy, Andre, 
Lehmbruck, Giacometti, Kawara; Horn, 
Janssens, Klein, Cadere, maar liefst zo’n 
zeventigtal kunstenaars verspreid in het in ver
bouwing zijnde Old England-pand. Een catalo
gus met een inleidend woord van Jacques Meuris 
en een beschouwing over de locatie is in de 
maak.Meer info: 02/512.86.82.

/MUHKA. Na de “Nieuwe beelden voor het 
Middelheim " en “Het sublieme gemis ” zal wel
dra het derde luik van het Antwerpen 93-pro- 
gramma hedendaagse kunst de deuren openen in 
het MUHKA. Hiertoe werden drie buitenlandse 
curatoren, Yves Aupetitallot, Carolyn Christov- 
Bakargiev en Iwona Blazwick, uitgenodigd hui
dige tentoonstellingsmodellen aan de kaak te 
stellen. “Vertrekken vanuiteen normale situatie 
en deze hervertalen in elkaar overlappende en 
meervoudige lezingen van condities uit heden 
en verleden ” luidt de titel. Met werk en wellicht 
betekenisvolle ingrepen van Janssens, Armaly, 
Fraser,... van 19 september tot 28 november in 
de Leuvenstraat 32 te Antwerpen (03/238.59.60).

/JIMMIE DURHAM. Van 30 september tot 
" 14 november is er van Jimmie Durham in het

Paleis voor Schone Kunsten een kleine over
zichtstentoonstelling te zien onder de titel “A 
certain Lack of Coherence ”. Durham was reeds 
te gast in het “Rendez(-)Vous”- project te Gent, 
“America, bruid van de zon ” te Antwerpen, en 
zal tevens aanwezig zijn in de Antwerpen 93- 
tentoonstelling in het MUHKA. Ter gelegen
heid van deze tentoonstelling zullen al zijn tek
sten gepubliceerd worden in een aflevering van 
het tijdschrift “Third Text". Na Brussel verhuist 
deze tentoontstelling naar P.S. 1 in Londen. 
Meer info: P.S.K., Koningsstraat 10, te Brussel 
(02/507.84.66).

✓ MEXICAANSE MURALISTEN. In het kader 
van Europalia Mexico ontvangt het Museum 
van Schone Kunsten te Gent de tentoonstelling 
“ De Mexicaanse muralisten” september
tot 12 december. Na de revolutie, in de periode 
1920-1940 moedigde het regime de monumen
tale muurschilderkunst aan als een artistieke en 
sociaal-politieke bedrijvigheid bij uitstek om 
het Mexicaanse volk zij n ontvoogding, geschie
denis en toekomstperspectieven voor te spiege
len. Zelf bouwde deze traditie voort op 
renaissancistische, 19de-eeuwse en precolum- 
biaanse modellen, die vernieuwd werden met 
modernistische vormen. De belangrijkste verte
genwoordigers ervan zoals Rivera, Orozco en 
Siqueiros krijgen een centrale plaats in de ten
toonstelling, die met ontwerpen, foto’s, schilde
rijen en een aantal nu (door restauratie) 
transporteerbare muurschilderingen samenge
steld wordt. Voorts zal er de film “El muro y el 
muralismo” van Guido De Bruyn en Mare 
Dubois permanent getoond worden. In deze 
film wordt het werk van de drie muralisten 
geconfronteerd met de architectuur van Luis 
Barragan (1902-1988) en zijn conceptie van de 
muur als centraal gegeven. In het museum voor 
Schone Kunsten, Citadelpark te Gent (09/ 
222.17.03).

) AANWINSTEN 1989-1993. Het Stedelijk Van 
‘ Abbemuseum toont aanwinsten van de vier laat

ste jaren, de zeer consequente sporen van het 
tentoonstellingsbeleid gedurende die tijd. De 
verzameling werd uitgebreid en aangevuld met 
werk van Bustamante, McCollum, Coleman, 
Cragg, Kemps, Klingelhöller, Schütte, Vermei- 
ren, Whiteread, Broodthaers, Serra, Boltanski, 
Hill, Vercruysse en De Cordier. Van deze-vijf 
laatsten zal er zeker werk te zien zijn en een 
bijzonder plaatsje is weggelegd voor De Cordier. 
Van hem wordt het werk in wording “La Cui
sine (maquette) ” getoond. Bart Cassiman zal op 
31 oktober om 15.00 uur een lezing verzorgen 
over zijn oeuvre. Een catalogus van de nieuwe 
aanwinsten is in voorbereiding. “Aanwinsten 
1989-1993” van 18 september tot 31 oktober in 
het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10te Eind
hoven (040/38.97.30). Tot 3 oktober loopt in de 
projectzaal een eerste presentatie in een serie 
van zes, gewijd aan Nederlandse kunstenaars. 
Schilder Mare Mulders exposeert er tot 3 okto
ber, waarna Tiong Ang volgt van 9 oktober tot 
14 november.

) DE PONT. De Pont, Stichting voor Heden
daagse Kunst, toont tot 9 januari in haar verza
meling ruim 100 werken op papier en een aantal 

schilderijen van Jean-Michel Alberola rond het 
thema van de kruisiging. Voorts is er ook een 
ruime keuze uit het werk van Wolfgang Laib te 
zien vanaf 9 oktober tot 6 februari. Het adres is 
Wilhelminapark 1, te Tilburg (013/43.83.00).

/RICHARD PRINCE. Een compleet overzicht 
van Richard Prince’s objecten, foto’s en schil
derijen is van 3 oktober tot 28 november te zien 
in het museum Boymans-van Beuningen. Uit 
tijdschriften, reclame en T.V.-programma's se
lecteert Richard Prince foto ’ s, die hij vervolgens 
dupliceert, en vaak in herhalende, wegdeem- 
sterende combinaties monteert. De beelden to
nen de Amerikaanse vrijheidsdroom; gepermu- 
teerde en uitgebouwde vehikels, het zelfzekere 
type zakenvrouw of -man, het lokkend mannen
en vrouwenvolk, de borst onschuldig ontbloot. 
Door deze selectie en combinatie ontlokt Prince 
hun bijna naïef onderhuidse agressie, ontdaan 
van enige sociale en psychologische bekom
mernissen. Een show van romantische illusies, 
onmerkbaar geabsorbeerd en feilloos verspreid 
in de catalysator van de massamedia. Deze ver
onderstelde onschuld en dit succes hekelt Prince 
ook op zijn monochroom en kraaknet geschil
derde doeken, waarop hij slap-stick grappen met 
tekst en tekening zeefdrukt. Ter gelegenheid 
van deze grote retrospectieve publiceert het 
museum een kunstenaarspublicatie waarin Prince 
een selectie uit zijn beeldenarchief presenteert. 
Van 21 oktober tot 21 november kan men even
eens een reeks “Jokes " zien in galerie Szwajcer, 
Verlatstraat 14 te Antwerpen (03/237.11.27).
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Richard Prince

Untitled (Girlfriend), 1993 
(Courtesy Barbara Gladstone Gallery)

A HANS PETER FELDMANN. Van 5 septem
ber tot 31 oktober zal Boymans-van Beuningen 
tevens een kleine presentatie van het werk van 
Hans Peter Feldmann verzorgen. Vanaf ’68 tot 
’76 stelde deze Duitse kunstenaar 37 kartonnen 
fotoschriftjes samen, die hij steeds op 1000 
exemplaren goedkoop verspreidde. Elk schriftje 
bundelde een aantal off-sett afdrukken van zelf
gemaakte en gevonden foto’s van meestal een 
alledaags thema. Naargelang zijn subjectieve 
keuze varieerde het aantal afbeeldingen per 
schriftje van één foto tot een paar honderd. 
Vanaf ’75 zou hij gipsen afgietsels en kopies 
van reprodukties van historische meesterwer
ken bont inkleuren. Het werk van Feldmann is 
een verrassend fris commentaar op de in zijn tijd 
volop uitbreidende boulevardpers en een reflec
tie op ons whishfull-thinking-zien - interprete
ren van de realiteit. Zijn schriftjes worden nu 
helaas achter glas getoond, maar een oeuvre- 
catalogus ligt wel ter inzage. Dit alles in het 
Boymans-van Beuningen, Museumpark 18-20, 
Rotterdam (010/441.94.00). (E.W.)

Architectuur
ƒ DE SINGEL. Norman Foster and Partners, één 

van de founding fathers van de High-Tech- 
architectuur, partner van Richard Rogers voor 
de bouw van het Parijse Centre Pompidou, stelt 
zijnrecente, stedelijke projecten voor in deSingel. 
Dit gigantisch architectenbureau is de ultieme 
uitloper van het gestileerde laat-modemisme op 
zijn best; Kubricks “Space Odyssey" voor de 
geïnformatiseerde tertiaire sector op aarde, en 
ondanks Prince Charles’ aversie, één van de 
weinige, gesofisticeerde Britse exportartikelen. 
Het megalomane karakter van zijn projecten 
wordt toch gecombineerd met een ecologische 

manier van ontwerpen, gestoeld op een zo effi
ciënt mogelijk gebruik van bestaande construc- 
tie-technieken en zorg dragend voor het comfort 
van de gebruikers. Van 15 oktober tot 12 de
cember in deSingel, Desguinlei 25 te Antwer
pen (03/248.38.00).
Met deze tentoonstelling als toepasselijke ach
tergrond loopt van 22 september tot 8 december 
“Visies over Europese stedebouw", een reeks 
wekelijkse lezingen. In het kader van “Forum 
Open Stad” van Antwerpen 93 bespreken onder 
andere Foster, Rogers, Fortier, Cook, Augé en 
Smets de exploderende verstedelijking als be
dreiging maar ook als bedreigde, wegens de 
vervaging van de stedelijkheid. Gepeild wordt 
naar bruikbare structuren en middelen om dit 
proces van vervaging op zin volle wijze te corri
geren. Een moeizame onderneming waarin het 
Antwerps stadsbestuur zeker niet uitblinkt, men 
denke aan de Vleeshuisbuurt, de vernielde Ko
ninklijke Stapelhuizen, de platvloerse aanleg 
van de Meir. Voor het uitgebreide programma 
kan men eveneens terecht op bovenvermeld 
adres.
“Forum Open Stad” heeft trouwens een hele 
reeks van colloquia op stapel staan tijdens de 
maanden september en oktober. Themata: “De 
functionele stad?”, “Naar een open stad” en 
“Minderheden in Westeuropese steden” 
(info: 03/234.11.88).

/LANDSCHAPSARCHITECTUUR IN DE 
XXSTE EEUW. De Fondation pour 1’ Architec
ture vervolgt haar voortrekkersrol in studie - 
tentoonstellingen en publicaties - van architec

tuur in haar globaliteit. Van 5 oktober tot 5 de
cember besteedt “Landschapsarchitectuur in 
de XXste eeuw” aandacht aan drie Belgische 
tuinarchitecten: Jean Canneel-Claes (1909- 
1989), René Pechère (1908) en Jacques Wirtz 
(1924), waarbij de eerste met een videocreatie 
van beeldende kunstenaars Ann Véronica 
Janssens en Michel François en een publicatie 
postuum eerbetoon te beurt valt. Canneel blijkt 
dé modernistische tuinontwerper te zijn, wiens 
activiteiten tijdens het interbellum volledig sa
menvallen met de architectuur van Hoste, Bour
geois en De Koninck; de tuin als logische en 
haarscherpe uitloper Van de moderne woning. 
Pechère vernieuwde klassieke compositieregels 
en staat voorts bekend voor de aanleg van tuinen 
op onmogelijke plaatsen. Tenslotte sluit Wirtz 
deze bloemlezing af met zijn internationale rea
lisaties waaronder de heraanleg van de tuinen 
van het Elysée en de Jardin du Carrousel in 
Parijs. Dit alles in de Kluisstraat 55 te Brussel 
(02/649:02.59). /

HANS SCHAROUN. Ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van de geboorte van Hans 
Scharoun (1893-1972) wijdt de Akademie der 
Künste in Berlijn een uitgebreide retrospectieve 
aan het werk van deze architect en in 1955 eerste 
president van dezelfde instelling. Zijn begees
tering voor de stad en haar activiteiten, scheeps
bouw, nieuwe bouwmaterialen als gewapend 
beton en staalconstructies, de verhouding indi
vidu en gemeenschap en de uitdrukking hiervan 
in een stadsweefsel, maakt hem de naam van 
modernist waardig. Scharoun was wel een eer
der gevoelsmatig, zelfs getemperd expressio
nistisch ontwerper en architect, wat zijn toetre
ding in 1926 tot de Ring-vereniging van Poelzig, 
Hüring, Mendelsohn en de gebroeders Taut dan 
ook rechtvaardigde. Functionele en technische 
bouweisen bleven bij hem duidelijk onderge
schikt aan een architectuurmodel dat ruimte liet 
aan de individuele leefruimte in een gemeen
schap. Concreet vertolkte hij dit zowel in privé- 
woningen als wijkprojecten, in realisaties die 
een rijkere variatie en gelaagdheid aan de dag 
legden dan de woonmachines van het bauhaus. 
Zijn creatiedrift vierde hij vooral bot op het 
ontwerpen van volkshuisvestings- en stads- 
uitbreidingsprogramma’s, een vaardigheid die 
Duitsland na beide wereldoorlogen steeds weer 
kon bekoren. De Berlijnse Filharmonie met haar 
golvend tentsilhouet behoort tot het summum 
van zijn werk. Hierin bevindt de concertbak zich 
bijna centraal in de er omheen uitwaaierende 
plateaus voor het publiek, overschraagd door 
een akoestisch perfect golvend plafond. Zich 
baserend op zijn ontwerpen, foto’ s en maquettes 
'spitst de tentoonstelling de aandacht op 
Scharouns stadsontwerpen en zijn voorliefde 
voor dynamische en haast sensueel organisch 
gestructureerde vormen.
Ter gelegenheid van deze grootste tentoonstel
ling ooit over Scharouns werk, wordt onder 
andere een heruitgave verzorgd van Pfankuchs 
catalogus uit 1974 en van 18 tot 29 oktober 
volgt een lezingenreeks. Tot 31 oktober kan 
deze expo bezocht worden in de Akademie der 
Künste, Hanseatenweg 10 te Berlijn (030/ 
39.00.07).

, COOP HIMMELBLAU. “Het sluit als een 
tang op een varken” kan men eind ’94 architec
tonisch vertaald zien in het nieuwe Groninger 
Museum. Dankzij een gift van een half 
miljard BF, jawel, van de Nederlandse Gasunie 
in ’87 greep dit museum de kans haar te enge 
behuizing te verlaten. Postmoderne feestneus 
Alessandro Mendini ontwierp een sprookjes
achtig drieledig waterbastion, waarvan het 
middendeel ontvangst, administratie en reser
ves huisvest, en beide weerszijden respectieve
lijk plastische kunsten en kunstambachtelijke, 

historische en archeogische afdelingen zullen 
herbergen. De binneninrichting van deze laatste 
werd door Philippe Starck en Michele De Lucchi 
verzorgd, terwijl architectenbureau Coop 
Himmelblau nu de andere vleugel mag face- 
liften. Hoewel, Coop Himmelblau staat voor 
virtuoze, haast vleesgeworden chaos en com
plexiteit, en het resultaat is ernaar. De door 
Mendini voorgestelde monolithische sokkel 
werd figuurlijk gedynamiteerd, de flarden ervan 
gefixeerd en waterdicht afgesloten. Bedoeling 
van de geëxplodeerde flodder op deze over
verzadigde roomtaart is de gevestigde verhou
dingen tussen stedebouw, architectuur, beel
dende en sierkunsten grondig te verstoren, maar 
ondertussen blijft dit peperduur en heilig thea
ter. Samen met een overzicht van de Open 
Architectuur-activiteiten van Himmelblau sinds 
eindjaren ’70 zullen plannen en maquettes van 
dit ontwerp tentoongesteld worden van 17 okto
ber tot 28 november in het Groningermuseum, 
Praediniussingel 59 te Groningen (050/ 
18.33.43). Galerie Artiscope (Sint-Michiels- 
laan 35, 1040 Brussel, 02/735.52.12) presen
teert van 21 september tot 24 oktober tekenin
gen en ontwerpen van Mendini. (E.W.)

/KONSTRUKTIONZITAT. Het Sprengel Mu
seum in Hannover wil in de tentoonstelling 
"KonstruktionZitat . Kollektive Bilder in der 
Fotografie" het gegeven van het “gevonden, 
het collectieve beeld” uitdiepen. Het traditio
nele terrein van de fotografie wordt aanzienlijk 
uitgebreid met kunstenaars die fotobeelden her
gebruiken, verzamelen, archiveren, behande
len... Aan deze vormen van re-fotografie lig
gen verschillende conceptuele uitgangspunten 
ten grondslag: gaande van louter reproduktie, 
over het citeren van de beeldtaal van fotografie, 
film en televisie, tot het fotografisch construe
ren of het combineren van beelden met teksten. 
Telkens ontstaan nieuwe, autonome beelden 
door het hergebruiken van voorhanden zijnde 
foto’s. "Most Wanted Men ", een werk van Andy 
Warhol uit 1963, is zo’n vroeg voorbeeld van 
het hergebruik van beelden uit de massamedia. 
Ook op de betekenis van het “archief’, de bron
nen die de kunstenaar gébruikt, wordt door deze 
tentoonstelling ingegaan. Naast Andy Warhol 
passen nog verschillende kunstenaars een re
producerende fotografie toe, die zich van foto- 
historische, openbare of private beeldbronnen 
bedient: Sherrie Levine, Richard Misrach, Felix 
Gonzales-Torres, Christian Boltanski, Matt 
Mullican...
Het hergebruik of de herbestemming van be
staande foto’s door ze te presenteren in een 
gewijzigde context is een thema van bijvoor
beeld Gilbert & George, Hans-Peter Feldmann 
en Peter Roehr. Aan triviale beelden als post
kaarten , familiefoto’ s of tijdschriftcovers wordt 
een nieuwe betekenis verleend. Een andere be
nadering gaat op een mediumanalytische ma
nier om met fotografie als visueel communica
tiemiddel: Richard Prince, Ulrich Görlich, Allan 
McCollum, Ken Lum, Fischli & Weiss en Sarah 
Charlesworth. Cindy Sherman, Ria Pacquée en 
Thomas Ruff maken foto’s waarin de beeldtaal 
van film of tv, van familiefotografie of portret
fotografie wordt aangewend. Met beeld
elementen van bestaande foto’ s produceren kun
stenaars als John Baldessari, Barbara Kroger, 
Adrian Piper, Heiner Blum en Dennis Adams 
nieuwe associatieve samenhangen. Niet zelden 
maken zij in hun politiek geladen werken ge
bruik van de combinatie beeld-tekst. Een speci
fiek hergebruik van beelden past Nancy Burson 
toe: via moderne computertechnologie syntheti
seert zij nieuwe beelden, die onder meer begrip
pen als authenticiteit en identiteit in vraag stel
len.
Tot 31 oktober in het Sprengel Museum, Kurt- 
Schwitters-Platz, 3000 Hannover (0511/168- 
3875).

/photographie in der DEUTSCHEN 
‘ GEGENWARTSKUNST, Vooral sinds de ja

ren ’ 80 pleegt men een vervaging waar te nemen 
van de grenzen tussen de traditionele beeldende 
kunsten en fotografie. Heel wat fotografen, 
denk maar aan de zogeheten Becher-Schule, 
raakten als kunstenaars aanvaard. Deze vaststel
ling was voor Gary Garrels, curator van het 
Walker Art Center in Minneapolis, aanleiding 
om een onderzoek op te zetten naar dit fenomeen 
van het “binnendringen van de fotografie in de 
traditionele kunsten” en de veelzijdige relatie 
tussen beide gedurende de afgelopen dertig jaar 
onder de loüpe te nemen. Na een rondreis in de 
VS is “Photographie in der deutschen 
Gegenwartskunst” nu te zien in het Museum 
Ludwig in Köln. Een overzicht dat start bij 
Beuys, Bemd & Hilla Becher en hun studenten 
Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky 
en Candida Höfer, en dat verderloopt via Klaus 
Rinke naar de Photo-Performance van mensen 
als Anna & Bernhard Blume, Jürgen Klauke en 
Katharina Sieverding.
Hans-Peter Feldmann en Peter Roehr maken
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gebruik van gevonden (voornamelijk publici
taire) foto’s. De wisselende relaties tussen foto
grafie en schilderkunst zitten vervat in het on
derzoek van Sigmar Polke, Martin Kippenberger 
en Gerhard Richter, van wie de “48 Portrats’’ 
die hij voor het eerst op de Biënnale van Venetië 
toonde in 1972, te zien zullen zijn.
Reinhard Mucha verbindt sculpturale elemen
ten met fotografie, terwijl Jochen Gerz fotogra
fie benut als een vorm van Spurensicherung. 
Astrid Klein construeert met foto-fragmenten 
een nieuwe werkelijkheid, Rudolf Bonvie ver
werpt daarentegen elke vorm van manipulatie. 
Lothar Baumgarten en Hanne Darboven verbin
den teksten met foto’s; herinnering en het ele
ment tijd vormen hun respectievelijke dé-mar- 
ches. Naast de abstracte omgang van Imi Knoebel 
met fotografie, kunnen de ruimtelijke installa
ties van Günther Förg geplaatst worden, waarin 
transparantie, lichtreflecties en de weerspiege
ling van de beschouwer een aanzienlijke rol 
spelen.
Van 11 september tot 17 november in Museum 
Ludwig, Bischofsgarten 1, Köln (0221/221- 
36.19).

/ OMTRENT WORKSHOPS. Gegeven: een 
kasteel en toebehoren. Men nodigt er vijf dagen 
lang een viertal fotografen uit, die relevante 
dingen te vertellen hebben over hun bezig-zijn 
met fotografie. Men zorgt ter plaatse voor een 
beknopte, bruikbare tentoonstelling van hun werk 
en voor een arsenaal aan mogelijkheden. Men 
installeert een foto-bar en kijkt uit naar een 
gemotiveerd publiek. Theoretisch kan zo’n for
mule niet stuk.
Wat zich werkelijk ontwikkelde de afgelopen 
maand juli in Alden Biesen tijdens het Foto- 
seminarie “History: His & Her Story" viel niet 
samen met dit ideaalbeeld. Maar liet niettemin 
vermoeden welk ontzaglijk potentieel in deze 
werkformule besloten ligt. Het gegeven om vijf 
volle dagen te kunnen optrekken met Martin 
Parr, Lynne Cohen of John Davies is op zich 
relatief onbetaalbaar. Er was de grondige pre
sentatie van hun werk, hun lectuur van beelden, 
hun professionele omgang met het medium. 
John Davies legde bijvoorbeeld overtuigend 
technische en andere troeven op tafel. Hij be- 
sprak uitvoerig zijn gelaagde, urbane landschap
pen en werkte in dezelfde geest een groeps
project uit. Martin Parr ging er in zijn workshop 
even stevig en ironisch tegenaan als in zijn 
foto’s. Clichés werden ongenadig ontmaskerd 
en de soms onthutste deelnemers werden gewe
zen op het belang van het werken met een “over
all-strategy”, een concept. “Being there is not 
enough any more, those days are óver”. Niet 
voor Magnum-fotograaf Harry Gruyaert: zijn 
foto’s nemen al te vaak genoegen met dit crite
rium: een - weliswaar kleurrijk - maar louter 
aanwezig zijn. Een zwakke basis om een work
shop vorm te geven.
De Canadese kunstenares Lynne Cohen plaatste 
- voor wie het horen wou - hoogst interessante 
kanttekeningen bij het bezig zijn met kunst en 
kunstgeschiedenis. “My work is not a project, 
my work is my life”. Tegenover deze inspire
rende omgang met beelden staat de merkwaar
dige vaststelling dat een deel van haar cursisten 
al vroegtijdig afhaakte en enkel in zoiets als zélf 
fotootjes maken geïnteresseerd bleek. Dat is niet 
enkel een ergerlijk feit op zich, maar kan wel
licht ook als symptomatisch gezien worden voor 
een globale, erg enge visie op fotografie en bij 
uitbreiding: voor het quasi ontbreken van een 
gefundeerd fotografie-discours in Vlaanderen. 
Tegenover de eendimensionele, technocratische 
opvatting over fotografie als een overdonde
rende verzameling apparaten, lenzen en syste
men moet een veelzijdige benadering en situe
ring van het fotografisch beeld ingang vinden. 
Er is met andere woorden een grotere behoefte 
aan echte, diepgravende talk-shops, dan aan 
vrijblijvende workshops.
Een van de concrete manieren waarop de orga
nisator van dit fotoseminarie, Aksent vzw uit 
Genk, hiertoe zou kunnen bijdragen is bijvoor
beeld door het schrappen van de “fotodag” die 
met weinig meer dan een resem technische 
demonstraties en promotiestunts het hele pro
ject grondig kwam ontluisteren: een dergelijk 
initiatief bevestigde enkel alle clichés, waarte
gen docenten als Parr, Davies en Cohen zich een 
hele week hadden afgezet. De vrijgekomen ener
gie zou dan ten volle kunnen besteed worden 

aan de kwaliteit van de tentoonstelling en zeker 
van de bijhorende publicatie, waarvan het tekst
materiaal uitblonk in vaagheid en niets
zeggendheid.
Aksent vzw, Herkenrodeplein 1 3600 Genk, 
011/23.45.30.

CHARLEROI. Na de overdadige Belgische 
beeldenstroom brengt het Musée de la 
Photographie terug een aantal internationale 
fototentoonstellingen, waarvan twee op een in
telligente manier een aansluiting bieden op de 
Europalia Mexico-chaos. Agustin Victor 
Casasola (1874-1938) was een journalist, be
vlogen syndicalist ën persfotograaf, die in 1914 
het eerst persfoto-agentschap van Mexico op
richtte. Casasola registreerde zo onder meer de 
bewogen periode van de Mexicaanse revoluties. 
Vanaf 1920 fotografeerde hij verder in opdracht 
van de staat: straatbeelden, mensen aan het werk 
of stakend, prostituées, het nachtleven, en merk
waardig sterke beelden uit de criminologische 
en medische wereld.
Graciela Iturbide (1942) is een belangrijke he
dendaagse fotografe uit Mexico. Onder de titel 
“La magie du réel” brengt ze een kijk op de 
Mexicaanse identiteit, die tegelijkertijd drijft op 
het ritme van de industriële beschaving en van 
de precolumbiaanse mythen.
Belangrijk is verder ook dat in Charleroi voor 
het eerst in onze contreien werk zal te zien van 
een intrigerend fotograaf uit Guatemala: Luis 
Gonzales Palma. Op een welhaast Witkih- 
achtige, barokke wijze brengt hij in kleur en vol 
christelijke en pantheïstische symbolen de “my
then en metaforen” van de Maya’s in beeld.
Van heel andere aard zijn de “Architectures 
industrielles ” van Luc Van Malderen: een in- 
dustrieel-archeologische inventaris.
Van 25 september tot 28 november in het Musée 
de la Photographie, 11 avenue Paul Pastur, 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne (071/43.58.10).

Agustin V. Casasola

Gevangene, Mexico ca. 1930

/VILÉM FLUSSER SYMPOSIUM. Filosoof 
Vilém Flusser (1920-1991) behoorde tot de zeer 
oorspronkelijke denkers over beeldcultuur en 
meer specifiek over fotografie {“Für eine 
Philosophie der Photographie”, 1983). Aan 
zijn leven en denken wordt eind oktober in 
Antwerpen een driedaags symposium gewijd. 
Naast tentoonstellingen, performances en onder 
meer de voorstelling van de video “Vilém 
Flusser-The philosopher of photography ”, werd 
een indrukwekkend programma van lezingen 
opgezet.
Het Flusser Symposium vindt plaats van 28 tot

31 oktober 93 in Eldorado, Centrum voor Beeld
cultuur, Koninklijk Paleis, Meir 50, 2000 Ant
werpen (03/233.85.71).

ƒ FOTOGRAFIE TRIENNALE GRAZ. Oor
log is het thema van de “Österreichische 
Triennale zur Fotografie” in Graz. Hoe kan 
binnen/vanuit het fotografische discours op het 
gegeven oorlog gereageerd worden, hoe kan 
destructie verbeeld worden? Nemen onder meer 
deel: Dennis Adams, Art in Ruins, Bader & 
Tanterl, John Baldessari, Sabine Bitter, Victor 
Burgin, Seiichi Furuya, Gerald Van Der Kaap, 
Astrid Klein, Martha Rosler, Andrea van der 
Straeten, Nick Waplington, Manfred Willmann. 
Van 16 september tot 31 oktober in de Neue 
Galerie am Landesmuseum, Sackstrasse 16/11, 
8010 Graz (0316/82.91.55).

/GALERIE DB-S. Met een vierdelige reeks 
“Europese Oefeningen ” gaat Marc Steculorums 
hagelnieuwe Galerie DB-S terug van start - aan 
de overzijde van het Fotografiemuseum nog 
wel. Een selecte keuze van uiteenlopende foto
grafische visies en verwerkingen, met als enige 
afbakening “Europa”.
De vreemde titel van de eerste tentoonstelling 
“947 2140 1955” houdt een confrontatie in van 
dè dromerige, vóórmenselijke landschappen van 
Knut Wolfgang Maron , de afstandelijke Oost- 
Duitslandfoto's van Hans Aarsman, de panora
mische opnamen die Jozef Sudek (1896-1976) 
maakte buiten Praag en anonieme sportfoto's . 
Het tweede luik wordt als een denkbeeldige reis 
van Oost naar West ( “Amsterdam- Ulianovsk ”) 
geconcipieerd. Vijftiger jaren foto’s van ene 
Bachmann ontmoeten er de heel wat minder 
utopische beelden van Henze Boekhout, Guido 
Guidi en Erasmus Schröter. “Twentieth Century 
Storm ” wil in de woorden van John Berger het 
boek Europa openslaan op de zwarte bladzijden. 
Servische vluchtelingen vastgelegd aan het be
gin van deze eeuw door Lewis Hine, naast 
actueel werk van Paul Graham, Inge Rambow 
en Viatcheslav Tarnovetski.”Ondertussen 
Thuis ” rondt de oefeningen af met werk van 
Dirk Braeckman, Heinrich Jostmeier, Jitka 
Hanzlova en David Williams.
“Europese Oefeningen” loopt van 1 september 
tot 24 december, telkens een maand per deel, in 
Galerie DB-S, Vlaamse Kaai 75,2000 Antwer
pen (03/231.12.96).

/DIRK BRAECKMAN. Wars van de onder
maatse Ziggurat-uitzending over “Pour une 
histoire de la Photographie en Belgique ”, waarin 
hij gereduceerd werd Jot Vlaanderens belang
rijkste fotografisch exportprodukt , blijft Dirk 
Braeckman aan een belangrijk en eigenzinnig 
oeuvre verder werken. Dat hij zich niet in zijn 
eigen produktie en idioom wil opsluiten, kan 
blijken uit een opdracht die hij momenteel uit
werkt voor een Parijs modemagazine, uit een 
gepland gastdocentschap aan de Antwerpse 
Academie en wellicht uit een verrassende bij
drage aan de “Europese Oefeningen ” in DB-S. 
Meer van Dirk Braeckmans recente werk kan u 
dit najaar ontdekken in Fotoruimte Contretype, 
Verbindingslaan 1, 1060 Brussel (02/ 
538.42.20), van 23 september tot 31 oktober 93 
en in Galerie S. & H. De Buck, Zuidstation- 
straat 25,9000Gent(09/225.10.81), van 24 sep
tember tot 31 oktober.

/MULTICULTUREEL ANTWERPEN.
Natasja is Russische en eet liefst spaghetti en 
pizza. Valentina kijkt hier verbaasd van op. Zij 
is Italiaanse. Met behulp van een prachtige teke
ning vertelt Asma hoe je couscous klaarmaakt. 
En al dat lekkers hebben ze ook nog gefotogra
feerd: in de “Multiculturele foto-ateliers’’ die 
vanaf mei ’92 werden opgezet door de educa
tieve dienst van het Antwerps fotomuseum. Als 
laatste tentoonstelling vóór de ingrijpende 
verbouwingswerken staan de resultaten van deze 
ateliers te kijk in het Museum voor Fotografie, 
Waalse Kaai 48, 2000 Antwerpen (03/ 
216.22.11).
“Charabang-Borgerhout ” is een project waarin 
kunstenaars-fotografen Pierre Mertens, Bert 
Danckaert en Xavier Rombouts in een tot mo
biele fotostudio omgebouwde werfwagen, buurt
bewoners van het Montgomeryplein onder meer 
de kans boden om zichzelf te portretteren. Meer 
van dergelijke lokale fotografische happenings 
staan nog op stapel en zullen uitmonden in een 

(buurt)tentoonstelling. Meer info: Charabang, 
Oude Beurs 27-29, 2000 Antwerpen (03/ 
231.78.19).

/ HIMMEL UND HÖLLE. Is de titel van een 
nieuwe reeks fotowerken van Marie-Jo 
Lafontaine, die formeel nog steeds blijven refe
reren naar dé eerdere reeks “Savoir, retenir et 
fixer ce qui est sublime” uit 1989, waarin 
pathetisch-monumentale zwartwit-foto's ge
combineerd werden met monochrome panelen. 
Thema van “Himmel und Holle" is de kinder
lijke “onschuld”. “In de foto’s van kinderen, die 
ze onder eigen regie liet maken, zocht Lafontaine 
de kinderen te ontdoen van het masker van 
vermeende onschuld dat hen door volwassenen 
wordt opgelegd. Kinderen dragen meteen al 
hemel en hel in zich”. Speciaal voor deze pre
sentatie werd zowaar aangepaste muziek ge
componeerd. De nieuwe fotowerken van Marie- 
Jo Lafontaine worden gepresenteerd in de muzi
kale omgeving van Deweer Art Gallery, 
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem (056/644.893). 
(E.E.)

Publicaties
/FAREED ARMALY. Naar aanleiding van 

Fareed Armaly ’ s project “Brea-kd-own ” in het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel ver
scheen een gelijknamige publicatie. Op de om
slag vestigt een detail van een knooppunt van 
vier ruimte-modules uit de animatiehal van deze 
instelling onmiddellijk de aandacht op de inzet 
van zijn vertoog: de ideologische motivering en 
ordening van publieke ruimten en hun maat
schappelijke institutionalisering, in casu de her
inrichting van Horta’s sculpturenzaal uit 1928 
tot animatiehal in 1972 naar een ontwerp van 
Lucien Jacques Baucher.
In de publicatie wordt eerst de stapsgewijze 
transformatie van de betreffende zaal belicht. 
Vertrekkend vanuit- een analyse van de oor
spronkelijke bestemming en een summiere ge
schiedenis van Horta’s gebouw, situeert Armaly 
de filosofie ervan onder de noemers gebouw, 
codes en monument. De bezetting van de 
sculpturenzaal in mei ’68, de verbouwing als 
reactie hierop en zijn publieksparticiperende en 
-inkapselende aspiraties worden achtereenvol
gens treffend becommentarieerd onder de ter
men fundering, vorm, informatie, constructief 
evenwicht, geografie, valuta, uitgebalanceerde 
media en dergelijke. Tenslotte volgt een be
knopte maar uiterst hallucinerende bespiege
ling over de neutrale ruimte, een verwijzing naar 
de bron van elke projectie: de beschouwer zelf. 
Een reeks paginagrote afbeeldingen van ver
schillende handen die eenzelfde Rorschachtest 
vasthouden, sluiten dit eerste deel van het ver
toog betekenisvol af.
Het tweede deel omvat een overzicht van werk
teksten; een marketingprofiel van de Belgische 
bevolking, een aanvullende beschouwing van 
curator Dirk Snauwaert over de animatiehal en 
haar toekomst, archiefdocumenten en toenma
lige krantenartikels, en tenslotte interviews met 
architecten betreffende het gebouw, architec
tuur in het algemeen en de erin verwerkte codes. 
Analoog aan zijn werkwijze in de tentoonstel
ling legt Armaly in deze publicatie uiterste zorg 
aan de dag om het materieel gegeven van een 
zakelijke tentoonstellingscatalogus te overstij
gen. In deze publicatie ziet men enerzijds de 
kunstenaar aan het werk in zijn onderzoek naar 
en duiding van de geschiedenis van deze instel
ling in haar maatschappelijk kader, en ander
zijds de vertaling in boekvorm van zijn dialec
tisch gestructureerd tentoonstellingsconcept. 
Tekst en uitvoerige documentatie in de vorm 
van afbeeldingen, rasters en plannen vormen 
samen een open en veelzijdige publicatie, waar
van de kwaliteit zelfs door de talrijke typfouten 
niet kan geschaad worden. In dit project onthult 
Armaly op een onthutsende wijze de problema
tische verhouding van het subject met zijn 
(architecturale) omgeving. Het project “Brea- 
kd-own” is nog tot 12 september te zien in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
te Brussel (02/507.84.66). (E.W.)

-T5n5 TEUNY TUKKERTCL ’ (NI)
•AE=ve•

24.09-30.10
Christine de ketelaere

kortrijkstraat 44 b-8700 tielt
tel. (051) 40 77 81 (051) 40 60 57
fax (051) 40 go 57 opening vrijdag 24 september
van do. t/m za. 14u30 - 18u r 3 ' - r
niet op zon- en feestdagen 20U - 22U

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)
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/ LES LEVINE. Van 16 oktober tot 27 novem
ber presenteert galerie In Situ recente werken 
van de mediakunstenaar Les Levine, met name 
“The Media Cage” Media Game Bords” en 
aquarellen van een in 1992 in Aalst gerealiseerd 
mediaproject. Les Levine wordt de grondlegger 
van de mediakunst genoemd - in 1992 organi
seerde het MUHKA een retrospectieve van zijn 
werk onder de titel “Public Mind: Les Levine’s 
Media Sculpture and Mass Ad Campaigns”. 
“The Media Cage” bestaat uit een rasterkubus 
waarvan aan iedere zijde twee televisietoestel
len opgesteld zijn die informatie verschaffen 
over racisme en slachtoffers in de maatschappij. 
De korte en snelle collage van pratende gezich
ten wordt afgewisseld met electronische patro
nen zodat de “fysieke kooi” als het ware een 
“mentale kooi” inkapselt. De gesprekken zijn 
gebaseerd op interviews die Les Levine de afge
lopen twee jaar heeft afgenomen in Europa. 
“The Media Game Bords” bestaan uit series 
van televisienieuwsknipsels die het patroon van 
een spelbord vormen. Ieder vak is een beeld uit 
de massa media waarover een Woord zowel 
bovenaan als onderaan is geplaatst. De aquarel
len tenslotte documenteren de installatie van 
Les Levine’s aanplakpostercampagne te Aalst. 
Deze tentoonstelling loopt van 16 oktober tot 
27 november. Voor meer informatie: Galerie In 
Situ, Arbeidsstraat 106/108, 9300 Aalst (053/ 
71.06.46).

/eldorado. Eldorado, het centrum voor 
beeldcultuur, start het najaar met “State of the 
image”, dat een bilan wil opmaken van de 
geschiedenis, de toekomst en het huidige statuut 
van het beeld. Geïllustreerde lezingen, mul- 
timedia-installaties, film- en videoprojecties 
zorgen voor drie goed gevulde weekends. 
Weekend 1 (11/12 september) behandelt beel
den van gisteren met onder andere een Serge 
Daney-memorial (video), de film “Deux ou 
trois choses que je sais d'elle ” van J.L. Godard, 
een forumdiscussie over de versmelting van 
film en reclame als genre (moderator: Albert 
Wulffers) en een multimedia-installatie gereali
seerd door “Andere Sinema”.

Eric de Kuyper

Pierrot Lunaire

Weekend 2 (18/19 september), dat beelden van 
vandaag thematiseert, toont videowerk van on
der andere Michael Snow, Bill Viola en pro
grammeert lezingen over computeranimatie, 
hybride beelden en wijdt een forumdiscussie 
aan de vraag: “Wat valt er te communiceren en 
te visualiseren nu in de absolute virtualiteit van 
de beelden de wereld is weggevallen?” 
(moderator:Emie Tee).
Weekend 3 (25/26 september) gaat voorname
lijk over virtual reality met virtual reality-&e.s- 
sies, gedemonstreerd door “Virtual Prescence 
Ltd Londen ", lezingen en demonstraties door de 
stichting “Ubique”, en een forumdiscussie, ge
wijd aan de verbeelding van de machine: “Welke 
rol spelen machines in de menselijke verbeel
ding?” (moderator: Peter Beyls). Op 24 septem
ber is er de première van een nieuwe Vlaamse

video, “De kunst van het boomhakken ” van Jan 
Vromnïan, gebaseerd op het boek “La grande 
déesse n’est pas morte” van André de Smet.
In oktober worden in samenwerking met ‘t Stuc 
drie avonden gewijd aan de experimentele film. 
Op 1 oktober staan lichaam en sexualiteit cen
traal in het programma “Die metamorphosen 
des eros" met films van onder andere Dietmar 
Brehm, Matthias Muller en Peter Tscherkassky. 
Op 22 en 23 oktober staat de Japanse experi
mentele film centraal met als thema’s: het per
soonlijke leven van de filmmaker en het mo
derne stedelijke landschap van Japan. Voor ver
der informatie: Eldorado, Meir 50, 2000 Ant
werpen (03/233.85.71).

/KLAPSTUK. Klapstuk, het internationaal fes- 
‛ tival voor hedendaagse dans, dat van 5 tot 28

oktober in Leuven plaatsvindt, toont op 5 okto
ber de film “Pierrot lunaire ” gebaseerd op het 
in 1912 door Schönberg geschreven melodrama 
“Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds 
Pierrot lunaire, opus 21”. Voor de film die voor 
het eerst met een live-uitvoering van de muziek 
zal geprojecteerd worden, bedachten vier regis
seurs onder leiding van Eric de Kuyper 
eenentwintig scènes bij evenveel liederen. Op 
dinsdag 19 oktober wordt de film “Antigone” 
van het duo Straub/Huillet vertoond. Dit door 
Sophokles geschreven stuk werd door Hölderlin 
vertaald en door Brecht in 1948 bewerkt voor 
het theater. Zoals Cézanne komaf probeerde te 
maken met de impressionistische schilderswijze, 
zo stellen Straub en Huillet alles in het werk om 
het beeld uit te puren en te vervlakken. Met 
minder meer tonen. Alles wat overbodig is, 
wordt weggeschraapt. “Geen gevoelens opwek
ken, maar gematerialiseerde indrukken,” zo 
omschrijft Straub zijn methode (Andere Sinema/ 
sept. ’89). Voor meer informatie over het Klap- 
stuk-festival kan u telefonisch terecht op het 
nummer 016/22.95.50.

/AVE ’93. In Arnhem loopt van 4 tot en met 
11 november het AVE-festival, dat staat voor 
“Audio Visual Experimental”. Het festival dat 
op meerdere locaties in Arnhem plaatsvindt, 
toont films, video’s, installaties, performances 
van een honderdtal kunstenaars. Zowel de deel
name als de toegang is kosteloos. Een mooie 
kans om als kunstenaar in contact te komen met 
andere kunstenaars, critici en publiek. Voor 
meer informatie: AVE, Korenmarkt 43, Post
bus 307, AH Arnhem (085/51.13.00).

/ VIDEO WEEK. Van 29 oktober tot 6 novem
ber vindt in Genève de 5de Internationale Video 
Week plaats met als belangrijkste programma
punten: een “State of the Art” , een internatio
nale competitie waaronder een aantal wereld
premières, en “Video-situatiöns”, die de ver
schillende presentatievormen van video 
examineert. Aansluitend is er een retrospectieve 
van Robert Cahen en worden er 7 video-instal- 
laties van Bill Viola vertoond (Viola zal trou
wens zelf op het festival aanwezig zijn). Voor 
meer informatie: 5e Semaine Internationale de 
Video, Saint-Gervais Genève 5, rue du Temple, 
1201 Genève-Suisse (41.22/732.20.60).
(F.D.K.).
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en na afspraak

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

Sint-Jozefstraat 35 (TOEGANG) en 
Lange Leemstraat 100 2018 Antwerpen 

Tel. 03/231 22 86 Fax 03/231 98 78
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ELDORADO
Centrum voor beeldcultuur artWerpen93

Culturele hoofdstad van Europa

Herman Asselberghs, Peter Beyls, Bihvet, Peter Callas,
Edmond Couchot, Char Davies, Stefaan Decostere, Derrick de

Kerckhove, Florence de Mèredieu, Jean Douchet, Jean-Paul
Fargier, Masaki Fujihata, Tim Gruchy, Henri Pierre Jeudy,

Fernand Jung, Laurent Mignonneau, Henk Oosterling,Jasia

Reichardt, Fabrice Revault d'Allonnes, Catherine Richards,
Kathleen Rogers, Florian Rötzer, Anne Sauvageot, Jill Scott,

Georg Seesslen, Christa Sommerer, Luc Steels, Ernie Tee, 
Michael Tolson, Ubique, Wim van der Plas, Roman Verostko, 

11T/M 26 SEPTEMBER 1993 Alhe^Wulffe^Nil^^ : 

STATE OF THE IMAGE 
LEZINGEN PERFORMANCES FILMS VIDEO'S DEMONSTRATIES NIEUWE MEDIA

Een manifestatie die het bilan 
OPMAAKT VAN DE GESCHIEDENIS, 
DE TOEKOMST EN HET HUIDIGE 
STATUUT VAN HET BEELD.

ELDORADO, Centrum voor beeldcultuur
Koninklijk Paleis, Meir ^o, 2000 Antwerpen, België
Tel. 32/^2^^.8j.ji, Fax. 32/3/231.86.60

Met steun van: Goethe Institut, British Council, Canadian Embassy, American 
Embassy, Ambassade de France, Silicm Graphics.

Project sponsor: ( E RT

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

01.10.93 • 31.10.93
SALVADOR DALI

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

CENTRUM-— ST KATELIJNESTRAAT

ANTWERPEN
UDDJ]lzbopnb

9

1?
DE WITTE BEER

HUIZE 
SINT-JACOBUS

VAN SANT 
GALERIE

overzichtstentoonstelling
3 JAAR "DE WITTE BEER"

van zon. 19 sept, t/m zon. 31 okt.
van 06/09 tot 08/10/93

YVES VELTER
Jean BILQUIN - Fred BOFFIN 

Albert DANIELS - Erik DEJONCKHEERE 
Joost FRANKEN - Gerrit GERMONPRÉ 

Lief JANSEN - Knut KERSSE - Nico LANNOO 
Pierre OLIVIER - Patrick STORMS 
- STRATOS - Michel THUNS

Camiel VAN BREEDAM - Eric VANDEPITTE 
Roger VANSEVENANT - Etienne VIARD

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

Laure-Anne Jacobs
19 september -10 oktober

Legeweg Galerij 
1 DE WITTEBEER .

Witte 
Beerstraat 

—
BRUGGE

.Gistel ‘Canadaplein

„Torhout

-Langs
Vesting

—-------. Markt
Smedenpoort

VAN SANT GALERIE 
biedt u de werken aan van de 

volgende kunstenaars (in permanentie)

KATSUHIKO USUI (JP) 
VELTER YVES (B) 
LEBON LUC (B) 

X-MAL (B) 
JULIE S. DERMANSKY (USA) 

DALEMANS (BROS) (B) 
PETER BECKETT (CAN)

%
ë 7
8
ë
\ 2

Elisabeth Begijnhof 
Provenierstersstraat 11 

9000 Gent 
09/223 30 98

9FoEEss.""\ /"66oresbe.ym. 7G2uSSe
//Torhout 
/ Roeselare .Kortrijk

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort) 
tel. (050) 31 1405 • (050) 34 36 89

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

dinsdag gesloten

WAALSE KAAI 43 
B-2000 ANTWERPEN 

telefoon (03) 216 34 47

open 
woensdag - zondag 

14.00 -18.00 uur of na afspraak
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DE SLIJPERIJ
kunstencentrum v.z.w.
DOELENSTRAAT 41 - 2440 GEEL 014 - 58.27.51
Open: vr. en za.: 14 - 18, zo.: 14 - 17 en na afspraak

DIALOOG

Michel
HELSEN

Schilderijen
van 4 tot en met 26 september 1993

• I ) î
I 1 i-- ik * *

L" i " 
,1

André
SAELEMAEKERS

Objecten en schilderijen
van 2 tot en met 24 oktober 1993

KAIRIEN DE GRAEVE
LAWRENCE DE MAUPEOU
-W«N-- _BEEEX= 
E<HAAEI_I- ——IA._BM 
IIN-- HE=IEN--I-- 
STEPHAIE LEBLON- 
STI.r-- VA_n DCFPE-------------------------—.........

VOOROPENINC
ZAT. O OKT. 1993 - 15 U.
Tl OKT. T/M 6 NOV. 1993 

OHEN om
MA. T/M VRIJ. VAN 12 - 19 U. 

znT. •A 11 - 1e L.
BONDGENOTENSTRAAT 54 

1190 BRUSSEL (VORST) 
te - o2847ese

ARS CERAMICA 
met 

Nathalie Doyen, 
Tjok Dessauvage, 

Alain Huriet, Anne Leclercq 
en Jacques Loly 
07/08-12/09

•

Dirk MICHIELS
tekeningen & schilderijen

25/09-23/10

•

Roger ANSEEL
tekeningen & schilderijen

Bernard EVELEIGH
beelden

06/11 -04/12

GESTETNERM NASHUA
COPIERS - COPYPRINTERS - FAX - OFFSET

Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19

•

Openingsuren 
vrijdag tot en met zondag 
van 15.00 tot 18.00 uur 

en na afspraak

AD Gallery
Kunstencentrum Hof TEN DOEYER 

P Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm
Tel. & fax: 055/49 79 89

O

O

059/51.02.39

oo
o 
o
O
o
Q 
(

O 
o

pI/T

, -iEn

i

-

$

«
open

do & vr van 14 tot 18 uur 

za & zo van 15 tot 18.30 uur 

of na afspraak (058) 41 48 23

à
i

GUIDO 
VROLIX

recent werk

Vm

THOMAS
BOGAERT

de mooiste etsen van

Jiri ANDERLE (°CS 1936)

Anderle geldt als de meest bekende nog levende Tsjechische 
kunstenaar. In de loop der jaren heeft hij moeiteloos een wereldfaam 

opgebouwd met zijn werk dat opvalt door een grote tekenvaardigheid, 
een perfekt beheersen van technieken en een diepe inhoud. 

Een selektie uit zijn meest geliefde en nog zelden te vinden werken.

van 17 september tot 24 oktober1993
van 19 september t/m 28 november

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

02/10-31/10

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

Adres Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86
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AALST '

Belfortkelder
Grote Markt
9300 Aalst
“Aalst rond 1900” 
tot 19 september 
Jean-Pierre Gits 
van 3 oktober tot 10 oktober

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
“La Fonte de San Juan” -
Pedro Garciarias - schilderijen 
Hilde Van Sumere - beeldhouw
werken
van 11 september tot 10 oktober

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst
053/71.06.46
“Cristal drops” - Peter Terhorst 
tot 9 oktober
“The media cage” -
Les Levine - installatie, mixed- 
media werken en gouaches 
van 16 oktober tot 27 november

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59
9300 Aalst
053/77.22.97
Ingrid Castelein
van 11 september tot 17 oktober 
Luc Claus
van 22 oktober tot 28 november

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
Bert De Beul - schilderijen 
van 11 september tot 16 oktober 
John Zinsser - schilderijen 
Ditmar Bollaert - fotografie 
van 23 oktober tot 27 november

ANTWERPEN

Bourla-huis
Nassaustraat 37-41
2000 Antwerpen 
03/232.96.67 
Merel van Beeumen 
tot 24 oktober

C 5 Galerij
Hendrik Conscienceplein 5 
2000 Antwerpen
“Antwerpse fotografen zien 
Europa” - Jerry Koninckx, Jef 
Mostmans, Xavier Rombouts, 
Willy Truyens, Jos Van Gelder, 
Dominique Van Huffel en Ludo 
Van Tendeloo 
tot 26 september

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

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64
2018 Antwerpen 
03/480.71.33 
Jiri Anderle (CS) 
van 24 september tot 10 oktober 
André Bongibault (F) 
van 15 oktober tot 31 oktober

Etnografisch Museum
Suikerrui 19
2000 Antwerpen 
03/232.08.82
“Het gelaat van de geesten: mas
kers uit hetZaïre-bekken" (A 93) 
van 20 september tot 31 
december

Galerie ‘t Pirrewitje vzw 
Koepoortstraat 32
2000 Antwerpen
Grafiek en meubelontwerpen 
van 9 oktober tot 30 oktober

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Narcisse Tordoir
van 18 september tot 13 
november

Galerie Hilde Metz
Haarstraat 18
2000 Antwerpen 
03/223.23.47 
“Dozen” 
tot 3 oktober

Galerie Van Sant
Waalse Kaai 43 
2000 Antwerpen 
03/216.34.47
Yves Velter -
schilderijen-technisisme 
van 6 september tot 8 oktober 
X-MAL - schilderijen 
van 11 oktober tot 12 november

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Albert Daniels - grafisch werk 
van 14 september tot 30 oktober

Galerij Edith
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 
03/216.31.38 
Malince Sybille 
van 17 september tot 12 oktober
Carla Alberty 
van 15 oktober tot 9 november

Handelsbeurs
Meir-Twaalfmaandenstraat 
2000 Antwerpen 
“Europa aan tafel” (A93) 
van 25 september tot 31 
december

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Peter Weidenbaum - 
schilderijen 
van 3 september tot 29 september

La Cloche
Hessenplein 2 
2000 Antwerpen 
03/226.53.57 
“Strangers aan de stroom” 
van 10 september tot 26 
september

Literair Café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24 
2000 Antwerpen
“Zeven citaten in beeld” - 
Inez Michiels - schilderijen 
tot 26 september

Museum Brouwershuis
Adriaan Brouwersstraat 20 
2000 Antwerpen 
“Europa aan tafel” (A93) 
van 25 september tot 31 
december

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 
2000 Antwerpen 
03/231.03.60 
“Europa aan tafel” (A93) 
van 25 september tot 31 
december

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

Provinciezaal
Jezusstraat 28 
2000 Antwerpen 
03/231.57.93 
“Een schitterend feest, exclusief 
en feestelijk zilverwerk” 
van 10 september tot 14 
november

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Jo Huybrechts - video 
van 11 oktober tot 29 oktober

Stadsbibliotheek
Hendrik Conscienceplein 4 
2000 Antwerpen 
03/233.55.15
“De terugkeer van dionysus" - 
Johan Rottiers - installatie 
tot 31 oktober
“Ingebonden” 
tot 31 oktober

Volkskundemuseum
Gildekamersstraat 2-6 
2000 Antwerpen 
“Europa aan tafel” (A93) 
van 25 september tot 31 
december

Vraagteken vzw
Kloosterstraat 38 bus 2 
2000 Antwerpen 
03/232.88.94 
Friederike Nermuth 
tot 20 september

Ado Gallery
Verlatstraat 12 
2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75
Regina Möller 
(Critical Distance) 
van 18 september tot 30 oktober

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

Camigallery
Jezuïetenrui 9
2000 Antwerpen 1 
03/232.23.23
Frank De Mulder - 
aquarellen 

van 10 september tot 23 oktober

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45
Mugo, Francky Cane en Roger 
Van Akelijen 
van 3 september tot 3 oktober 
Frank Maieu en Jos T’seyen 
van 9 oktober tot 7 november

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Daan Van Golden 
september - oktober 
Richard Prince 
oktober - november

Hessenhuis
Falconrui 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
Antwerpen, verhaal van een 
metropool (16de-17de eeuw) (A 
93) 
tot 10 oktober

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.030.6
Dossier Antwerpen - internatio
naal trefpunt na W.O. II 
van 23 september tot 7 november

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
“Het sublieme gemis” (A 93) 
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 
“I am you” - een dertigtal 
monumentale affiches in en rond 
het MUHKA 
van 12 oktober tot 8 november 
“On taking a normal situation 
and retranslating it into overlap
ping and multiple readings in 
conditions of past and present” 
(A 93) 
van 18 september tot 28 
november

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 
2000 Antwerpen 1 
03/216.22.11

“Jonge helden” - Aktuele 
Belgische fotografie 
tot 19 september

deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 2 
03/216.28.77
Norman Foster and Partners - 
recente stedebouwkundige 
ontwerpen 
van 15 oktober tot 12 december

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
Patrick Cambien 
tot 14 september 
Brigitte Balhan, Willie Cools, 
Marcel Coolsaet, Willy 
Meysmans en Gerard Vanhove 
van 17 september tot 12 oktober 

. Sisa Erotisch
van 15 oktober tot 9 november

Galerij Enzo
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Mare Huybrechts 
tot 14 september 
David Goldblat 
van 17 september tot 12 oktober 
Sisa Erotisch 
van 15 oktober tot 9 november

Galerij Jeanne Buytaert
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99
Norman Dilworth 
van 11 september tot 9 oktober

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

Centrum Bouckenborgh
Bredabaan 561b 
2060 Antwerpen 6 
03/645.10.40
Mare De Clercq - foto’s 
tot 12 september

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne 
03/325.66.00
Jongerencultuur uit Mexico-stad 
(Europalia Mexico)
“Cajas Tridimensionales" 
(Europalia Mexico) 
tot 26 september

Huis Hellemans
Strijdersstraat 14
2650 Edegem
03/457.78.40
Edegem door de lens van Jules
Breugelmans
van 4 september tot 12 september 
Ria Mensch, Joos Pettens, Bea 
Simons, Lut Simons en 
Dominique Uten
van 18 september tot 17 oktober 
Marcel Vandenven
van 23 oktober tot 21 november

Open Kunstatelier
Draaiboomstraat 92
2660 Hoboken
03/825.09.11
Jan Vercammen - schilderijen
Cil Van Beeck - glascomposities 
Gilbert De Neef - huisproject 
tot 13 September

■ ASSE

Galerij De Ziener
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86 
Guido Vrolix - recent werk 
van 2 oktober tot 31 oktober

BEERNEM ■

Sint-Amandus
Reigerlo 10 
8730 Beemem 
050/78.84.72 
Christiane Ryckaert 
tot 14 oktober

; BEERSEL

Herman Teirlinck Galerij
Uwenberg 14 
1650 Beersei 
02/376.45.57 
Jos De Maegd 
van 10 September tot 10 oktober

BRUGGE

Bruges La Morte
Krom Genthof 1
8000 Brugge 
050/33.89.56
Jean-Marc Bustamente & Franz 
West
tot 12 September

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge 
050/31.14.05

“brie jaar De Witte Beer” - 
overzichtstentoonstelling 
van 19 September tot 31 oktober

Galerij “Straffe Hendrik”
Walplein 26
8000 Brugge 
050/33.26.97
Mayo Leemans 
tot 13 september
Edgard Fonteyne en Fove 
Fonteyne 
van 30 oktober tot 14 november

Galerij Spaarkrediet
Vlamingstraat 62
8000 Brugge 
050/33.71.81
Patricia Lasoen en Jan Verhaeghe 
vanaf 4 september

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

Kunstgalerij Minotaurus
Veldmaarschalk Fochstraat 18 
8000 Brugge 
050/33.17.31
Arlette Vereecke - schilderijen 
Etienne Dewulf - keramiek 
van 8 oktober tot 1 november

Memlingmuseum
Mariastraat 38
8000 Brugge 
050/33.25.62
“Meesterwerken van de Brugse 
edelsmeedkunst” 
tot 10 oktober

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

BRUSSEL

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

Catherine Fernet Art Gallery
Louizalaan 108
1050 Brussel
02/646.20.16
Richard Franklin en Bernard Vié
tot 2 oktober
Paolo Gallotti
van 7 oktober tot 13 november

Contrast
Ernest Allardstraat 21

1000 Brussel 
02/512.98.59 
Paul De Rijck (B), Daniel 
Livartowski (F) en Nikolay 
Panayotov (F) - schilderijen 
tot 26 September
“Mykonos - Tinos - Santorini” - 
Henri Vandermoere - schilderijen 
van 28 september tot 30 oktober

Etablissement d’en face
52, rue d’Artois 
1000 Brussel 
02/514.04.39 
Laurent Chambert 
van 10 tôt 30 september 
Frank Scurti
van 12 oktober tot 30 oktober

Galerie Albert 1er 
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
“La femme dans l’art” - Armand 
Vanderlick - schilderijen 

tot 22 september
Roland Devolder - aquarellen en 
schilderijen 
van 15 oktober tot 3 november

Galerie Artiscope
Boulevard Saint-Michel 35 
1040 Brussel
02/735.52.12
Alessandro Mendini - 
tekeningen en ontwerpen 
van 21 september tot 13 oktober 
“Idoli” - Enzo Cucchi - 
beeldhouwwerken 
van 22 oktober tot eind november

Galerie Hufkens 
Sint-Jorisstraat 8 
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Jean-Marc Bustamente, Thierry 
De Cordier, Lili Dujourie, Jürgen 
Meyer, Juan Munoz, Ettore 
Spalletti en Jan Vercruysse 
tot 11 September

Galerie Tammouz
Rue du Méridien 20 
1030 Brussel 
02/218.64.74
“Arab world” - Kristof Degrauwe 
- fotografie
van 15 oktober tot 13 november

KB-Galerij - Kredietbank
Gróte Markt 19 
1000 Brussel 
02/517.56.72 
“Grafgiften van Zapotheken en 
Mixteken” (Europalia Mexico) 
van 30 september tot 12 
december

Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48 
“Kijk op grafiek” 
van 10 September tot 3 oktober 
“Licht en ruimte” - Hélène Riedel 
van 9 oktober tot 24 oktober

Plateau
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07 
Patrick Vandewijer 
van 25 september tot 16 oktober

Stadhuis van Sint-Gilles
39, place Van Meenen 
1060 Brussel
“L’histoire humaine en 
transparence” - Hélène de 
Beauvoir
tot 22 september

BBL
Koningsplein 6 
1000 Brussel 1 
02/547.22.92 
“De doorbraak van de hoop” - 
Mexico van 1810 tot 1910 
van 5 oktober tot 5 december

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
Frida Kahlo (1907-1954) 
(Europalia 93 Mexico) 
van 24 sept, tot 13 december

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
02/770.53.33 
Anne de Bodt - textiel en papier 
van 4 september tot 9 oktober 
“Vier eeuwen boekbinderij in 
België van 1500 tot 1900 (deel 
ff)” 
van 29 oktober tot 18 december

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Roger Raveel - grafiek
Katrien De Graeve, Lawrence De 
Maupeou, Tom Jooris, Khadija 
Haja, Tim Heirman, Stephanie Le 
Blon en Stijn Van Dorpe - 
schilderijen 
van 10 oktober tot 5 november

Atelier 18
Voorzitterstraat 18 
1050 Brussel 5 
02/511.93.49
Groepstentoonstelling - keramiek 
tot 30 oktober

Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
“Landschapsarchitectuur in de 
XXste eeuw” - Jean Canneel- 
Claes, René Pechère en Jacques 
Wirtz 
van 5 oktober tot 5 december

Galerie Camomille
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68 
Ian Anull
van 9 september tot 23 oktober

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a 
1050 Brussel 5 
02/511.05.25 
“Europa zonder grenzen” 
tot 25 september

Galerie Rodolphe Janssen 
Livornostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08.18
Yan Pei-Ming 
van 10 september tot 9 oktober 
“13 werken” - Balthasar 
Burkhard en Franz West 
van 22 oktober tot 20 november

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6 
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Het kreatieve atelier fotografie 
tot 10 September

Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 
1050 Brussel 5 
02/512.34.25
“Zes vrouwen tussen Zenne en 
Donau” - Klare Bockayova, 
Laura Govaci, Lidia Elizeva, 
Denise Lister, Linda Loos en Rita
Vansteelandt 

tot 19 september

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

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

Galerij Argile
Neufchâtelstraat 5a 
1060 Brussel 6 
02/534.02.99
“De architectuur van de pot” 
van 10 september tot 16 oktober

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 6 
02/537.65.40
“La clef des songes” - Jean- 
Pascal Imsand - fotografie 
tot 16 oktober
Daniel Debliquy 
van 18 oktober tot 4 december

Atelier 340
De Rivierendreef 340 
1090 Brussel 9 
02/424.24.12
“Het zwart in de beeldhouw
kunst”
tot 19 September

De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 
1020 Laken 
02/268.16.08
“Samurai of de magie van Japan
se wapens en wapenuitrustingen” 
tot 24 oktober
“Samurai of de magie van 
Japanse wapens en wapen
uitrustingen”
van 29 oktober tot 27 februari

CHARLEROI

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/31.44.20 
“La terre et Ie paradis” - 
Mexicaanse maskers (Europalia 
Mexico) 
van 29 september tot 19 
december

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) 
tot 12 september
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Camping Groeneveld 
Groenevelddreef

9800 Bachte-Maria-Leerne 
09/380.10.14
“Anglofiele wandelingen” - 
Linda Verkimpe - fotografie 
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) 
tot 12 september
Hedendaagse Mexicaanse 
kunstenaars (Europalia 93) 
van 19 september tot 31 oktober

1 EUPEN
adssca-CS
Park Klinkeshöfchen 
4700 Eupen
“Kontakt 93” - sculpturen 
tot 10 oktober

GEEL -

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51
Michel Helsen - schilderijen 
tot 26 september
André Saelemaekers - objecten 
en schilderijen
van 2 oktober tot 24 oktober
Pol Dereymaeker
van 30 oktober tot 21 november

GENT

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17
9000 Gent 
09/222.00.33
“This happy void” - Adrian 
Wiszniewski - schilderijen, neon 
en beelden
van 18 september tot 31 oktober

Galerij G. De Keulenaer 
Molenaarstraat 111
9000 Gent 
09/384.42.63
Yves De Langhe, Frank 
Ryckeboer, Guy Timmerman en 
Peter Treunen
van 12 september tot 17 oktober 
Luc Hoekx
van 24 oktober tot 21 november

Huis Derave
Onderstraat 65
9000 Gent 
09/223.04.06
Michel Bracke - grafiek 
tot 31 oktober

Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11 
9000 Gent 
09/223.30.98
Laure-Anne Jacobs
van 19 september tot 10 oktober

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent 
09/225.31.56
Johan Seynaeve
van 11 september tot 17 oktober

Museum Arnold Vander
Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent 
09/225.32.53
“De Opera van Gent. Het Grand 
Théâtre van Roelandt, Philastre 
en Cambon”
van 10 september tot 31 oktober

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03
Aldo Rossi - tekeningen, 
ontwerpen en maquettes 
"Ordre/Désordre des relations” - 
200 werken in vitrines 
van 16 oktober tot 28 november

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

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark 
9000 Gent 
09/222.17.03 
“De Mexicaanse muralisten" - 
Rivera, Orozco en Siqueiros 
van 28 september tot 12 
december

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
09/225.66.76
“Stof tot nadenken” -12 x textiel 
tot 15 September
Mexicaans zilver 
van 30 sept.tot 12 december

Museum voor Volkskunde 
Kraanlei 65

9000 Gent 
09/223.13.36
Mugo’s Magic Circus 
tot 19 September 
“Verluchte initialen en manu
scripten van Will Kuiper” 
van 15 oktober tot 15 januari

Novotel Gent Centrum 
Goudenleeuwplein

9000 Gent
Jan Beque, Godelieve Cooreman, 
Dirk Lambrecht, Chris Scholiers 
en Frank Steyaert 
tot 12 september

Peep-O Artolux’s artcore 
peepshow
Twaalfkameren 111

9000 Gent
09/224.08.44
Wastyn & Deschuymer
van 5 September tot 25 september 
Anne Daems
van 26 september tot 17 oktober

Richard Foncke Gallery 
Sint-Jansvest 18
9000 Gent 
09/223.81.28
Grupu Popo 
tot 12 September 
“Installation” - Thomas Huber 
van 25 september tot 24 oktober 
Philippe Vandenberg 
van 30 oktober tot 28 november

UHALLE
Kultureel Centrum ‘t Vondel
Possozplein 
1500 Halle 
02/356.47.83 
“Wit over zwart” - beelden van 
zwarten in de westerse populaire 
cultuur
van 7 September tot 19 september

IT A CCI? 1 T ' 'HASSELT

Galerie Albert
Koning Albertstraat 34
3500 Hasselt
011/22.13.65
Paule Nolens - schilderijen 
van 24 september tot 13 oktober

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
011/22.99.31
“Van Manuel Alvarez Brav o tot 
vandaag - Mexicaanse fotografie” 
(Europalia Mexico)
van 17 September tot 1 november

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt
011/21.02.66
Stan Roukens
Museumaffiches
Archi-Archè
Droste & Rombouts 
tot 30 September
suansmesasrmssnueanemumasmamswsa

HINGENE .901
den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene
03/889.57.05
Armand Loveniers - bronzen
beelden en bas-reliëfs
van 3 september tot 31 oktober

KAPELLEN

Chrystal art
Hoevensebaan 323
2950 Kapellen 
03/605.29.68 
Hedendaagse Belgische 
glaskunstenaars
van 11 september tot 30 oktober

KEMMEI

Kunstgalerie Het Labyrint
Dries 29
8956 Kemmel
057/44.65.81
Joseph Willaert - 
schilderijen 

tot 12 september

KESSEL 

‘t Blauwhof
Blauwhof 8 
2560 Kessel 
03/480.13.84 
“Dries 70” - retrospectieve van 
Dries Vandenbroeck 
tot 3 oktober

KLUISBERGEN

Galerij Theaxus 
Ommeganckstraat 3 

9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Scriapin- 
sjaals
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten in textiel 
van 10 september tot 4 oktober 
Luc Ramael - lichobjecten 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten in textiel 
van 8 oktober tot 8 november

KNOKKE-HEIST

Mulier Mulier 
Elisabethlaan 117 
8300 Knokke-Heist 
050/60.73.71 
Pruitt-Early 
tot 10 september

Vera Van Laer Gallery 
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.06.06 
Peter Schuyff 
van 19 september tot 31 oktober

KORIRIJK

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Grafiek, schilderijen en 
beeldhouwwerken 
tot 13 september 
Ivo Lombardi - 
materieschilderijen en tekeningen 
Patrick Crombé - 
beeldhouwwerken 
van 17 september tot 18 oktober 
Hans Sieverding - 
schilderijen op paneel, doek en 
papier 
van 22 oktober tot 6 december

Kultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7 
8500 Kortrijk 
056/22.07.68 
“Portretten van papier” - 
portretten van 12 Vlaamse 
auteurs 
van 4 september tot 26 september 
Trudo Engels - 
project installatiekunst 1 
van 30 oktober tot 21 november

Très
Zwevegemstraat 30
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Tom Decabooter - 
grafisch werk en installaties 
Geert Vanherzeele - 
schilderijen 
van 17 september tot 10 oktober

KRI ISHOL TEM

Stichting Veranneman
Vandevoordeweg 2 
9770 Kruishoutem 
09/383.52.87
Kunstenaars van de stichting 
tot 2 oktober
Tamayo - sculpturen 
Lenero - schilderijen 
Riestra - inkten en sculpturen 
van 16 oktober tot 4 december

LAHULPE

-ITS-ART-IST-
31 Place Favresse
1310 La Hulpe
02/653.72.96
Gilbert Decock
van 12 September tot 17 oktober

LEUV KN

ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven
016/24.37.72
“Dries 70"-
Dries Vandenbroeck 
van 11 September tot 22 oktober

Embryo
Naamsestraat 49
3000 Leuven
016/23.56.40
Dirk Boulanger 
tot 26 September 
René Carcan 
van 8 oktober tot 31 oktober

Provinciemuseum Van
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108
3000 Leuven
016/22.28.93
Georges Libbrecht 
tot 26 September

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
016/22.45.64
“Tover van de Middeleeuwen” -
Vlaamse miniaturen voor Van
Eyck
tot 7 november

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo
016/22.62.44
“Het werk 1991-1993” -
Allait Lakke
tot 3 oktober

LIEGE
Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain
Parc de la Boverie 3
4000 Liège
041/43.04.03
“Oeuvres maîtresses du musée 
d’Art Moderne de Liège” 
tot begin oktober

LOKEREN

Centrum voor Ruimtelijke 
Kunst
Stadspark ter Beuken - 
Groendreef 8

9160 Lokeren
Kris Vanhemelryck - 
grassculpturen 
tot 26 september

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

Di-Art
Vrijheidsplein 1

9160 Lokeren
09/348.06.42
Groepstentoonstelling - Stefan 
Annerel, Laurent Cruyt, Luc 
Drieghe,...
tot 30 september

LOPPEM •

Kunsthalle Lophem v.z.w. 
Torhoutsesteenweg 52Â 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
Ronald Jones 
tot 23 oktober

MECHELEN

Evita
Generaal De Ceuninckstraat 7
2800 Mechelen
015/21.90.18
Willy Verlinden
van 12 September tot 3 oktober
Hendrik Nachtegaele
van 9 oktober tot 7 november

Galerij Groot-Begijnhof 
Hoviusstraat 6
2800 Mechelen 
015/20.26.74 
Danny Tulkens 
Thierry Ysebaert 
Roeland Kotsch
Brigit De Coninck 
Michael Diimholz 
tot 26 September 
Salvador Dali 
van 1 oktober tot 31 oktober

Galerij Louiza
Louizastraat 29
2800 Mechelen
015/41.74.16
Marijke Van Kenhove -
schilderijen
tot 20 September
Roger Wittevrongel - schilderijen 
van 24 september tot 11 oktober

NINOVE

Oud-Stadhuis
Oudstrijdersplein 6 
9400 Ninove
Rik Moens - schilderijen 
tot 19 september

OOSTDUINKERKE g

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere 
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke
058/51.47.57
Camille Seys - 
schilderijen 
Roch Vandromme - 
sculpturen 
tot 3 oktober 
Guy Vandenbranden - 
schilderijen 
Pablo Atchugarry - sculpturen 
van 31 oktober tot 2 januari

OOSTEEKLO I

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06
Mario De Brabandere 
van 2 september tot 3 oktober 
Paul Van Gysegem 
van 7 oktober tot 7 november

OOSTENDE . ”3|

AD Gallery
Romestraat 6
8400 Oostende
059/51.02.39
Thomas Bogaert - 
schilderijen 
van 17 september tot 24 oktober

Galerie Bureaux et Magasins
Straat Zonder Einde 
8400 Oostende 
059/50.37.60
Jan Eyskens 
september - oktober

Galerie Dialoog 92
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende
059/70.14.19
“Ars ceramica"
tot 12 september 
Dirk Michiels - 
tekeningen en schilderijen 
van 25 september tot 23 oktober

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende
059/70.28.80
Yves Degrieck, Johan Denie en 
Jacques Van Der Zee 
van 24 september tot 17 oktober 
Westvlaamse fotografen 
van 29 oktober tot 14 november

Galerjj Vanremoortele 
Troonstraat 38
8400 Oostende
059/51.37.25
Huiqin Peng 
tot 31 oktober

Kunsthuis Loosveldt
Romestraat 41 
8400 Oostende 
059/70.52.73
Ivan Popovic - schilderijen 
van 11 september tot 10 oktober

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

Museum van Moderne
Religieuze Kunst
Sint-Sebastiaanstraat 41 
8400 Oostende
059/70.86.87
G. Delveaux, A. Ost,... 
tot 30 september

Museum voor Schone Kunsten 
Wapenplein
8400 Oostende 
059/80.53.35 
“200 jaar schone kunsten te 
Oostende”
van 11 september tot 17 oktober 
Charles Drybergh - schilderijen 
van 30 oktober tot 3 januari

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18
Eric Vandepitte 
tot 27 september 
“Art means business” - 
Woody van Amen 
“Seven Crimes, One Case” 
tot 27 september 
Hedendaagse kunst in Mexico 
Raf Buedts 
van 16 oktober tot 6 december

OTEGEM

Deweer Art Gallery 
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93
Marie-Jo Lafontaine - fotowerken 
van 11 september tot 24 oktober

SINT AMANDS

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

SINT-BAAFS-VIJVE ; r
André Demedtshuis 
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-Vijve 
056/60.79.05
“IV in V” - Mare de Roover, 
Ann-Marie Jonckheere, Linda 
Molleman en Ria Verhaeghe 
van 8 oktober tot 1 november

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

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem
09/282.52.52
“Het Vlaamse expressionisme”
tot 12 september

SINT-NIKI AAS

Vierkante Zaal/Akademie vr
Schone Kunsten
Van Britsomstraat
9100 Sint-Niklaas
03/776.33.00
“Spiralen of de Signatuur van 
chaos” - Ron Van De Vijver 
van 26 september tot 24 oktober

g SINT-TRUIDEN

Museum Vlaamse Minne
broeders
Capucienessenstraat 3
3800 Sint-Truiden
011/67.29.71
Sint-Trudo, eén portret
tot 31 oktober

Provinciaal Museum voor 
Religieuze Kunst 
Begijnhof 59 
3800 Sint-Truiden 
011/68.85.79
Sint-Truidens zilver 
tot 31 oktober

Stadhuis
Grote Markt 
3800 Sint-Truiden 
011/68.62.55
Sint-Truiden in de 18de eeuw 
tot 3 oktober

Tilbury’s Art Gallery
Minderbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden 
011/68.97.79
“Nadruk” - Magina Sioulants 
van 10 september tot 13 oktober

rENgI_TEME _ .

Daccazolder
Kasteelstraat 74 
9140Temse 
03/771.08.25
Jan Cobbaert 
tot 4 oktober

TIELRODE

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48 
9140 Tielrode 
03/774.44.70
Groepstentoonstelling 
tot 12 september

TIELT
Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt 
051/40.60.57
Teuny Tukker (NL) 
van 24 september tot 30 oktober

Galerij De Gryse
Rameplein 22-23
8700 Tielt 
051/40.04.18
“Corps à corps” - Luc Grossen 
van 24 september tot 24 oktober

. TORHOUT ’ ■

Kasteel van Aertrycke
Zeeweg 42
8820 Torhout 
050/22.01.24
Artrycke International 1993 - 
openluchttentoonstelling 
tot 15 september

ZWALM

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
"Zomerkontrasten" - werken op 
papier en keramiek 
tot 12 september
“De mooiste etsen van Jiri
Anderle”
van 19 september tot 28 
november

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 november 1993. 
Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 
15 oktober 1993 op het 
redactieadres.
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Athena Art Gallery

Hendrik Consciencestraat 38 
8500 Kortrijk

17/09/93 - 18/10/93

Ivo Lombardi
° Livorno 1936

Schilderijen en tekeningen

Patrick Crombé
° Brussel 1955

Beeldhouwwerken
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Openingsuren:
de maandag, donderdag en vrijdag 

van 14.30 uur tot 19 uur, 
de zaterdag en zondag van 14.30 uur tot 18 uur 

en op afspraak tel. (056) 25 88 57 
of tel. (056) 51 26 01 (privé)

Wij beschikken permanent over een ruim 
aanbod grafiek, schilderijen en beeldhouwwerken 

van jonge en van gevestigde kunstenaars.
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E 
ld

< 
0

12/9 -17/10

YVES DE LANGHE

FRANK RYCKEBOER

GUY TIMMERMAN

PETER TREUNEN

24/10 - 21/11

LUC HOEKX

o De galerij is open
o vrijdag 14.30 - 18u

zat. & zon. llu - 18u

H MOLENAARSTRAAT1112 9000 GENT
CC Tel (09) 233 45 455 384 42 63
Œ

2 De galerij is gevestigd in het
project "FLORIDA"

Q een renovatie
E van een oude UCO fabriek

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren

Art Gallery & Antiques

GROEPSTENTOONSTELLING 
tot 10 oktober 
met o.a.

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

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur
zaterdag: 10-18 uur
of op afspraak: tel 09/348 06 42

— SA LIJSTEN 
& 

INLIJSTINGEN

KUNST
LANGS EEN ROUTE

IN ZWALM 8 ZOTTEGEM
12,19 & 26 september '93 van 15 tot 
19 uur. Kaart en inlichtingen tijdens die 
dagen in het station Zottegem of de oude 
gemeenteschool te Sint-Denijs-Boekel 
(Zwalm). Daarbuiten: (09) 360 65 20

Alex Michels, Catherine Heugebaert, 
Emiel De Roover, Hilde van de Walle, 
Johan Tahon, Luk Debruyne, Noël 
Drieghe, Marc Leyman, Rosa Saldi, 
William Van Gaver, Willy Van Alboom.

JIRI 

ANDERLE 
(CS) 

24/9/93 - 10/10/93

ANDRE 
BONGIBAULT 

(F) 
15/10/93-31/10/93

KUNSTATELIER 
" De. Becg

KWALITEIT 
& 

SERVICE
Openingsuren 

donderdag tot en met zondag 
van 14 tot 18 uur en na afspraak

telefoon 03/480.71.33

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen

Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49
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TEKENTAFELS PLANAFORUKPAPIER
NESTLER 0 Tecnaslyl
MLnDH UNIC

* PLAN- TEKENKASTEN LANDMEETGERIEF

Kind
ARCHIvits

lkwcO
Ti r H/AD/OIS

Kerrix

* NC-SCRIBER 

r@tring muTOH

* PLOTTER MATERIAAL
sAEDTLER r@tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF

* GRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ellele
MECANoR

• KUNSTGRAFIEK

r@tring sAEDTLER 

STANDARDGRAPH

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

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

148fr perl.

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 oudé verflagen, gomlak, bleekwater (5 fr), polyuretaanverven voor 
vloeren, acryllakken, mastiek (50 ff 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 (sinds 1854)

COLPAERT KERAMIEK & SCULPTUUR
KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE
KERAMIST, POTTENBAKKER EN BEELDEND KUNSTENAAR

co-PAKA,

1111 11 11
KLEI

I I I I 11 I I

INLIJSTEN VAN KUNST 
KUNST VAN INLIJSTEN

KADEROPHANGSYSTEMEN

E 
R

I 
E 
K

Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
Steenweg op Brussel 15 - B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel.(02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97

Op aanvraag sturen wij U graag prijs + dokumentatie
is Amarants tweemaandelijks antwoord op de vragen en verzuchtingen van 
de kunstenaar. Deze publicatie presenteert alle informatie die interessant 
kan zijn voor de kunstenaar op een overzichtelijke wijze.
"±40A5" bevat naast informatie over wedstrijden, cursussen, colloquia, 
lezingen, workshops ook berichten over beurzen, stipendia, veranderende 
wetgeving, nieuwe galeries en zoekertjes of jobadvertenties voor kunste 
— naars. Wij vatten "±40A5" op als een communicatiekanaal
“ tussen kunstenaars en overheden, kunstenaars en galeries

V en kunstenaars onderling. Wij vragen alle belangstellenden,
organisatoren van wedstrijden, workshops, lezingen;A galeristen of curatoren; kunstenaars - relevante informatie ZA5 aan ons over te maken.

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

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

7t
CONTEMPORARY GLASS GALLERY S

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

Hoevensebaan 323 - B-2950 Kapellen 
Tel. 03/605 29 68 - Fax 03/605 29 68

HEDENDAAGSE BELGISCHE GLASKUNSTENAARS
11.09 - 30.10.1993 • ma t/m zat. 12 - 18u en na afspraak

Aan elke bezoeker wordt uitzonderlijk een documentatiemap overhandigd 
(op Ring Antw. richting Bergen-op-Zoom, 2de uitrit Kapellen 

galerij ligt op grens Stabroek/Kapellen, tegenover garage Renault)

A B O N N E M ENT

DE WITTE MAF
500 bfr (belgië) 650 bfr (buitenland) 35 fl (nederland)
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Uitstappen M Rondleidingen

Algemene regels
' telefonisch reserv eren is noodzakelijk 
S' v ei meld steeds het aantal per sonen. de 

opstapplaats, de categorie of module(s)
" annulatie totéénvolle week vóór vertrek 

mogelijk (annulatiekosten: 200 fr) i
* eerstvermelde prijs is die tooi de leden j

Meertekstenuitlegoverdeuitstappen 
vindt h in de cursuskrant (extra-editie
He Wille Raaf augustus ‘93). I

..mn 
arijs 
november 93

Wij bieden u voor deze uitstap een groot gamma 
van mogelijkheden aan, daarom laten wij u de 
keuze uit een aantal modules zodat u indivi
dueel uw programma kunt samenstellen. Het is 
absoluut noodzakelijk dat u vooraf telefonisch 
uw keuze vastlegt.
Na telefonisch contact betaalt u dus de optelsom 
bestaande uit de prijs van de reis en documen
tatie aangevuld door die van de module(s) van 
uw keuze.

Module 1
ticket vaste collectie en rondleiding in zaal met 
de Medici-cyclus van Rubens door Bernard 
Descheemaeker (docent barok), Louvre 
uurregeling 11.30 u
prijs 350 / 390 fr

Module 2
ticket vaste collectie en rondleiding in de 
Egyptische afdeling door Peter De Smet (docent 
Egypte), Louvre
uurregeling 11.30 u
prijs 350 / 390 fr

Module 3
gereserveerd ticket voor tentoonstelling 
“Gerhard Richter” (zonder begeleiding), Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris 
uurregeling groepen 13.00 u, 13.30 u

14.00 u, 14.30 u 
prijs 250 / 280 fr

Module 4
ticket en rondleiding door Louis Hulstaert (do
cent Mésopotamie) in de tentoonstelling “Syrie: 
mémoire d’orient, mémoire d’occident”, Institut 
du Monde Arabe
uurregeling 16.00 u
prijs 420 / 470 fr

Module 5
ticket en rondleiding door Micheline Lesaffre 
(voormalige docente moderne kunst) in ten
toonstelling “Günther Brus”, Musée National 
d’Art Moderne (Centre Pompidou) 
uurregeling groepen 16.00 u, 18.00 u
prijs 310/350 fr

Module 6
ticket vaste collectie en rondleiding door Edith 
Doove (docente moderne kunst) met nadruk op 
dada en surrealisme, Musée National d’Art 
Moderne (Centre Pompidou)
uurregeling 18.00 u
prijs 350 / 390 fr

Reis en documentatie 
prijs

Vertrekplaatsen en -uren
Aalst
Parking Pontstraat
Antwerpen
Station Berchem (voorkant)
Brugge
Station (kant Sint-Michiels)
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet)
Jezus-Eik
Kerk (hoofdingang)
Kortrijk
Parking Hallen (bushalte)
Leuven
Station
Lokeren
Cultureel Centrum
Oostende
Parking gerechtsgebouw
Strombeek-Bever
Cultureel Centrum

750/850fr

6.30 uur

6.15 uur

7.00 uur

7.00 uur

7.30 uur

7.45 uur

6.30 uur

6.40 uur

6.20 uur

7.00 uur

Aankomst
te Parijs rond 11.00 uur

Terugreis
van aan de achterkant van het Centre Pompidou 
om 20.00 uur stipt.

. Parijs
2 oktober 93

Aanleiding
“De Cézanne à Matisse. Chefs d’oeuvre de la 
peinture française de la Fondation Barnes", 
Musée d’Orsay
Andere tentoonstellingen
“Les Nabis” (Bonnard, Vuillard, Denis, Vallot- 
ton, ... 1888 - -1900), Grand Palais; “Chefs 
d’oeuvre du Musée des Beaux Arts de Leipzig”, 
Petit Palais; “Takis”, Jeu de Paume; " Gerhard 
Richter”, Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris.

Vertrekplaatsen en -uren
Aalst
Parking Pontstraat
Antwerpen
Station Berchem (voorkant)
Brugge
Station (kant Sint-Michiels)
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet)
Kortrijk
Parking Hallen (bushalte)

6.30 uur

6.15 uur

7.00 uur

7.00 uur

7.45 uur

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II 
is de reis en de documentatie met een gereser
veerd ticket voor de tentoonstelling van de Col
lectie Barnes.
Cat. I 750/850 fr
Cat-ff 1.150/1.280 fr

■ Éssen _ ƒ •
16 oktober 93 |

Aanleiding
“Von Monet bis Picasso, Morosow und 
Schtschukin, die russischen Sammler”, 
Folkwangmuseum
Andere tentoonstellingen en musea
“Walter Peterhans und RINGL +PIT" (leraar en 
studenten Bauhaus), Fotografisches Kabinett; 
“Friedrich Grâsel”, Stâdtische Galerie; 
Ruhrlandmuseum; Alte Synagoge.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen
Station Berchem (voorkant) 8.15 uur
Brugge
Station (kant Sint-Michiels) 6.45 uur
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet) 7.30 uur
Kortrijk
Parking Hallen (bushalte) 6.45 uur
Leuven
Station 8.45 uur

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II 
omvat de. reis en de documentatie met daarbij 
een Duitse dia-presentatie en de toegang tot de 
tentoonstelling.
Cat. I 800 / 900 fr
Cat.nl 1.130/1.260fr

Rotterdam
13 november 93

Aanleiding
“Oaxaca”, Europaliatentoonstelling in de Kunst
hal, begeleid bezoek door Joris Capenberghs 
(docent Mexico).
Andere tentoonstellingen
“Richard Prince” (retrospectieve),Museum Boy- 
mans-van Beuningen; “1928: Schoonheid en 
transparantie, logica en vernuft” (afscheidsten- 
toonstelling van directeur Wim Crouwel), Mu
seum Boymans-van Beuningen; “Wat eten we 
vandaag?” (project van Jef Geys), Witte de 
With; “AIR Alexander” (fotoproject), Kunst
hal.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen
Station Berchem (voorkant) 8.30 uur
Brugge
Station (kant Sint-Michiels) 7.00 uur
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet) 7.45 uur

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II is 
de reis en de documentatie samen met een 
toegangsticket en een rondleiding binnen de 
tentoonstelling “Oaxaca”; * :
Cat. I 560/630 fr
Cat. ff 860 / 950 fr

Keulen
23 Oktober 93

Aanleiding
“Photographie in der deutschen 
Gegenwartkunst”, Museum Ludwig
Het gaat om een tentoonstelling die de grote 
wederzijdse beïnvloeding aantoont tussen foto
grafie en schilderkunst in de jaren ‘80 (alle grote 
namen zijn present). Een tentoonstelling die na 
New York en Los Angeles via Keulen nog in 
Bazel en Humblebaek (DK) te zien zal zijn.
Andere mogelijkheden
vele musea en galeries met eigen tentoonstellin
gen.

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

8.15 uur

6.45 uur

7.30 uur

Aankomst
te Keulen tussen 10.30 en 11.00 uur.

Terugreis
uit Keulen om 18,00 uur stipt.

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II is 
de reis en de documentatie met daarbij de toe
gang tot de tentoonstelling en de vaste collectie 
van het Museum Ludwig.
Cat. I 800 / 900 fr
Cat. II 1.100/1.250 fr

Den Bosch/Utrecht I
lil november 93 I — -
Aanleiding
dubbeltentoonstelling “Maria van Hongarije, 
koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505 - 
1558” in het Noordbrabants Museum (Den 
Bosch) en het Catharijneconvent (Utrecht), be
geleid bezoek met docenten Bernard 
Descheemaeker en Kathleen Joris.
Mogelijkheid tot het bezoeken van de gotische 
kathedraal te ‘s Hertogenbosch.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen
Station Berchem (voorkant) 8.30 uur
Brugge
Station (kant Sint-Michiels) 7.00 uur
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet) 7.45 uur

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II is 
de reis, de documentatie en de tickets voor een 
begeleid bezoek aan de tentoonstellingen.
Cat. I 600fr/700fr
Cat.n 1.060 fr/1.200

■Düsseldorf
20 november 93

Aanleiding
“Tatlin”, retrospectieve tentoonstelling, 
Kunsthalle; inleidende lezing door Steven 
Jacobs, docent moderne kunst.
Andere mogelijkheden
vaste collectie met nieuwe aanwinsten, 
Kunstsammlung Nordrhein - Westfalen; vaste 
collectie en tentoonstellingen, Kunstmuseum.
Let wel: de aangekondigde tentoonstelling van 
Richard Long werd afgelast.

Vertrekplaatsen en -uren
Antwerpen
Station Berchem (voorkant) 8.15 uur
Brugge
Station (kant Sint-Michiels) 6.45 uur
Gent
Sint-Pietersstation (kant buffet) 7.30 uur
Kortrijk
Parking Hallen (bushalte) 6.45 uur
Leuven
Station 8.45 uur

Prijs
We voorzien twee mogelijkheden: categorie I is 
enkel de reis en de documentatie, categorie II is 
de reis en de documentatie met daarbij de lezing 
door Steven Jacobs en de toegang tot de vaste 
collectie van de Sammlung Nordrhein-West
falen en tot de tentoonstelling “Tatlin”.
Cat. I 800 / 900 fr
Cat. 2 1.070/1.200 fr

Algemene regels •
* enkel telefonische reservatie
* vermeld steeds het aantal personen en 

zonodig-hétuur de rondleiding .
’ * betaling binnen Je 10 dagen op onze 
rekening-B

* annul,mes minstens een v olie w eek vóór
de rondleiding (annulatiekosten 200 fr)

Hedendaagse kunst
Antwerpen 93
3oktober93 '

Het gaat niet om een echte rondleiding maar wel 
om een inleidende lezing met mogelijkheid tot 
discussie met de tentoonstellingsmaker en ver
antwoordelijke Bart Cassiman. De deelnemers 
kunnen daarna individueel de tentoonstellingen 
bezoeken.

Aanvang
om 11.00 uur

Samenkomst
vanaf 10.45 uur in de inkomhal van het Museum 
voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats te 
Antwerpen (hier krijgt u dan meteen uw ticket).

Prijs
U kunt kiezen voor twee mogelijkheden m.n. 
categorie I is de inleiding van Bart Cassiman 
met een ticket voor “Het sublieme gemis”, cate
gorie II is diezelfde inleiding met een ticket voor 
zowel “Het sublieme gemis” als het “Project 
voor het Muhka”. Het Middelheimmuseum kunt 
u gratis bezoeken.
Cat. I leden 330 fr, niet-leden 370 fr;
Cat. II leden 480 fr, niet-leden 540 fr.

De Arend en de Zon
23 oktober 93 |

Begeleiding door Joris Capenberghs, docent 
Mexico.
Groepen van max. 15 personen om 10.30 u, 
12.30 u, 14.00 u en 16.00 u.

Samenkomst
vijf minuten vóór aan vang aan de ingang van de 
tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kun
sten via de Ravensteinstraat 23, Brussel

Prijs
leden 350 fr, niet-leden 400 fr (omvat ticket en 
rondleiding).

Maya-Metropolen
30 oktober 93

Begeleiding door Joris Capenberghs, docent 
Mexico.
Groepen om 10.00 u, 12.00 u en 15.00 u.

Samenkomst
vijf minuten vóór aanvang in de inkomhal van 
het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschie
denis, Jubelpark, Brussel.

Prijs
leden 350 fr, niet-leden 400 fr (omvat ticket en 
rondleiding).

De Mexicaanse
; muralisten •
27 november 93

Begeleiding door Joris Capenberghs, docent 
Mexico.
Groepen om 11.00 u en 14.00 u.

Samenkomst
vijf minuten vóór aanvang in de inkomhal van 
het Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, 
Gent.

Prijs
leden 250 fr, niet-leden 280 fr (omvat ticket en 
rondleiding).
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“Worden we gezien, of zien we zel
Lezingen
“In Uitvoeri

I

Amarant zet vanaf oktober een nieuw 
cursusseizoen in. met dit keer als dra
gend motief: de ommekant van bet doek, 
bet omgekeerde canvas. Eenbruikbaar 
beeld om het bezig zijn van Amarant 
met kunstgeschiedenis vorm te geven. 
Een bekommernis om verhelderendeen 
onverwachte achtergronden en relevante 
actuele informa tie te léveren bij het on- 
uitputtelijke gegeven "kunsthistorie". 
Alle informatie over deze lessenreeksen 
is ter ug te vindenin eenuitvoerige cursus
krant, die - na simpel verzoek- gratis 
wordt thuisgestuurd.
Bijwijze van geheugensteun volgt hierna 
een volledige lijst van alle lessenreeksen 
per stad ...

ANTWERPEN
ANTWERPEN
Kunst van Egypte
Griekse Kunst
Rococo en classicisme
Symbolisme en decadentie 
Historisch expressionisme 
Ontwikkelingen in en naar de abstracte kunst 
Spiegel en masker. Heden en verleden van 
Mexico.
Iconologie van de westerse kunst 
Amsterdam in de Gouden Eeuw 
Gerhard Richter
Korte geschiedenis van de kunstkritiek 
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte 
kunst
Gerhard Richter
Anemic-Cinema. Film als kunstvorm

DEURNE
Italiaanse renaissance
Spiegel en masker. Heden en verleden van 
Mexico.

LILLE
Scharnier van de 20ste eeuw: kunst in de jaren 
vijftig

MECHELEN
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte 
kunst

TURNHOUT
Van Pop Art tot Happening: kunst in de jaren 60

BRABANT
BIERBEEK
Scharnier van de 20ste eeuw: kunst in de jaren 
vijftig

BRUSSEL
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte 
kunst

JEZUS-EIK
Symbolisme en decadentie

LEUVEN
Van Pop Art tot Happening: kunst in de jaren 60

TERNAT
Dada & surrealisme

INFORM ATIEBON
NAAM

STRAAT NR.

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON
is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

BUS

1993
□ Boedapest (herfstverlof 93)
• Egypte (november 93)

Informatie wordt gestuurd 
van zodra beschikbaar.

OOST-VLAANDEREN
AALST
Spiegel en masker. Heden en verleden van 
Mexico.

GENT
Hiëroglyfen voor beginners
Etruskische en Romeinse kunst
Gotiek
Italiaanse renaissance
Van het realisme tot Picasso: de tweede helft van 
de 19de eeuw
Kunst als onderzoek: de stille jaren 70 
Lyotard. Grenzen aan de esthetiek.
Een Geschiedenis van het Ding
Spiegel en masker. Heden en verleden van 
Mexico
Iconologie van de westerse kunst
Op doek. Film & de beeldende kunsten 
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte 
kunst
Amsterdam in de Gouden Eeuw
Gerhard Richter
Vorm en kleur in een museum

LOKEREN
Kunst van Egypte
Kunst als onderzoek: de stille jaren 70

OUDENAARDE
Italiaanse renaissance

SINT-NIKLAAS
Renaissance in het Noorden

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Egypte: Graven, tempels en paleizen
Traditionele kunst van Zwart-Afrika
Van Gotiek tot Memphis : inleiding tot de toege
paste kunsten
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte
kunst
Gerhard Richter

KORTRIJK
Etruskische en Romeinse kunst
Kunst als onderzoek: de stille jaren 70

OOSTENDE
Anti-Mimesis: een historiek van de abstracte
kunst

TIELT
Historisch expressionisme

VOORNAAM

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

émy Zaugg
18 september 1993

Rémy Zaugg analyseert de architectuur van 
Galerie Ronny Van de Velde

Sinds de 19de eeuw zijn musea en tentoonstel
lingsruimten de vertrouwde oorden waar de 
kunstliefhebber oude en hedendaagse kunst op
gesteld vindt Onderhevig aan de ontwikkelin
gen in presentatiewijze, kunstvormen en pu
blieke belangstelling veranderden ook deze spe
cifieke instellingen hun architecturale ordening. 
Een proces dat vaak gepaard ging met talloze 
polemieken tussen kunstenaars, architekten, 
museumverantwoordelijken en het publiek.

De afgelopen jaren woedt er een ware museum- 
bouwwoede, waaraan traditiegetrouw presti
gieuze architekten hun medewerking verleen
den, steeds geruggesteund door respectievelijke 
opdrachtgevers; naast puur architecturale kwa
liteiten infiltreren ook representatieve ambities 
het bouwconcept. De verhouding kunst en ar
chitectuur is onderhevig aan heel wat 
getouwtrek en resulteerde ook in België in be
denkelijke miskleunen.

Naar aanleiding van een tweede tentoonstelling 
van Rémy Zaugg in Galerie Ronny Van de 
Velde te Antwerpen achtte Amarant het oppor
tuun deze Zwitserse kunstenaar het woord te 
verlenen in betrekking tot deze hem zeer ver
trouwde problematiek. In het artikel “Architec
tuur en voornaamheid” verweet architectuur
criticus Geert Bekaert de architect van deze 
galerie, Georges Baines, teveel voorname 
terughoudendheid te demonstreren; zijn archi
tectuur zou zich niet willen meten met de kunst. 
Hedendaagse kunst zou zich juist uit de neutrale 
ruimten van musea hebben teruggetrokken om 
zich in weerbarstige, onwillige ruimten te doen 
gelden. “In de architectuur van Galerie Ronny 
Van de Velde wordt alles in het werk gesteld om 
kunst en architectuur monddood te maken, op 
een meesterlijke wijze. Geen geknoei hier. Alles 
straalt perfectie uit. Maar wat doe je er in gods
naam mee?” besloot Bekaert in 1990 in het 
tijdschrift “Kunst en Cultuur”. Met deze tekst en 
de opstelling van zijn werken in de behuizing 
van Georges Baines als uitgangspunt zal Zaugg 
zijn eigen vertoog over de onderlinge verhou
ding tussen architectuur, kunst en bezoeker ont
plooien.

In samenwerking met Galerie Ronny Van de 
Velde vindt deze gratis lezing “In Uitvoe
ring” plaats op 18 september om 17u na de 
vernissage in de IJzerenpoortkaai 3 te Ant
werpen. Rémy Zaugg voert deze lezing in het 
Frans.
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15212508
SEPTEMBER

11 • Rondleiding in “Antwerpen, verhaal van 
een Metropool”, Antwerpen

18 • Lezing “In Uitvoering”, Rémy Zaugg
19 • Vertrek reis Henry van de Velde in 

Duitsland
25 • Infobijeenkomst reis Boedapest

OKTOBER 

02 • Daguitstap naar Parijs, Collectie Barnes
03 • Bezoek aan “Het sublieme gemis”, 

Muhka, Middelheim, Antwerpen
16 • Daguitstap naar Essen, Von Monet bis 

Picasso
23 • Rondleiding in “De Arend en de Zon”, 

Brussel
• Daguitstap naar Keulen, Photographie in 
der deutschen Gegenwartkunst

30 • Vertrek reis Boedapest
• Rondleiding in “Maya-Metropolen”, 
Brussel

NOVEMBER

06 • Daguitstap naar Parijs, Gerhard Richter, 
Günther Brus, etc...

11 • Daguitstap naar Den Bosch/Utrecht, 
Maria van Hongarije

13 • Daguitstap naar Rotterdam, Oaxaca
14 • Vertrek reis Egypte
20 • Daguitstap naar Düsseldorf, Tatlin
27 • Rondleiding in “De Mexicaanse 

muralisten", Gent

DECEMBER

18 • Daguitstap naar Amsterdam, Dageraad 
der gouden eeuw

Reis

Plaatsgebrek belet ons de reizen op deze bladzij - 
den verder toe te lichten. Bent u geïnteresseerd? 
Vul dan de informatiebon in, dan ontvangt u 
tijdig en vrijblijvend alle nodige informatie.
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nr. 46 1 november 1993
(deadline 15 oktober)

Over schilderen: Gerhard Richter, Look
through the window,....
Kunst en handel
Besprekingen van Het sublieme gemis (de 
catalogus),een project in hetMUHKA,...

nr.47 1 januaria 1994
(deadline 15 december ■
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