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Kunst en handel
Onlangs werd het nieuws verspreid 
dat de oudste galerie van het land, 
galerie Isy Brachot, in vereffening is 
gegaan. In een interview met Isy 
Brachot, de kleinzoon van de op
richter van de galerie, worden de 
diverse facetten van deze faling aan 
de orde gebracht. De oorzaak moet 
gezocht worden in de algemene cri
sis op de kunstmarkt waaruit de 
speculanten zich na enkele dolle ja
ren definitief schijnen te hebben te
ruggetrokken. Aanleiding voor de 
beslissing om de boeken neer te leg
gen, is de weigering van de finan
ciers - de banken - om nog langer 
krediet te verlenen.
Waarom keren de banken op dit 
moment de kunsthandel de rug toe, 
welke trofeeën hebben ze reeds buit
gemaakt en welke zoenoffers willen 
ze op hun terugtocht nog veroveren, 
het zijn slechts enkele vragen die in 
het interview aan bod komen en in 
de bijdrage van Marc Holthof over 
Thomas Hubers boek “DerDuftdes 
Geldes” op een fundamentele ma
nier doorgrond worden. Aan de wet
ten van het kapitaal, en zijn meest 
eminente en blitse gestalte, de bank, 
kan de kunst zich enkel onttrekken 
als het kiest voor de radicaalste cri
sis: geen conjunctuurschommeling, 
geen tijdelijke baisse, zelfs geen crash 
maar de crisis in zijn meest radicale 
gedaante: de vervalsing.
“Het heeft geen zin steeds hetzelfde 
aan hetzelfde toe te voegen, tot in het 
oneindige. Men moet hetzelfde van 
hetzelfde losrukken,” schreef Jean 
Baudrillard in het vorige nummer 
van De Witte Raaf. Maar was dit 
geen pleidooi tegen de vervalsing ais 
peifecte misdaad, dit wil zeggen, een 
vervalsing die op een quasi mechani
sche wijze, en alleen maar binnen 
een economische orde tot stand 
komt? Met andere woorden een ver
valsing die de geplogenheden van de 
economische orde gehoorzaamt en 
alle sporen van de vervalsing zorg
vuldig uitwist. Vier bijdragen in dit 
nummer benaderen de vervalsing 
als artistieke strategie. Eran Schaerf 
eigent zich het handschrift van René 
Magritte en motieven van Man Ray 
en Roy Lichtenstein toe. Erik 
Maertens vergelijkt de strategieën 
van enkele meester-vervalsers: René 
Magritte, Pierre Menard en Wyatt 
Gwyon. Dirk Lauwaert onderzoekt 
het oeuvre van Gerhard Richter van
uit het perspectief van de vervalsing. 
In haar bespreking van “Restaura
ties. Vormen van herstel”, het zesde 
cahier van het project “Vertoog en 
literatuur”, stelt Jorinde Seijdel on
der andere de vraag aan de orde of 
een restaurateur sporen dient na te 
laten of niet.
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Koen Brams Zou u de financiële perikelen 
van de galerie in kaart willen brengen?

Isy Brachot De actuele problemen van de 
galerie hangen natuurlijk samen met de 
situatie van de kunstmarkt. De Golfcrisis 
en de Golfoorlog hebben de kunstmarkt op 
een bruuske wijze verstoord. Wellicht om 
puur psychologische redenen liepen de aan
kopen van de kunstverzamelaars terug. Ons 
zakencijfer tuimelde fors omlaag. Het moei- 
lijkste jaar dat onze galerie heeft doorge
maakt, was ongetwijfeld vorig jaar. In 1992 
bedroeg ons zakencijfer 75 miljoen. In de 
eerste helf van dit jaar, van januari tot eind 
juli beliep ons zakencijfer reeds 157 mil
joen, meer dan het dubbel van 1992, in 
september was het evenwicht totaal, er 
waren geen financiële problemen. Het is nu 
zeker niet makkelijk, maar dat is het voor 
geen enkele van mijn collega’ s. We hebben 
bespaard op onze personeelskosten en onze 
investeringen gereduceerd, dat wil zeggen 
dat we onze uitgaven voor catalogi hebben 
teruggebracht, net zoals ons publiciteits- 
budget. Het wezenlijke probleem dat de 
galerie treft, heeft te maken met de banken
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waarmee we reeds jaren werkten. Bij het 
uitbreken van de Golfoorlog hebben we in 
een vergadering met de vijf banken een 
programma voorgesteld met betrekking tot 
de twee volgende jaren. Alhoewel we zware 
inspanningen hebben geleverd, hebben we 
dat programma niet volledig kunnen uit
voeren zoals we gehoopt hadden. Omdat de 
economische crisis veel sterker uitpakte 
dan voorzien, hebben we een uitstel van een 
jaar gevraagd. Dat is uiteindelijk gewei
gerd door één bank. Wanneer één bank het 
verstrekte krediet terugvordert, wensen de 
andere banken zich te beschermen en het 
geleende geld eveneens terug te krijgen. De 
banken hebben een bewarend beslag op 
onze stock gelegd en onze bankrekening 
geblokkeerd. De enige oplossing die weer
houden werd door de handelsrechtbank 
bestond erin de onderneming te ontbinden 
met het oog op een nieuwe structuur. Voor
lopig hebben we een failliet vermeden dat 
een volledige en onmiddellijke aanbieding 
van onze stock op de markt zou betekend 
hebben. Aan de rechtbank hebben wij de 
toestemming gevraagd om werken te kun
nen blijven verkopen in het belang van de

kunstenaars en de kunstmarkt.

Koen Brams In de kranten konden we 
lezen dat het door de banken verleende 
krediet 300 miljoen bedraagt?

Isy Brachot Dat klopt, met de intresten 
loopt het krediet op tot 300 miljoen maar er 
is een stock van een miljard. Op dit moment 
genieten we de bescherming van de recht
bank. Deze oplossing maakt het ons moge
lijk om andere investeerders te zoeken die 
geld willen inbrengen in het kapitaal van de 
onderneming. Zolang we de toelating heb
ben om ons werk te doen, moet de galerie 
haar deuren niet sluiten wat heel concreet 
betekent dat we nog tentoonstellingen or
ganiseren van Leo Copers, Michel Mouffe 
en anderen.

Koen Brams En de artiesten zijn bereid 
om hun werken in deze omstandigheden 
tentoon te stellen?

Isy Brachot Wij waren blij verrast met de 
solidaire reacties in de pers. De pers heeft 
ons bijzonder krachtig gesteund. Maar de



reacties van de kunstenaars waren ook zeer 
stimulerend, en niet alleen van de artiesten 
die door de galerie vertegenwoordigd wor
den. Ook enkele politici hebben hun hoop 
uitgedrukt dat onze galerie zou kunnen 
blijven voortbestaan. Maar de problemen 
situeren zich duidelijk op een ander front, 
met name bij de banken, en dan één bank in 
het bijzonder.

Koen Brams Welke bank?

Isy Brachot In de huidige situatie houd ik 
eraan de naam van deze bank niet vrij te 
geven. Mochten de zaken toch faliekant 
aflopen dan plaats ik eenieder voor zijn 
verantwoordelijkheid.

Koen Brams Wat zijn de krachtlijnen van 
uw vereffeningspolitiek? Wilt u werken 
verkopen om de banken terug te betalen? U 
weet toch dat uw verkoopbeleid met meer 
dan gewone interesse zal gevolgd worden, 
meer bepaald welk kunstwerk voor welke 
prijs de deur uitgaat. Gaat u nu bij voorkeur 
werken verkopen van gereputeerde, Over
leden artiesten, of eerder werken van nog 
levende of jonge kunstenaars?

Isy Brachot Ik heb helemaal geen priori
teit met betrekking tot de verkoop van wer
ken. Ik wil de beheersstructuur van de gale
rie stabiliseren opdat we opnieuw zouden 
kunnen doen wat we al gedurende lange tijd 
doen: aan de kunstliefhebber die werken 
verkopen die hij graag in zijn bezit wil 
hebben.

Koen Brams Wat u nu tracht te verkopen, 
wordt toch met argusogen door kunst
liefhebbers en -financiers gevolgd? Bent u 
zich daarvan bewust?

Isy Brachot De tentoonstelling van Xiao 
Xia is een echt succes. De tentoonstellin
gen van Copers en Mouffe zullen dat ook 
zijn. Ik heb nooit kunstwerken versjacherd 
en zal dat ook nooit doen. Dat weiger ik te 
doen.

Koen Brams Maar u hebt aan het gerecht 
toch de toestemming gevraagd om niet al
leen werken naar aanleiding van tijdelijke 
tentoonstellingen te verkopen maar ook 
werken uit de stock?

Isy Brachot Wij willen dat de galerie haar 
activiteiten gewoon voortzet en werken kan 
blijven verkopen aan de gewone prijs. Er is 
geen enkele reden om niet te verkopen. Het 
is mijn beroep om kunstwerken te verko
pen. Het is natuurlijk best mogelijk dat door 
de houding van de banken, en één bank in 
het bijzonder, wij verplicht zullen worden 
om de deuren te sluiten. Als de rechtbank 
ons verplicht, hebben we geen andere keuze 
meer maar ik hoop dat de kunst en het 
gerecht een mooi huwelijk zullen aangaan 
om de artiesten en de kunstmarkt in het 
algemeen in veiligheid te brengen. Op het 
moment dat onze galerie zou verdwijnen, 
zou er zonder meer een leemte ontstaan. 
Geen enkele galerie in België beoefent de 
kunsthandel op onze wijze. Onze galerie 
heeft een lange traditie, de inhoudelijke 
ontwikkeling is logisch, ze legt met name 
een relatie tussen de historische stroming 
van het surrealisme met de hedendaagse 
kunst, zoals Leo Copers en Guillaume Bijl, 
om maar enkel hen te noemen. Op het 
commerciële niveau heeft onze galerie even
eens belangrijke initiatieven genomen, het 
was de eerste Belgische galerie die zo na
drukkelijk op zoveel internationale beur
zen aanwezig was. Dat was de stimulans 
voor mijn collega’s om dezelfde stap te 
zetten en een van de factoren die het succes 
van de Belgische kunst in het buitenland 
heeft bepaald.

Koen Brams Waarom wensen de banken 
niet dat u de werken uit de stock verkoopt?

Isy Brachot Men kan zich een aantal 
vragen stellen: willen ze de werken zelf in 
hun bezit krijgen? Of willen de banken de 
werken zelf verkopen? Dat is onbegrijpe
lijk want er is niemand beter in staat deze 
werken te verkopen dan wij. Als een be
roemd Londens veilinghuis deze werken 
zou aanbieden, dan zou nooit de actuele 
waarde van de stock kunnen gehaald wor
den, nooit zou een dergelijke veiling een 
miljard opbrengen, of 980 miljoen om pre
cies te zijn. De banken vergissen zich als ze 
zo gehaast te werk willen gaan en de ver
koop niet overlaten aan een gekwalificeerd 
handelaar.

Koen Brams Welke werken zouden de 
banken willen behouden, hebt u daar enig 
idee van?

Isy Brachot Nee, maar een deel van de 
stock interesseert de banken duidelijk.

Koen Brams Welk deel?

Isy Brachot Dat deel is vrij bekend denk 
ik, het klassieke gedeelte met name, met 
werken van Magritte, Delvaux, Broodt- 
haers, Panamarenko.

Koen Brams U praat voortdurend over een 
strijd, een strijd met de financiële sector?

Isy Brachot Het is een strijd voor de 
artiesten, voor de kunsthandelaars, voor de 
kunstmarkt in het algemeen. Het is niet 
normaal dat financiële instellingen die 
enorme winsten maken op dit moment, zich 
van die sectoren ontdoen die het minst 
winstgevend zijn want het is waar dat kunst 
niet veel opbrengt. Ze maken gebruik van 
kunst om zelf tentoonstellingen in te rich
ten maar dat dit slechts een alibi is, maken 
ze duidelijk door op hetzelfde moment niet 
de verdediging van de kunst op zich te 
nemen. Maar u kent het beroemde ada
gium: een bank biedt u een paraplu aan als 
het goed weer is, maar van zodra het slech
ter weer wordt, sluit ze de paraplu.

Koen Brams Waarom hebt u ooit een 
beroep gedaan op de banken?

Isy Brachot De prijs van de kunst schoot 
de hoogte in. We konden dat niet blijven 
financieren. Op dat moment hebben we de 
hulp van de banken ingeroepen. Enkel 
omdat we onze efficiëntie en onze know 
how konden aantonen, hebben de banken 
geïnvesteerd.

Koen Brams Enkele jaren geleden hebben 
de banken enorm geïnvesteerd in de kunst
sector. Nu willen ze zich terugtrekken maar 
kunt u me uitleggen in welke mate de inte
resse van een bank verschilt van deze van 
een kunsthandelaar?

Isy Brachot Dat is zeer eenvoudig en 
duidelijk. Ten eerste hebben de banken in 
België niet enorm geïnvesteerd in de kunst
sector, dat is vooral in Frankrijk en in 
andere landen gebeurd. De Franse banken 
hebben praktisch aan alle galeries in Parijs 
geld geleend. Het Franse ministerie van 
cultuur heeft de banken zelfs gevraagd om 
niet te insisteren op een onmiddellijke te
rugbetaling van het geleende geld en de 
intresten, om de crisis voorbij te laten 
waaien. In Frankrijk hebben de banken een 
echte inspanning geleverd. In de afgelopen 
vijfentwintig jaar dat ik de galerie leid, heb 
ik de banken stapje voor stapje kunnen 
engageren om krediet te verlenen. Dat heeft 
jaren zonder problemen gewerkt. Er waren 
twee moeilijke periodes: in 1973, op het 
hoogtepunt van de oliecrisis, en in 1980 en 
1981. Als de banken nu, zoals toen, ver
trouwen hadden gesteld in mijn beleid, dan 
zou er geen enkel vuiltje aan de lucht ge
weest zijn. Het moeilijkste moment had ik 
immers al achter de rug, met name eind 
1991, en het boekjaar 1992.

Koen Brams Hoe is dat vertrouwen dan 
geschokt?

Isy Brachot Dat weet ik ook niet, ik 
begrijp het niet. Mijn advocaten ook niet 
trouwens.

Koen Brams Een bank wil winst maken...

Isy Brachot Dat is normaal, het is hun 
beroep. Maar op een moment dat er bijzon
der veel geld verdiend wordt, profiteert 
men ervan om alle minder rendabele of 
risicovolle activiteiten af te stoten. Op het 
niveau van de rentabiliteit kan de kunst de 
banken geen goede papieren voorleggen. 
Op korte termijn is de rentabiliteit van 
kunst zeer laag. Als galerist beogen wij 
eerder de rentabiliteit op lange termijn. Een 
bank verschaft bij voorkeur geen krediet op 
lange termijn, maar hadden ze er dan mee 
moeten beginnen, met het investeren in 
kunst?

Koen Brams In 1970 en in 198Ó hebben ze 
u wel gesteund?

Isy Brachot Toen hebben ze niet aange
drongen op de terugbetaling van het ver
leende krediet, dat klopt.

Koen Brams U tracht de aandeelhouders- 
structuur te reorganiseren. Wilt u in deze 
operatie de diverse Belgische overheden 
een rol laten spelen?

Isy Brachot Geen enkele rol. Men zou het 
kunnen betreuren, of niet, maar misschien 

is het normaal dat ze daarin geen rol spelen 
want ze kunnen zich toch niet inlaten met 
de moeilijkheden van een privé-onderne- 
ming, zelfs als men zich zou kunnen voor
stellen dat deze galerie niet helemaal een 
privé-onderneming is. Ze speelt immers 
een belangrijke culturele en sociale rol, 
zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Koen Brams In deze omstandigheden 
zoekt u geen contact met mensen uit de 
publieke sector?

Isy Brachot Neen. Ik denk dat deze galerie 
een privé-onderneming moet blijven, met 
de steun van de overheid zou de galerie ook 
haar onafhankelijkheid verliezen wat juist 
haar kracht uitmaakt.

Koen Brams In een recent interview stipte 
u toch aan dat het u positief stemde dat de 
banden tussen de kunst, meer bepaald de 
hedendaagse kunst, en de politieke wereld 
werden aangehaald?

Isy Brachot Maar je mag het financiële 
aspect niet verwarren met... ik heb nooit 
gezegd dat ik niet wil samenwerken met de 
overheid, maar dat is nog iets anders dan 
het vragen van geld aan de overheid. Dat 
zou ik niet willen, tegen elke andere vorm 
van samenwerking daarentegen zeg ik niet 
neen. Sinds een tiental jaren is er een veel 
grotere samenwerking tussen de private en 
de publieke sector, waarvan ik hoop dat ze 
nog zal groeien.

Koen Brams Maar de overheid investeert 
toch in sectoren in moeilijkheden, zoals de 
steenkoolmijnen en de metaalbedrijven?

Isy Brachot In deze sectoren speelt het 
probleem van de werkgelegenheid mee. De 
werkgelegenheid in de galeries is niet erg 
groot en is dan ook geen argument voor het 
vragen van steun. Ook de artiesten moeten 
onafhankelijk kunnen blijven werken. Maar 
de culturele uitstraling waarvoor de gale
ries borg staan, zou de banken tot een 
financiële bijdrage moeten verplichten.

Koen Brams Hoeveel mensen stelt u mo
menteel te werk?

Isy Brachot Vier.

Koen Brams Als we de geschiedenis van 
deze galerie overlopen, moeten we tot de 
conclusie komen dat deze galerie politieke 
waarden heeft verdedigd. Uw grootvader 
was de uitgever van een magazine dat niet 
“L’art moderne ”, of “L’art contemporain ” 
heette, maar “L’art beige”. Uw vader en 
uw grootvader hebben deze politieke waar
den - een behoudend nationalisme - na
drukkelijk aan de orde trachten te stellen in 
hun artistiek en extra-artistiek programma. 
Op een gegeven moment, en met name op 
het moment dat de galerie onderuw leiding 
kwam, heeft dit nationalistische programma 
plaatsgemaakt voor een pleidooi voor de 
Europese dimensie, bijvoorbeeld met ten
toonstellingen als “Europa zonder gren
zen ”. Gaat u met deze analyse akkoord, en 
vindt u ook dat de rol die de politiek in uw 
artistiek en extra-artistiek programma heeft 
gespeeld tamelijk uniek is in België, en 
misschien wel in de wereld?

Isy Brachot Aan die analyse heb ik niets 
toe te voegen. Het is inderdaad zo dat deze 
galerie steeds geambieerd heeft een pu
blieke rol te spelen. Het is een ambitie die 
we reeds 78 jaar waar trachten te maken.

Koen Brams Hebt u de hoop dat deze 
publieke rol ook gehonoreerd zal worden 
door de diverse overheden van dit land. 
Verwacht u - eindelijk - een wederdienst?

Isy Brachot Daar kan ik moeilijk over 
oordelen maar het is goed dat u de vraag 
stelt.

Leo Copers en Pascal Bernier stellen tot 
27 november in de galerie tentoon. Gale
rie Isy Brachot bevindt zich aan de Loui- 
zalaan 62A, 1050 Brussel (02/511.05.25).

Brachot I, II en III

Met de oprichting van de Galerie des 
artistes français in 1915 doet het ge
slacht Brachot zijn intrede in de Bel
gische kunsthandel. Naast deze galerie 
roept Brachot I nog twee andere galeries 
in het leven: de Galerie du Studio en de 
Galerie d’art. In 1934 krijgt de (hoofd
zetel van de) galerie Brachot haar defi
nitief adres: Louizalaan 62, de plaats 
waar voordien de Galerie du Centaure 
roemloos failliet ging (en honderden 
kunstwerken waaronder een groot lot 
Magrittes onder de hamer (en vervol
gens in Engeland) belandden). Isy 
Brachot I is niet alleen als kunsthande
laar actief. Hij is ook critique d’art en 
uitgever van het kunsttijdschrift “L’art 
beige ”, een tijdschrift dat er in de begin
jaren prat op gaat de namen van staats
lieden en andere hoogwaardigheidsbe
kleders op de abonnementenrol te heb
ben staan. Deze loyale houding ten op
zichte van het Belgische institutionele 
apparaat, met het koningshuis als letter
lijke bekroning, moge ook blijken uit 
talrijke publicaties, die eveneens onder 
dehoofding “L’artbeige” verschijnen, 
met niet mis te verstane titels als “Astrid, 
reine des Beiges” (1935) “Résistance” 
(1948), “Le visage de la patrie: Belgique- 
Congo” (1956),
Isy Brachot II zet het behoudend artis
tiek programma van zijn vader verder. 
Het surrealisme ontdekt hij “op het einde 
van zijn leven”. Met de Magritte-ten- 
toonstelling waarmee Brachot II hom
mage wou brengen aan de pas overleden 
schilder zet Brachot III, na het plotse 
overlijden van zijn vader, zijn eerste 
stappen in de kunsthandel.
Net als zijn vader en grootvader voert 
Brachot III een expansionistische poli
tiek. Hij opent nieuwe galeries in Het 
Zoute en in Parijs en een tweede galerie 
in Brussel, in de Villa Hermosastraat, 
exclusief gereserveerd voor de jonge 
kunst. In 1990 heeft Isy Brachot 25 men
sen in dienst. Twee jaar later al worden 
enkele draconische maatregelen getrof
fen: de galerie in Parijs en in de Villa 
Hermosastraat worden gesloten, de uit- 
gave-activiteiten op een laag pitje gezet 
en het personeelsbestand drastisch inge
krompen. Op vrijdag 8 oktober 1993 
wordt het nieuws verspreid dat de gale
rie in vereffening is gegaan.
Het programma van de galerie is sinds 
het aantreden van Isy Brachot III onge
wijzigd toegespitst op het surrealisme. 
“Onze huidige tentoonstellingen heb
ben nog steeds voeling met deze bewe
ging,” verklaart Isy Brachot in een inter
view. Het werk van de geselecteerde 
kunstenaars “moet in de lijn van de 
galerie liggen en zich kunnen integreren 
in de artistieke logica ervan”. Magritte, 
Mesens, Mariën, Broodthaers patroneren 
uiteenlopende kunstenaars als Copers, 
Deleu, Bijl enzovoort.
Met bijzonder veel gretigheid, waarach
ter niet alleen een handig commercieel 
instinct dient vermoed te worden maar 
ook echo’s van een historisch engage
ment opklinken, wordt deze aanvanke
lijk strikt private gedachtengang aan de 
man gebracht. Zonder overdrijven mag 
worden gesteld dat in deze galerie naar 
best (financieel en personeel) vermo
gen, aan een geschiedenis van “de 
Belgische kunst” wordt geschreven. 
Deze theorie die de tandem Magritte/ 
Broodthaers als peetvaders van de 
Belgische kunst postuleert en hun scha
duw op de hedendaagse kunstproduktie 
belicht, kan zonder meer als een bijzon
der vruchtbare en inspirerende denk
piste worden beschouwd. Het funda
mentele onderzoek waartoe deze ge
dachte uitnodigt, is echter uitgebleven. 
Van een handige commerciële truuk en 
een karikaturale kreet die hopeloze 
tentoonstellingsconcepten samenvat 
(cfr. “Kunst in Belgie in de jaren ’80", 
van voormalig Brachot-medewerker 
Alain Noirhomme) is deze historische 
krijtlijn inmiddels verworden tot een 
heuse doctrine. Elke criticus, kunste
naar of tentoonstellingsmaker die deze 
constructie hanteert als een richtsnoer, 
als een normatief instrument dat andere 
schema’s bij voorbaat uitsluit, uit lui
heid of, nog erger, uit politiek-ideologi- 
sche motieven, maakt zich echter op 
grove wijze schuldig aan vervalsing van 
het dubbelzinnige, meerzinnige artis
tieke weefsel van België.
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Geld stinkt niet, of: de kunstenaar als charlatan
Over Thomas Hubers “Der Duft des Geldes”

Elk zichzelf respecterend kunstenaar pu
bliceert tegenwoordig een boek. Samen 
met de gevleugelde gedachten van enkele 
acolieten, kunstcritici en/of museum
directeurs worden zijn artistieke opvattin
gen aan glanspapier toevertrouwd, van 
foto’s in veelkleurendruk voorzien, en in 
een stevige linnen band ingebonden. Zo 
wordt het oeuvre in boekvorm aan de eeu
wigheid aangeboden. Of althans toch aan 
die kunstverzamelaars die liever enkele 
honderden dan honderdduizenden franken 
neertellen om een hebbeding van hun favo
riete kunstenaar te verwerven.
Het is één van de verdiensten van de 
conceptuele kunst om de beperkte moge
lijkheden van het boek, met name als sou
venir aan een tentoonstelling, te hebben 
verruimd. De koper van het boek heeft geen 
aandenken in handen maar de tentoonstel
ling zelf! Thomas Hubers “Der Duft des 
Geldes” is zo’n “boekkunst”, geen boek 
over kunst, maar kunst in boekvorm. Huber 
exploreert het genre nog niet ten volle, want 
hij stelt (toegeving aan de traditie?) immers 
ook nog tentoon. Dit fraai uitgegeven al
bum verscheen naar aanleiding van de ten
toonstelling “Die Bank - Eine Wertvorstel- 
lung " die in het Centraal Museum (Utrecht), 
Kestner-Gesellschaft (Hannover) en het 
Kunsthaus (Zürich) doorging, van septem
ber 1992 tot april 1993. Huber (° Zurich, 
1955) is er niet mee aan zijn proefstuk: ook 
zijn vorig werk - onder meer over het ate
lier, de bibliotheek, de post - is op meerdere 
plaatsen getoond en in boekvorm gepubli
ceerd.

Het geld halen waar het zit

“Der Duft des Geldes” is niet alleen een 
mooi, maar ook een interessant boek. Huber 
snijdt immers een aantal bijzonder belang
wekkende thematieken aan. Onder andere 
deze (allicht voor de hand liggend voor 
iemand die geboren is in Zürich): “Het 
mooiste bouwwerk in iedere stad is van
daag de bank. Groot en prachtig staat zij in 
het handelscentrum van iedere metropool. 
De rijkdom van een maatschappij wordt 
vandaag niet meer afgemeten aan kerken of 
residenties. De feodale of sacrale bouw
werken zijn niet langer de schatkamers van 
de maatschappij. Vandaag is het de bank 
die zowel van buiten als van binnen de 
edelste uitdrukking is van het menselijk 
scheppings- en creativiteitsvermogen.” 
Huber heeft natuurlijk gelijk. Herinner u 
dat de schilderkunst ooit exclusief ten dien
ste stond van de kerk. Lang- en moeizaam 
heeft zij zich van die invloed losgemaakt, 
om andere heren, een andere vorm van 
macht, te dienen. Sinds Velasquez, Goya 
en Manet vecht de kunst om gelijk
waardigheid met de macht. Zij waant zich 
(terecht of ten onrechte) verheven boven 
kardinalen en vorsten. Met Thomas Huber 
eindigt de zelfverzekerdheid van de kun
stenaar. Huber toont aan dat de kunst buigt 
voor een nieuwe vorm van macht: die van 
de economie, de financiën, het bankwezen. 
Ontelbaar zijn vandaag de culturele activi
teiten die gebeuren met steun van, en zelfs 
in banken. (Kijkt u maar eens naar dat kopje 
boven de colofon op de laatste bladzijde 
van “De Witte Raaf”.) Vaak ziet men in die 
onderdanigheid tegenover de financiële 
macht geen graten, men vindt ze vanzelf
sprekend, men staat er niet bij stil. Huber 
onderscheidt zich van de rest van de kunst
wereld door de expliciete manier waarop 
hij die nieuwe vorm van verknechting van 
de kunst toont en in zijn werk gebruikt.

Crisis?

Men zegt dat het crisis is. In de kunst en in 
de maatschappij. Thomas Huber weet be
ter, hij heeft de jaarbalansen van de banken 
gelezen, de geur van de woekerwinsten die 
men er maakt ten koste van de failliete staat 
opgesnoven. Huber beseft de ironie van het 
feit dat elke brave onderwijzer tegenwoor
dig met zijn spaargeld naar de bank holt om 
het in.staatsleningen te beleggen. En zo, 
zonder het te beseffen, meewerkt aan zijn 
eigen ontslag: de staat kan binnenkort zelfs 
de interest op al die leningen niet meer 
terugbetalen, en zal dus ergens op moeten 
besparen. Bijvoorbeeld op het loon van 
onze brave onderwijzer. Huber heeft ook in 
het brochuurtje van Crédit Lyonnais (of 
een Zwitsers equivalent) gelezen dat "spaar-

Thomas Huber

Die Bank - Eine Wertvorstellung, maquette, 1991

geld laten opbrengen, eigenlijk eenvoudig 
is. Een bankier biedt u een rentevoet voor 
uw spaargeld en herbelegt uw geld tegen 
een hogere rente. Eén van de middelen die 
hiervoor vaak worden gebruikt (zeg maar: 
altijd - M.H.), is het schatkistcertifikaat van 
de staat (...) dat op korte termijn één van de 
beste rentes biedt die Belgische banken 
kunnen krijgen.” Huber beseft ook dat met 
elk schatkistcertifikaat de macht verschuift 
van de staat naar de privé-sector, van de 
natie naar de bank.
En Huber weet als geen ander dat kunst 
geen (financiële) waarde heeft. Het 
ineenstuiken van de kunstmarkt bewijst 
(voor wie eraan getwijfeld zou hebben) dat 
de prijs van kunst puur speculatief is. Ook 
een onschatbare Rembrandt bestaat in feite 
maar uit vergeeld verfpigment en ver
droogde lijnolie op een versleten stuk tex
tiel. Een kunstwerk heeft maar even veel 
waarde als een gek eraan wil geven. De 
essentie van kunst heeft niets met geld te 
maken. Elk kunstwerk is in de eerste plaats 
een retorische ingreep, een statement bin
nen de eigen kunstcontext, een refereren 
naar - en afstand nemen van - de kunst van 
vroeger, de grote voorbeelden, de artistieke 
context. Maar het drama van de beeldende 
kunst is dat dat retorisch statement, bij
voorbeeld de manier waarop Rembrandt 
zijn verf behandelde, (voorlopig) niet ade
quaat gereproduceerd kan worden. Geen 
enkele lezer maakt zich zorgen over het feit 
dat hij niet het originele handschrift van 
Proust of de papyrusrollen waarop de dia
logen van Plato genoteerd zijn, kan raad
plegen. Een goede uitgave volstaat. Voor 
een Rembrandt is dat anders. Een kopie is 
(althans in onze bankierslogica) een ver
valsing. In de beeldende kunst heerst er een 
objectfetisjisme dat weinig gezond is. Kunst 
is een alternatieve vorm van waardepapier 
geworden, een assignaat uitgereikt door de 
minst betrouwbare bank die er bestaat: de 
kunstmarkt. Er wordt over kunst dan ook 
voornamelijk in termen van valsemunterij 
gedacht. Is het niet een toppunt van finan
ciële waanzin als men een onderscheid wil 
maken tussen “goede” en “slechte” 
Rembrandts, tussen zij die de hand van de 
directeur van de Rembrandt-bank dragen, 
en zij die maar door een klerk vervaardigd 
zijn?
Gelukkig is het ondertussen “crisis”. 
Thomas Huber heeft als eerste de conse
quenties daarvan begrepen: nu de zeepbel 
van de galopperende kunstprijzen met één 
klap uiteengespat is, heeft de kunstenaar 

nog maar één uitweg. Als straks alle privé- 
galeries en openbare musea zullen geslóten 
zijn, als straks deze door de crisis in proble
men gebrachte mijnen, staalfabrieken, en 
scheepswerven van de kunstindustrie van 
de aardbol zullen verdwenen zijn (mis
schien maakt men wel een Daens- of 
Germinal-epos over het verdwenen beroep 

van galeriehouder), dan blijven er alleen 
nog de banken over. De kunstenaar van de 
toekomst werkt voor, j a in de bank. De bank 
is zijn mecenas, galerie en atelier tegelijk. 
“De plaats voor de kunst is ondanks het 
museum, de galerie en de kunstwereld niet 
gegeven. De kunstenaar moet deze plaats 
zelf scheppen. Het is de plaats waar hij zijn 
werk maakt. Maar het werk is niets anders 
dan die plaats,” schrijft Huber. Want voor 
hem (zoals ooit Duchamp) vallen werk en 
plaats samen. Voor Duchamp was een uri
noir dat op een tentoonstelling getoond 
wordt kunst, voor Huber is de bank, net als 
het urinoir, kunst. De bank zelf wordt het 
atelier waar de bank tot kunst gemaakt 
wordt. (Hoewel: vreemd genoeg steltHuber 
- voorlopig? - nog altijd in musea en kunst
huizen tentoon.)

De post-artistieke kunst van Huber

Hoe ziet Hubers postindustriële, post-artis- 
tieke kunst er nu uit? Wel zijn ideeën zijn - 
althans naar de oude kunstindustriële nor
men - interessanter dan hun artistieke reali
satie. Hubers hoogst interessante interven
tie wordt geïllustreerd met een 3x2 meter 
groot drie-dimensioneel model van een soort 
opengewerkt bankgebouw met lelijke, rode 
arcades, en een schilderij met hetzelfde 
onderwerp. De maquette is gevuld met die
ren en zeep in bokaalvormen (elementen 
uit Hubers privé-mythologie), waarvoor de 
tekst enige poëtische non-verklaringen le
vert. Ook verder in het boek duikt de gra
fisch fraaie, ongetwijfeld op de muur van 
een bankgebouw goedogende, maar verder 
vrij kitscherige schilderstijl van Huber op. 
Gelukkig dat de man ook nog ideeën heeft. 
Maar dan betrap je er jezelf op datje oor
deelt vanuitje oude, uiteraard achterhaalde, 
artistieke opvattingen: het is alsof je het 
urinoir van Duchamp met de regels van de 
klassieke beeldhouwkunst zou te lijf gaan. 
Is het beeldend werk bij Huber hoofd- of 
bijzaak? Zijn het maar illustraties van zijn 
these dat alle kunst fetisjistisch geworden 
is, een alternatief voor het goud of de 
waardepapieren in het bankcircuit (en dus 
noodzakelijkerwijze braaf, en grafisch ver

zorgd om de bankdirecteurs te behagen), of 
zijn de schilderijen en objecten die hij maakt 
ernstig te nemen? Hebben ze een bestaans
recht los van zijn opvattingen, zijn ideeën 
die hij in gesprekken met het publiek, 
performances en installaties aan de orde 
stelt? (“Een kunstenaar moet zijn publiek 
ontwerpen,” orakelt Huber.) Hebben Hubers 
grafische exploten zin en betekenis op zich
zelf? Of fungeren ze, zoals in het boek, 
alleen maar als verluchtingen van een 
ideeënkunst die niet shockerend is door wat 
ze toont (zoals bij Duchamp) - wel integen
deel: Huber lijkt alles te doen om braaf en 
fraai over te komen - maar die wel schokt 
door wat ze zegt. Toegegeven: soms is 
Hubers werk ook volgens conventionele 
normen “beter”. Zoals in een installatie als 
“Das Direktionszimmer” waar hij een 
ruimte van het museum in Utrecht laat 
ombouwen tot directiekamer en er model
len van een leeuw en lam neerpoot - naar het 
voorbeeld van Albrecht Dürers bekende ets 
van de heilige Hiëronymus in zijn werkka
mer. Opnieuw een illustratie van hoe de 
directiekamer de studeerkamer verdrongen 
heeft, de directeur de plaats van de heilige 
geüsurpeerd heeft.
Met andere woorden: de inhoud van “Der 
Duft des Geldes” is uitermate interessant, 
maar over de vorm kan men twijfels heb
ben. Zijn de grafisch fraaie plaatjes van 
Huber niet het excuus om de bank binnen te 
raken (letterlijk en figuurlijk: het boek en 
de tentoonstelling zijn betaald door Pro 
Helvetia en de Trafina Privatbank A.G. 
Basel)? Hubers analyse van de bank als de 
nieuwe machtsfactor binnen en buiten de 
kunst is een schot in de roos. De vraag is: 
moet de kunstenaar die financiële over
heersing ook zonder slag of stoot nemen? 
Moet hij niet voor zijn zelfstandigheid (hoe 
illusoir ook) vechten? Paradoxaal genoeg 
doet Hubers dubbelzinnige en ambigue werk 
misschien precies dàt. Juist omdat hij die al 
te vaak als vanzelfsprekend geziene relatie 
tussen kunst en bank expliciteert. Lezen wij 
niet in zijn boek: “Lijken wij, kunstenaars 
en bankiers, niet erg op mekaar? Wissel
aars, geldvermenigvuldigers, goudmakers, 
speculanten van de klatergouden schijn? 
Charlatans zelfs? Verleiders die wonder
baarlijke vermenigvuldigingen beloven? 
Allebei werken wij aan de beelden van een 
gouden tijdperk. Wij zijn de magiërs van de 
schijn. De vormgevers en beheerders van 
de verplichte waarden van onze tijd.” 
Thomas Huber leeft niet meer in de oude 
industriële wereld waarin kunst een (finan
ciële) waarde had. Hij is de charlatan, de 
magiër van de postindustriële, ja post-artis
tieke kunst. Hij is de eerste kunstenaar 
waarvan de kunst geen kunst is, maar de 
simulatie ervan.

Mare Holthof

“Die Bank - Eine Wertvorstellung” vond 
van 11 september tot 9 november 1992 
plaats in het Centraal Museum (Agnie- 
tenstraat 1,3500 Utrecht, 030/362,362), 
van 21 november tot 10 januari 1993 in 
het Kestner-Gesellschaft (Warmbüchen- 
strasse 16,3000Hannover, 0511/327.081) 
en van 4 februari tot 18 april 1993 in het 
Kunsthaus (Heimplatz, 8024 Zürich, 
1/251.67.55). In België stelde Huber re
centelijk tentoon in galerie Transit 
(Tiense-vest 39, 3010 Leuven, 016/ 
226.244) en galerie Foncke (Sint-Jansvest 
18, 9000 Gent, 09/223.81.28). In nr. 40 
van De Witte Raaf werd de tekst “De 
zeep” van Thomas Huber opgenomen. 
Kestner-Gesellschaft publiceerde in 1992 
twee boeken van Thomas Huber: “Der 
Duft des Geldes” en zijn verzamelde 
geschriften “Das Bild - Texte 1980/1992
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samen bruikbaar
Roland Schefferski Behalve voorwerpen 
die je zelf gecreëerd hebt, wend je ook 
gebruikte voorwerpen aan. Welke beteke
nis hebben ze voor jou?

Eran Schaerf Ik heb gemerkt dat ik voor
werpen uit mijn vroeger werk opnieuw ge
bruik. Deze voorwerpen horen wel bij be
paalde werken, maar niet definitief. Iets 
houdt mij bezig, en als ik dat kan articuleren 
met voorwerpen die al voorhanden zijn, dan 
doe ik dat. Waarom ook niet? Met betrek
king tot de kunst is dat een goede vraag. 
Men wil altijd weten of een werk nieuw is of 
oud. Een oud werk opnieuw gebruiken, dat 
gaat niet - tenzij retrospectief. Nieuw is de 
kunst als ze op de kunstmarkt wordt aange
boden, oud wordt ze in de kunstgeschiede
nis.
Op een rommelmarkt in Amsterdam heb ik 
eens een koffiedoos gekocht: een ronde 
blikken doos, bedrukt met rozen en voor
zien van een etiket waarop “Koffie” stond. 
Ik heb de doos op zo’n manier gefotogra
feerd dat de ronde opening aan de boven
kant ovaal lijkt; de zijkant van de doos kan 
je niet zien omdat hij wit is, net zoals de 
achtergrond. Deze opname heb ik op 
perkamentpapier gefotokopieerd, en met dit 
papier heb ik dan een voorwerp gemaakt dat 
gedeeltelijk zoals de doos en gedeeltelijk 
zoals de afbeelding van de doos geconstru
eerd is. Het bestaat niet uit blik maar uit 
papier, het is ovaal, net zoals de afgebeelde 
doos, de opening bevindt zich aan de onder
kant, en aan de bovenkant is ze vastgemaakt 
aan twee haakjes.
Vier jaar later was ik op een rommelmarkt in 
Warschau, om er enkele voorwerpen te zoe
ken die ik voor mijn werk kon gebruiken, 
zoals een conservenblik voor een blikjes- 
telefoon. Ik vond een doos die ovaal was, 
net zoals de doos die ik van papier had 
gemaakt, maar ze was wel van blik, zoals de 
doos die ik op het papier had afgebeeld. Met 
rozen bedrukt en voorzien van de stempel 
van de koffiefabrikant “Tschibo”.
Zo had ik dus drie dozen: een ronde blikken 
doos, een ovalen blikken doos en een ovalen 
papieren doos met een afgebeelde ronde 
doos. Wat mij interesseert, is niet zozeer de 
vraag of een voorwerp met de hand of met 
de machine wordt gemaakt. Bij de twee 
produktiewijzen zijn er grondstoffen en moet 
het afgewerkte object getransporteerd wor
den. Het maakt wel verschil uit of mijn 
betrokkenheid begint bij het transport van 
materiaal of bij het transport van objecten. 
Maar in elk geval gaat het bij de produktie 
om een vorm waarbij verscheidene perso
nen betrokken zijn. En de ruimte waarover 
ik het heb, is de ruimte die zich opent zodra 
de produktie haar voltooiing vindt in een 
vorm die in de openbaarheid bruikbaar is. 
Alles wat werd samengeteld om zover te 
komen, maakt van deze vorm deel uit. En ze 
formuleert de ruimte in een voorwaarde
lijke zin: indien ze toegankelijk kan worden 
gemaakt, kan ze openbaar gebruikt worden. 
Wat niet uitsluit dat bij het tot stand brengen 
van deze toegang slechts enkele mensen 
betrokken kunnen zijn.
Ik blijf bij het object “drie dozen en rozen”, 
dat hier in verschillende materialisatiewijzen 
tot stand komt. Dat kunnen zowel de meest 
recente, meest hedendaagse produk- 
tievormen zijn als vormen die aanleiding 
geven tot een dialoog met andere tijden. Er 
zijn veel voorwerpen waaraan je kan zien 
dat ze uit een bepaald decennium komen. 
Men heeft zich duidelijk ingespannen om 
het met een bepaalde tijd te laten correspon
deren. Een voorwerp verraadt niet alleen 
hoe het is gemaakt, maar ook wat het voor
stelt. Zo kan een doos een roos voorstellen. 
En daar bovenop ook nog de tijd waarin 
iemand graag koffie uit de doos lepelde en 
daarbij naar rozen keek. En zo’n voorwerp 
stelt nog meer voor, het is een toestand van 
het materiaal die tot verschillende periodes 
gerekend kan worden. Een toestand die ver
schillende gebruiksmogelijkheden van het 
materiaal mogelijk maakt, en die over deze 
mogelijkheden informeert. Geen gebruiks
aanwijzing, geen theoretische achtergrond
informatie over de sociale structuur van de 
potentiële koffieliefhebbers. Dan liever een 
roos.

Roland Schefferski Je grijpt dus telkens 
weer terug naar bestaand materiaal, waar
mee je nieuwe correspondenties opbouwt. 
Is het juist datje in je werk en je exposities 
weigert een vastgelegde identiteit voor te 
stellen?

Eran Schaerf Ik zou het geen weigering 
noemen. Maar een definitie van identiteit 
aan de hand van categorieën als nationaal, 
sociaal, seksueel, gecombineerd met 
prefixen als inter-, multi-, bi- slaat ook ner
gens op. In een maatschapppij die een open
bare ruimte creëert omdat ze dat nodig vindt, 
komt de identiteit vanzelf te voorschijn. En 
dan wel op zo’n manier dat je je niet eens 
meer hoeft af te vragen of het om de identi
teit van een minderheid of een meerderheid 
gaat, omdat het individu zijn identiteit pas 
begrijpt in de openbaarheid, doordat het 
zich tot deze openbaarheid toegang ver
schaft.
Zo zie ik de produktiemiddelen als thema 
van de formulering, van de openbare formu
lering. Ze zijn niet het materiaal dat zo goed 
mogelijk ten dienste staat van een vrucht
baar bevonden idee, zodat de kloof tussen 
idee en realisering door een identificeerbare 
vormgeving kan worden toegedekt. Want 
openbaar betekent niet datje laat zien watje 
privé hebt gemaakt. De wetten van het ma
teriaal waarmee het individu zich een toe
gang verschaft tot de openbare ruimte moe
ten overeenstemmen met de wetten van die 
openbare ruimte. Openbaarheid komt dan 
tot stand als de verschillende wetten (van 
ruimte, materiaal, formulering) een 
produktievorm tot stand brengen. Dat bete
kent dat ze op zo’n manier in elkaar vertaald 
zijn dat ze samen gebruikt kunnen worden.

Roland Schefferski De vragen die ik tot nu 
toe heb gesteld gingen over de materiële 
aspecten van je werk. Maar taal speelt daarin 
een even belangrijke rol. Of niet?

Eran Schaerf Op het aanplakbiljet van mijn 
tentoonstelling “ciel” is een hoge hoed te 
zien, wat een citaat is van Man Ray’s om
slag voor een surrealistisch literatuur- 
tijdschrift, en een klosje garen, een citaat 
van een werk van Roy Lichten-stein. Oor
spronkelijk kwam uit de hoge hoed een 
streep te voorschijn, die dan geleidelijk over
ging in het woord literatuur. Dooreen klosje 
garen in deze tekening te monteren lijkt de 
streep nu meer op een lint. Het woord litera
tuur heb ik vervangen door het woord ciel, 
maar dan wel in het handschrift van Magritte. 
Op een bepaalde plaats neemt de streep de 
vorm aan van een woord, op een andere ziet 
ze er als een lint uit. Het woord is hier dus 
een toestand van de streep. Dat geldt ook 
voor het lint. De tekening stelt het woord 
voor als een toestand van het materiaal, dat 
op een ander moment een object kan wor
den. Maar hoe minder objectmatig je met 
het materiaal omgaat, hoe moeilijker het 
wordt om het te dateren, het een plaats te 
geven in de tijd. Wat mij interesseert zijn 
pogingen om met materialen en voorwer
pen op dezelfde manier om te gaan als met 
woorden, en dan vooral met woorden in de 
gesprokentaal. Je vindt niet elke dag nieuwe 
woorden uit. Je gebruikt ze anders.

Roland Schefferski Al in je vroegere werk 
kan je dus de relatie tussen woord en object 
aantreffen. In tegenstelling tot kunstenaars 
die zich in hun installaties bezighouden met 
de positie van de verschillende objecten 
onderzoek jij in jouw installaties de positie 
van het woord.

Eran Schaerf Ja, en dan vooral die van het 
gesproken woord. Overigens had Magritte 
daar al een begin mee gemaakt, wat in de 
conceptuele kunst over het hoofd werd ge
zien. Hij tekent een figuur die een woord 
zegt. Hij vertrouwt in zekere zin dus op de 
spreekballon. Op het streepje dat in de voor
stelling de woorden in de buurt van de 
sprekende figuren houdt.

Vertaling: Eddy Bettens

Bovenstaande tekst is een uittreksel uit 
“Drie dozen met rozen”, een interview van 
Roland Schefferski met Eran Schaerf dat 
gelijktijdig gepubliceerd wordt in het 
Poolse tijdschrift “Obieg” (nr. 9/10 van 
1993), een uitgave van het Centrum voor 
Hedendaagse Kunst van Warschau. In 
de Vereniging voor het Museum van He
dendaagse Kunst, Hofbouwlaan 29,9000 
Gent (09/222.38.96) loopt nog tot 12 de
cember een tentoonstelling van Eran 
Schaerf.



Naam: Menard, Pierre Beroep: Schrijver Aanklacht: Valsheid in geschrifte

Van Borges zijn de uitspraken bekend dat 
de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven 
de bibliotheek van zijn vader is geweest en 
dat hij zichzelf een groter lezer dan schrij
ver vond. Dikke boeken schrijven vond hij 
een omslachtige en verarmende extrava
gantie en hij gaf er naar zij n eigen zeggen de 
voorkeur aan imaginaire boeken van com
mentaar te voorzien. Zulke verhalen heeft 
hij ook werkelijk geschreven. Zijn ze zo al 
interessant omdat ze de hiërarchie aan het 
wankelen brengen waarin categorieën als 
origineel en commentaar worden gedacht, 
dan worden ze nog intrigerender omdat ze 
op een merkwaardige manier tonen hoe hij 
zijn eigen beperkingen en voorkeuren wist 
te combineren. Door vertellingen te schrij
ven in de vorm van essayistisch commen
taar bij een fictioneel boek - een boek dat 
zijn bestaan ontleent aan de verwijzing 
ernaar in het verhaal - kon hij zich beperken 
tot de idee voor een boek zonder aan het 
omslachtige schrijven ervan te hoeven be
ginnen. Via de lezing van dat imaginaire 
boek kon hij dan meteen overgaan tot een in 
omvang veel beperkter - en voor hem als 
groot lezer wellicht ook interessanter - spe
culatie omtrent de betekenis ervan.

Het geval Menard

Een van de bekendste verhalen uit die reeks 
is “Pierre Menard, author of the Don 
Quixote Het wordt gepresenteerd als een 
rechtzetting bij een elders gepubliceerd 
overzicht van wat van de hand van Menard 
verschenen is. Volgens Borges werd het 
belangrijkste echter weggelaten, zijn on
zichtbare werk: een aantal fragmenten van 
de “Don Quichotte”. De tekst die we te 
lezen krijgen moet de schijnbare dwaas
heid van die bewering toelichten. Menard, 
een symbolist uit Nîmes en een vriend van 
Valéry, had zich voorgenomen om de “Don 
Quichotte” te herschrijven. Niet om een 
kopie zou het gaan maar om het werk zelf. 
Aanvankelijk had hij dat proberen te doen 
door zich in te leven in de figuur van 
Cervantes: Spaans spreken, katholiek wor
den, vechten tegen de Moren en de Turken, 
de geschiedenis tussen 1602 en 1918 ver- 

' geten. Maar dat was volgens hem veeleer te 
gemakkelijk dan onmogelijk en vooral was 
het de minst interessante manier. Het kwam 
er voor Menard op aan zichzelf te blijven en 
de “Don Quichotte ” als werkte voleindigen 
via zijn eigen ervaringen. Zoals zoveel ge
niaal werk, aldus Borges, is het onafgewerkt 
gebleven; alleen het negende en het achten
dertigste hoofdstuk van het eerste deel en 
een fragment van hoofdstuk tweeëntwintig 
zijn volledig afgeraakt. Bij nader onder
zoek blijken beide teksten identiek, maar 
volgens Borges is die van Menard 
ontegenzeggelijk superieur aan die van 
Cervantes: hij is rijker en subtieler en vooral 
het opmerkelijke stijlverschil komt bij ver
gelijking nadrukkelijk naar voren. De 
archaïsche stijl van Menard is veel rijker 
dan die van zijn voorganger die het Spaans 
van zijn tijd met gemak hanteerde. Blijven 
denken als een 20ste eeuwse symbolist uit 
Nîmes en schrijven in de stijl van een 17de 
eeuwse Spanjaard, verleent de woorden 
een totaal andere betekenis en met die woor
den het hele verhaal. Menard, zo sluit de 
auteur af, heeft misschien zelfs zonder 
daarop aan te sturen, de in het slop geraakte 
en rudimentaire kunst van het lezen met een 
nieuwe techniek verrijkt: het opzettelijk 
anachronisme en de verkeerde toeschrij
ving.

Een corpus delicti

“Pierre Menard, author of the Don 
Quixote" is een verhaal over het verschil 
tussen lezen en schrijven - bij uitbreiding: 
het maken van kunst en de perceptie ervan 
- en over het auteurschap. We vinden er ten 
eerste twee schrijvers in, Cervantes en Me
nard, waarvan de een de “Don Quichotte” 
schreef en de andere ook. De fragmenten 
van Menard zijn identiek aan die van 
Cervantes; we spreken voor het gemak van 
een perfecte vervalsing. Ten tweede is er de 
lezer Borges die zowel de originele tekst als 
de vervalsing las; hij is tevens de schrijver 
van het verhaal. Wat een kunstwerk en de 
perfecte vervalsing ervan betreft, daar zijn 
precedenten voor. Magritte bijvoorbeeld 
maakte twee exemplaren van “La Saveur 
des Larmes ”.Nolgens Marcel Mariën moet 
het ongeveer zo in zijn werk zijn gegaan. 
Magritte had op een bepaald moment twee 
kopers voor hetzelfde schilderij. De ene 
zou de koop hebben voorgesteld nadat het
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doek al aan de ander was verkocht. Het 
probleem was nu dat beide kopers het doek 
in Magrittes atelier hadden gezien; hij kon 
zich dus niet uit de situatie redden door 
voor de tweede koper een variant van het 
schilderij te maken, iets wat hij wel meer 
had gedaan. Hij maakte dus een letterlijke 
kopie. Zelfs de titel en de datum van het 
werk zijn op exact dezelfde plaats en ma
nier op de achterkant van het doek aange
bracht. Aangezien Magritte er de persoon 
naar was om uit onverschilligheid of ge
woon voor de grap het eerste exemplaar aan 
de tweede koper te leveren en de kopie 
ervan aan de eerste, valt het volgens Mariën 
niet te zeggen welk van de twee het origi
neel is, het is overigens een weinig interes
sante vraag. Als motto voor zijn verhaal 
koos Mariën een citaat van Valéry: “Het is 
de vervalser die het verschil uitmaakt tus
sen een echt en een vals bankbiljet. Een van 
vervalsing betichte man wordt voor het 
gerecht gedaagd. Twee biljetten met het
zelfde volgnummer liggen op de tafel van 
de rechter en het is volstrekt onmogelijk om 
verschillen tussen de twee aan te wijzen. - 
Waar beschuldigt u mij eigenlijk van, zei 
hij. -Waar is het corpus delicti?” Zowel bij 
de valsemunter als bij Magritte is er abso
lute zekerheid over het bestaan van de ver
valsing, er is zelfs volstrekte zekerheid 
over het bestaan van het bewijs daarvoor, 
maar het bewijsstuk kan onmogelijk wor
den geïdentificeerd. Bij Magritte is het ove
rigens nog de vraag of er een vervalsing is. 
Aangezien de signatuur niet werd vervalst, 
kan alleen maar gesproken worden van een 
volkomen legitieme kopie.

Vervalsing als de herschepping van het 
werk zelf

De aanpak van Menard onderscheidt zich 
op twee cruciale punten van de bovenge
noemde voorbeelden. Ten eerste wil hij 
geen kopie maken maar het werk zelf en ten 
tweede heeft hij de signatuur van Cervantes 
niet vervalst: niemand anders dan hijzelf is 
de auteur van de “Don Quichotte” en hij 
heeft dan ook met zijn eigen naam onderte
kend. Het corpus delicti valt met gemak aan 
te wijzen maar het identificeren van de 
misdaad is een stuk lastiger. Valsheid in 
geschrifte? Vergeet het. Juist door het feit 
dat hij het met zijn eigen naam heeft 
gesigneerd, wordt zijn werk, dat ogenschijn
lijk een kopie is, veel rijker dan het 
gelijknamige boek van de Spanjaard. 
Menard is een geval apart en dat wordt nog 
duidelijker als we hem vergelijken met een 
kunstenaar die veel met hem gemeen heeft: 
Wyatt Gwyon uit “The Recognitions ” van 
William Gaddis. Gwyon is een anachro
nisme op zich. Hij is in de verkeerde pe
riode geboren; zijn kunstopvatting is er een 
die thuishoort in de tijd van de Vlaamse 
Primitieven. Hij maakt perfecte kopieën 
van Memling en Van der Goes omdat hij 
aan den lijve begrijpt wat de kunst uit die 
periode tot kunst maakt. Dat hij zich iden
tificeert is niet pragmatisch van aard. Het is 
niet louter een middel om een kopie te 
kunnen maken maar een bijna existentiële 
noodzaak die er hem toe drijft de werken 
zelf te herscheppen. Basil Valentine, een 
ander personage in de roman, zegt tegen 
Gwyon: “Ik heb het werk zelf bekeken, en 
het is magnifiek. Het is bijna perfect, een 
perfecte Van der Goes. -Ja, maar ik ... Zo
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simpel ligt het niet, weetje. Ik bedoel, het 
schilderij zelf, de Van der Goes, herhaalde 
hij [Wyatt Gwyon] [...] dat is... het mijne.” 
Voor deze man, die niet in originaliteit 
gelooft, betekent het geheim van ander
mans schilderen stelen zoveel als de steen 
der wijzen vinden. Zijn vervalsen, dat een 
heimelijk aspect heeft en gepaard gaat met 
soms bizarre kunstgrepen, is in de eerste 
plaats een praktijk van toeëigening. Dat hij 
uiteindelijk niet zijn eigen naam onder zijn 
werk mag zetten omdat het voor de kunst
handel is bestemd, is voor hem een bron 
van frustratie omdat hij daardoor het kunst
werk verliest. “-Terwijl je er dus aan bezig 
bent, is hetje eigen werk, zei Basil Valentine. 
-En als je de signatuur aanbrengt? -Ja, het 
moment dat ik signeer, zei hij terwijl hij 
zijn hoofd opniew deed zakken, verandert 
alles, het moment dat ik het signeer en... het 
verlies” (p. 251). Het al of niet signeren 
verandert het spel van identiteit en verschil. 
Wyatt signeert met de naam van degene 
waarop zijn schilderij teruggaat en maakt 
zo van zijn werk een kopie terwijl zijn hele 
nachtelijke bestaan erop is gericht de wer
ken zelf te maken. Het signeren doet het 
werk zijn betekenis verliezen. Menard van 
zijn kant ondertekent zijn werk met zijn 
eigen naam en maakt daarmee van wat op 
het eerste zicht een kopie kan lijken, een 
oorspronkelijk werk.

Vervalsen als kunst van de mogelijkheid

Ook qua techniek verschillen de twee gron
dig. In beide gevallen is het vervalsen op 
het herscheppen en niet op het kopiëren 
gericht, maar hun praktijk is verschillend 
gestructureerd. Terwijl bij Gwyon de iden
tificatie een existentiële noodzaak is, wordt 
ze door Menard als te makkelijk afgewe
zen. Om elke grond weg te nemen voor het 
vermoeden dat hij zich met Cervantes zou 
identificeren, heeft hij trouwens met opzet 
de autobiografische inleiding van hettweede 
deel weggelaten. Het raster van hun 
vervalsingspraktijkis op een tegenoverge
stelde manier georiënteerd in de tijd. Bij 
Gwyon gaat de tijdsvector in de richting 
van het verleden via een geheugen dat ver
der reikt dan het persoonlijke; het is het 
geheugen van de geschiedenis en de schil
derkunst: “-(...) de herkenningen gaan veel 
dieper, ze gaan veel verder terug, en ik... 
dit... de röntgentests, en ultraviolet en 
infrarood, de experten met hun fotomicro- 
grafie en... macrofotografie, denk je dat dat 
volstaat? Sommigen zijn niet achterlijk, ze 
gaan niet zomaar alleen op zoek naar een 
hoed of een baard, of een stijl die ze kunnen 
herkennen, ze kijken met een geheugen 
dat... verder teruggaat dan zijzelf, dat te
ruggaat naar... waar het mij ne naartoe gaat” 
(p. 250). De vervalsingskunst van Gwyon 
is een kunst van het geheugen en de inleving. 
Die van Menard daarentegen is de kunst 
van de mogelijkheid. Vanuit zijn eigen tijd 
en zijn persoonlijk geheugen doet hij een 
gooi naar de toekomst, naar het moment 
waarop hij de “Don Quichotte ” zal berei
ken. In zekere zin kan het verhaal van 
Menard in het verlengde worden gelezen 
van een ander verhaal van Borges, “De 
bibliotheek van Babel ”, de bibliotheek waar 
alle mogelijke boeken op de plank staan. 
Elk boek is in die verzameling een wel
bepaalde combinatie van lettertekens en 
interpunctie maar heeft in het geheel geen 

vooraf meegegeven dimensie in de tijd. 
Vanuit dit idee bekeken bestaat Menards 
vervalsingskunst erin de “Don Quichotte” 
te schrijven als een van de boeken uit het 
tijdloze reservoir van al de boeken die 
mogelijk zijn. Het feit dat de “Don 
Quichotte” al eens door iemand anders 
werd geschreven is in deze optiek een te 
verwaarlozen bijkomstigheid. De biblio
theek van Gwyon is zoals een geheugen 
geordend volgens periode en kunstenaar en 
een werk eruit vervalsen kan alleen door 
zich al herinnerend in te leven.

Vervalsing als leesstrategie

Naast de twee schrijvers in het verhaal van 
Menard is er ook een lezer die beide schrij
vers gelezen heeft: Borges. Het verhaal is 
eigenlijk een variatie op en een uitwerking 
van zijn eigen leeservaring met de “Don 
Quichotte”. Hij had het boek eerst in het 
Engels gelezen en toen hij het later in zijn 
originele taal las, gaf het hem de indruk een 
slechte vertaling te zijn. Verder is het teke
nend voor de schrijver Borges dat hij het 
belang van de schrijfkunst van zijn Menard 
inschat als een leestechniek met ongekende 
mogelijkheden. Menards vervalsing is hard 
labeur waarbij duizenden bladzijden klad
werk vernietigd worden tot hij uiteindelijk 
de fragmenten geschreven krijgt. Borges 
leest zijn lotgevallen als een metafoor voor 
het lezen en puurt er de vervalsing als 
leesstrategie uit: het opzettelijk anachro
nisme en de verkeerdelijke toewijzing. Wat 
Borges met de figuur van Menard in scène 
zet, is de vraag wat er gebeurt als je de “Don 
Quichotte” zou lezen als een boek van een 
symbolist uit de 20ste eeuw. De voorge
stelde strategie is een creatieve vorm van 
wat later misinterpretation zal worden ge
noemd. Het aantal boeken in de bibliotheek 
van Babel wordt zo vermenigvuldigd met 
het aantal mogelijke lezingen ervan. De 
lezer die plaats neemt in de bibliotheek 
wordt een contextgevoelige semiotiserings- 
machine die het boek op een even doorslag
gevende manier maakt als de auteur. Te
genover de arbeidsintensieve en ver
moeiende bezigheid van het letterlijke ver
valsen komt een elegante leespraktijk te 
staan die met een kleine ingreep maximaal 
rendement geeft. De lezer wordt een gent- 
leman-misdadiger die kalfsleren handschoe
nen draagt en geen sporen achterlaat in de 
tekst. Met de naam onder de tekst door een 
ander te vervangen raakt hij van een hoop 
evidenties af die aan de tekst vastzitten en 
kan hij aan zijn heimelijke bezigheid be
ginnen die van het lezen een avontuur maakt.

De vervalsing vervalsen

Borges noemt het opzettelijk anachronisme 
en de verkeerde toewijzing als kenmerken 
van de vervalsing als leesstrategie. Wat 
betekent die foutieve toewijzing bij het 
letterlijke vervalsen? De vervalser die zijn 
werk ondertekent met de naam van zijn 
voorbeeld, vervalst de signatuur en wijst 
daarmee het werk op een verkeerde manier 
toe. Hij wist het spoor uit dat aan het werk 
zijn originaliteit zou verlenen. De verval
sing krijgt zijn beslag in de economische 
orde en wat rest is een exacte kopie die 
onomstotelijk het bewijs van vervalsing 
levert en tegelijk het aanwijzen van het 
bewijs onmogelijk maakt. De vervalser die 
met zijn eigen naam signeert, maakt een 
kunstwerk dat alleen naar zijn ui terlijke 
verschijningsvorm een kopie kan worden 
genoemd. Het is een vervalsing die met 
opzet alleen zijn beslag kan krijgen in de 
esthetische orde. Het feit dat de vervalsing 
als leesstrategie die eigenschap ovemeemt, 
gecombineerd met de elegantie die de prak
tijk eigen is, maakt van dit lezen de crème 
de la crime. Niet alleen bereikt ze met een 
minimum aan middelen een maximaal ren
dement waardoor ze op een veel precieuzer 
manier de schoonheid van het kwaad draagt 
dan het letterlijke vervalsen, ze vervalst 
ook tegelijkertijd de grond voor het verval
sen omdat het idee wordt opgegeven dat het 
auteurschap de goudstandaard van het werk 
is. Op de keper beschouwd is de vervalsing 
als leesstrategie dan een hyperbool voor het 
lezen als dusdanig: het werk ontstaat pas in 
the eye of the beholder, en de auteur is er 
daar één van.

Erik Maertens
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Schilderen Richter, vervalser
Met besprekingen van de tentoon
stellingen “De gebroken spiegel” en 
“As long as it lasts” werden in het 
vorige nummer van De Witte Raaf 
de recente ontwikkelingen in, en ac
tuele standpunten over schilderkunst 
in kaart gebracht. Vastgesteld werd 
onder andere dat het zogenaamde 
einde van de schilderkunst op een 
agressieve manier wordt bezworen 
door een beroep te doen op kracht
termen en dito metaforen. In ‘s- 
Hertogenbosch deed men er na ho
ger vermelde tentoonstellingen nog 
een schepje bovenop. Na “The pic
ture after the last picture” organi
seerde Het Kruithuis “Look at the 
window”, een poging om de terug
keer van de figuratieve schilderkunst 
van een legitimerend kader te voor
zien. Voor die klus werd de Span
jaard José Lebrero Stals aangezocht, 
die eerder in Flash Art een onuit
staanbaar warrig betoog had gehou
den over hetzelfde onderwerp. Luk 
Lambrecht onderwerpt de stellin
gen van Stals aan een kritisch onder
zoek en gaat op zoek naar enkele 
verklaringen voor de opleving van 
het herkenbare beeld in de actuele 
schilderkunst. Prikkelend is alvast 
zijn vergelijking van de huidige 
figuratieve schilderkunst met de 
Neue Wilden die in het begin van de 
jaren ’80 de kunstscène in bezit na
men.
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Gerhard Richter, Atelier Köln, 1992 
foto: Victoria v. Flemming

Moeten we, voor een beter begrip 
van de actuele schilderkunst, naar 
het venster kijken, of is dat venster 
integendeel een gebroken spiegel? 
Schilderkunst zolang het duurt of 
schilderkunst na de schilderkunst? 
Het macabere ritueelmethet lichaam 
van de schilderkunst dat al jaren in 
programmatische groepstentoon
stellingen wordt opgevoerd, teert te 
eenzijdig op de klare en eenvoudige 
definitie van wat schilderkunst is (in 
tegenstelling tot het onduidelijke sta
tuut van de sculptuur). Men is slechts 
op makkelijk succes uit als men de 
schilderkunst in diskrediet wil bren
gen omwille van het strenge pro
gramma waaraan deze discipline 
zich wijdt: de aanbreng van verf op 
het platte vlak. Waarschijnlijk moet 
het probleem, en zo men wil het 
einde van de schilderkunst nog en
kel op het niveau van het individuele 
oeuvre onderzocht worden. Of het 
gevecht met het uiterst beperkte pro
gramma van de schilderkunst intri
gerende resultaten heeft opgeleverd, 
kan dan uitgemaakt worden. Na zijn 
bespreking van de “18. Oktober 
1977"-cyclus in het vorige nummer 
van De Witte Raaf, bespreekt Dirk 
Lauwaert de retrospectieve, de 
“sprankelende, verheugende en prik
kelende dodenmars”, van Gerhard 
Richter. Van Gerhard Richter zelf 
publiceren we de notities die hij in 
1992 maakte, bijzonder bittere en 
scherpe pensees, niet over het einde 
van de schilderkunst maar van de 
cultuur, gedachten in het licht van 
de zich voltrekkende geschiedenis, 
de geschiedenis van Somalië, Bosnië, 
Kroatië, Servië, Soedan, Haïti,...

Zo heeft hij mij het schrikken geleerd. Niet 
de angst voor het lijfsbehoud, maar voor het 
smaakverlies, de duizeling van een plotse 
esthetische afasie, de diepe, geheimzinnige 
mist die over dat anders zo heldere gebied 
van de kunst als ontroering-op-afstand viel. 
Iets heel ergs gebeurde hier, want én de 
ontroering én de kunst leken verdwenen. 
Een spookverhaal waar geen verschijning, 
maar een (mag ik het zo zeggen?) 
ontschijning plaatshad. Iets als zwart licht. 
Met eenvoudige middelen vraagt hij van de 
toeschouwer een pijnlijke en lastige weg 
van onthechting te gaan. Onthechting van 
het adjectief “schoon”, daar waren we al 
aan gewend; maar nu moeten we ons ook 
nog hechten aan onverbiddelijke kitsch. 
Onthechting van de figuur, daar heeft nie
mand nog problemen mee (tenminste zo 
hoort men zeggen), maar Richter hecht ons 
weer wel aan de figuur, zij het alleen maar 
aan zijn fotografische versie en we worden 
daar niet door getroost. Onthechting wordt 
ons gevraagd van betekenis, maar wij moe
ten meteen ook het cynische gebaar uitvoe
ren waarmee de idee betekenis geloochend 
wordt.
Hulpeloos en zonder have en goed rennen 
we als naakte burgers rond in een druk 
slagveld, middenin de vuurlijn komen we 
terecht waar de schoten van de ene zijde ons 
steeds vinden op het ogenblik dat we dek
king zoeken voor de andere. Richter viseert 
niet meer zoals de modernen het vooruit
geschoven punt der avant-garde, hij omsin
gelt. Hij trekt niet op, hij bijt zich vast in 
zijn object. Niet ontdekking is zijn doel, 
maar liquidatie; niet het nieuwe, maar het 
wantrouwige kruisverhoor van een ver
dachte: het beeld en zijn kijker. De kritiek 
der modernen had altijd al haar alternatief 
achter de hand; de kritiek gold de bezetter 
van de stoel, nooit de troon zelf. De avant- 
garde wil gewoon een plaatsje.

Gerhard Richter

Stadtbild MA, 1968

Richter heeft niets nieuws te tonen, hij heeft 
geen enkele ontdekking achter de hand, 
zijn kritiek is geen verborgen ronselen voor 
de eigen zaak. Als een boosaardige sofist 
demonstreert hij telkens opnieuw de aard 
en de beperkingen van alle alternatieven. 
Ziedaar, toont hij, wat ons “doet gaan”: als 
kunstenaar, toeschouwer en criticus. Hij 
schildert onze luie demagogie; hij demon
streert “per absurdum” de onhoudbaarheid 
van de figuratie, maar net zo de impasses 
van de niet-figuratie. Hij schildert wat niet 
meer geschilderd kan worden (op straffe 
van smakeloosheid). Maar hoe doe je dat, 
schilderen wat niet meer mogelijk is? Hoe 
ziet het onmogelijk geworden schilderij 
eruit? Alleszins, zijn beelden bieden geen 
alternatief, ze zijn het doodse en steriele 
alternatiefloze, datgene wat met niets meer 
dialogeert. Ze zijn bewust zonder over
levingskans gemaakt. Het zijn bewust on
belangrijke beelden, ze werden doelbewust 
als niet richtinggevend gemaakt.
Het zijn nooit oplossingen, slechts proe
ven, testen, mechanische handelingen van 
een plastisch laborant. De gedachte beeld is 
hier alleen maar een preparaat dat onder
zocht moet worden. Je weet maar nooit dat 
in dat gesloten hoekje van de beeldfabriek 
van onze eeuw zich toch niet ooit de uitzon
dering voordoet waarvan nochtans ieder
een weet dat ze statistisch gezien onmoge
lijk is geworden. Alhoewel, de vage, niet- 
verblindende mogelijkheid is er. Misschien 
vindt hij ooit een beeld dat bestaat, echt 
bestaat ondanks en tegen onze obscene 
idolatrie. Maar zolang zijn testen doorgaat, 
weten we dat het beeld er nog steeds niet 
meer is.
Absurd is de taak die Richter zich stelde: 
een ambtelijke afhandeling van test en tegen- 
test, voorstel en tegenvoorstel, goed we
tend dat geen enkele ooit met een blijvend 
resultaat bekroond zal worden. Er is slechts 

twijfel; dus niet eens een duidelijk “nee, 
nooit” (komt er nog een beeld), slechts een 
tergend vaag “mogelijk maar zeer onwaar
schijnlijk”. Zoals genezing voor terminale 
patiënten. Velen hebben het einde van het 
beeld proberen te schilderen, wat Richter 
doet is nog paradoxaler: hij schildert niet 
het einde (het ultieme beeld), nee, hij schil
dert de onwaarschijnlijkheid, de kans 
waarop we niet mogen hopen.
Daardoor ontstaat er een eerder bescha
mende situatie. Dat onophoudelijke wijzen 
naar het onbewijsbare; dat eindeloze cirke
len van wat zichzelf opheft, de virtuoos 
doorgestoken kaart van watje tegelijk aan
toont en afwijst (ik schilder het weigeren 
van het beeld). Richter wikkelt het af als 
een dwangneurotisch ritueel, soms varieert 
de gesprekspartner, of het alibi, steeds komt 
hij tot dezelfde vaststelling. Een steeds 
terugkerende executie in een eindeloze lus- 
structuur; de neergesabelde illusie verrijst 
zo meteen weer even vitaal om weer even 
consequentieloos onthoofd te worden. Rich
ter is de ambtenaar van een esthetische 
impasse. Maar hij draagt een mantel van 
plechtigheid, voert iedere handeling met 
uiterste concentratie uit alsof er een uniek 
leven, niet een routineuze dood van af
hangt.
Deze schilder zonder ook maar enig geloof 
in het esthetische moment op het platte 
vlak, voltrekt zijn ontwikkeling met ernst, 
verantwoordelijkheid, precisie en econo
mie. Dat ontdek je als toeschouwer als de 
verborgen plaats der schoonheid in dit som
bere, boze, cynische oeuvre. Deze plichts- 
bewuste en passieloze iconoclast maakt 
beelden die het beeld binnenstebuiten ke
ren; die het beeld als idee aan alle mogelijke 
druk, verhitting en inbijting onderwerpt. 
Polke doet hetzelfde, maar letterlijk, met 
resultaten van een meeslepende magie. 
Richter bedrijft zijn magie obsessioneel,
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mathematisch en onverstoorbaar onmuzi
kaal. Zijn proces van het beeld speelt zich 
niet in de materie, maar in ons bewustzijn 
af, hij neemt ons netvlies als de schreeu
wende gevoelslaag waarop hij zijn experi
menten met zuren uitvoert.

Toch klinkt deze dodenmars sprankelend, 
verheugend en prikkelend. Zoals Flaubert 
banaliteiten plukte, zo schildert Richter de 
banale grenzen van onze iconoclastie, die 
overduidelijk een schaamteloze iconolatrie 
inhoudt. Wij geloven niet meer in beelden, 
maar gebruiken ze zonder scrupules in 
heroïsche hoeveelheden. Die lachwekkende 
inconsequentie onderzoekt Richter door ze 
op te drijven tot een soort extase. Laten we 
het beeld nu eens breken door het meteen 
als een vervalsing te presenteren. Want dat 
doet Richter toch de hele tijd: vervalsingen 
maken! Hij schildert niets zelf, maar alsof 
hij de verborgen ghost-painter is van zich
zelf. Hij schildert als een pseudo-Richter. 
Hij imiteert een grandioos modernist, waar
van geen enkel doek gerealiseerd werd, 
slechts kwakkelige kopies ervan. Hij lijkt 
iedere idee van zijn gegijzelde in de kerker 
te beloeren om het hem meteen afhandig te 
maken in een ongeïnspireerde kopie. Rich
ter is een vervalser; alles herleidt hij tot een 
steriele letterlijkheid waaruit ieder aura, 
iedere vitale vibratie, ieder belevend ge
voel weggebannen is. Wat blijft, zijn beel
den van een immense onpersoonlijkheid, 
juist daarom zuiver als kristal: zoals de 
banaalste foto (Richter leeft ervan) deelt in 
die onaantastbare zuiverheid van een op
name: radicaal objectief, radicaal onvoorin
genomen en radicaal banaal. Gedachten
loze fotografie, dat is het ideale materiaal 
voor Richter; schilderen alsof je een 
amateurfotograaf bent! Cultuur noch 
expressie hebben er greep op. Hij spant zich 
in om zonder enige gedrevenheid te schil

deren. Hij produceert als een schilder-per- 
uur. Lyrische abstracten zonder enige 
présence, illustraties zonder te weten wat er 
afgebeeld werd. Ziedaar zijn “kunst”: hoe 
de kunstigheid eruit verbannen? Hoe het 
esthetische moment klinisch dood verkla
ren bij de gratie van een ambtelijke 
objectivering? Zo archiveert hij ook zijn 
oeuvre, zo catalogeert hij zijn fotografische 
documenten in een even ontroerende als 
protserige Atlas.

In het Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris loopt een voorbeeldige tentoonstel
ling met werk van Richter. Door de schilder 
zelf gecomponeerd tot een verhelderende 
en verpletterende ervaring. De grillige op
eenvolging van zeer diverse zaalformaten 
in de bovenruimtes herschiep Richter tot 
een ruimtelijk parcours dat de didactische 
kracht van zijn oeuvre op schitterende wijze 
reveleert. Met sobere gebaren zet hij het 
figuratieve tegenover het niet-figuratieve, 
mengt hij mooie foto-landschappen met 
schreeuwerige imitaties van action painting, 
mengt hij de symboliek van kaarsen en 
doodshoofden met de radicale a-symboliek 
van de identiteitsfoto. Het is een heen en 
weer tussen monochromen en polychromen, 
tussen kleine formaten in dodelijke repeti
tie en grote formaten in steriele groot
sprakerigheid. Deze contrasten en over- 
gangen brengen de bezoeker in een merk
waardige staat van exaltatie. Zo krachtig 
zijn de vragen aan het beeld zelden gesteld. 
Zo prikkelend emotieloos, zo haarscherp in 
de boosheid, zo radicaal in de scepsis zie je 
weinigen bezig. Je denkt: wie daar aan
belandt, zwijgt en vlucht. Maar Richter 
bloeit in dit ijsklimaat!
Richter maakt beelden, zonder van beelden 
te houden: hij is er niet verliefd op, hij wil 
ze niet beschermen. Hij houdt van schilder
kunst zoals een pooier van zijn materiaal. 

Hij bestudeert en manipuleert het, opdat het 
intellectueel zou opbrengen. Hij sleurt en 
sjort zonder morren aan het lijk der schil
derkunst: hij is haar oneerbiedige balsemer. 
Tussen de rituelen door hoor je hem vloe
ken. Hij prepareert zijn doeken als een 
vogelopzetter. Want hij probeert zijn doe
ken op schilderkunst te doen lijken, zoals 
een preparateur een illusie van leven in het 
verstarde omhulsel en in het ijzeren ge
raamte probeert te brengen.
Helder schildert hij het verdwijnen van zijn 
kunst. Zijn afscheidsgebaar is overtuigend 
geïmiteerd. Hij weet zo goed hoe dat er 
moet uitzien, dat afscheid: het lijkt net echt. 
Maar het is daardoor vooral echt griezelig, 
door dat net van het echt.

De hartkamer van de tentoonstelling is een 
kleine selectie uit zijn Atlas-project. Tien
tallen kaders met tientallen foto’s erop ge- 
plakte Honderden rechthoekige, ongedefi
nieerde plakken als van een ziekte-uitslag, 
of grijze gaten als na een beschieting. Zo 
trekken ze in gezichtsloze rijen voorbij, in 
de geordende wanorde van een vluchtende 
colonne. Pas als je dichterbij komt vullen 
de rijen in het gelid zich met unieke gezich
ten en uitdrukkingen. Deze soldaat, dit kind, 
die vakantie, dat blote meisje, die bloem zo 
uit een foto-kalender, die mooie hemel in 
een flutterige vakantiefoto, al dat unieke en 
volstrekt overbodige leven in die onver
schillige fotografie opgesloten. Even schui
ven enkele motieven voor het oog van de 
bezoeker naar je toe, een echo van leven 
klotst uit de smeuïge zee van grijswaarden 
en fotokleuren naar je toe. Weeïg ruk je je 
los van deze patates-frites geur van het 
“echte” leven. Zoveel beelden en zo weinig 
betekenis! Zoveel dwarreling, voor zoveel 
herhaling! Ziedaar een beeldcultuur: een 
zichzelf uithollende overvloed, een ogen
blikkelijke banalisering van iedere levens

vorm, een logenstraffing van iedere inte
resse door de saaiste neutraliteit. En toch is 
de verzameling mateloos fascinerend; je 
schuift over de demonstratie-vellen met 
een wanhopige belangstelling voor mense
lijke en natuurlijke levensvormen die geen 
langer en geen zinvoller bestaan beschoren 
is dan hun opnames zelf. De fotografie als 
metafoor voor het leven: niet eindeloze 
creatie, maar eindeloze herhaling, zonder 
troost. De encyclopedie van het onmyste
rieuze leven; overzicht van de banaliteit; 
een synthese die geen gram meer biedt dan 
de som van haar povere bestanddelen.

Zijn niet-figuratieve doeken zijn evenwel 
de allersomberste. In felle kleuren, met 
forse gestiek geschilderd. Maar meteen als 
een imitatie, als een kopie. Een reproduktie 
waarvan het kleurenschema smakeloos is 
opgesteld, waar voortdurend bizarre stijl
fouten in lijken te sluipen, alsof twee 
programma’s interfereren.
Maar er is vooral de ontkenning van het 
levendige spoor in wat er nochtans als ly
risch uitziet. In veel doeken is de kleuren- 
pasta heel onaantrekkelijk uitgeduwd, ge
mengd, weer losgerukt zoals kinderen met 
vingerverf twee vellen op elkaar leggen om 
de sporen van het uitpersen te zien. De verf 
is kleverige massa, gescheurd oppervlak, 
kleurmengsel zonder structuur. Alle nuan
ces verdwijnen in een onpersoonlijk, onge
controleerd uitsmeren. Schilderen is toch 
een bewuste ingreep, zone per zone, laag 
per laag, detail per detail, in een prachtige 
harmonie van steeds fijnere interventies. 
Maar hier worden alle kleuren en alle 
materiaaleffecten met een buitengewoon 
brutaal gebaar gesnoeid. Elders lijkt het een 
schuurmachine die de verf gladschaafde, 
alle ruigheid wegschraapte alsof hij zijn 
doeken levend stroopt.

Richter is bespookt door een eenvoudige en 
toch ook onoplosbare vraag: hoe kan men 
in een dunne schildermaterie het beeld van 
iets oproepen? Hoe zit die magie in elkaar 
van stof en beeld? Hoe kan die pasta drager 
worden van een imaginaire aanwezigheid? 
Hoe kan een krioelende verfaanbreng nu 
eens samenklitten tot een luchtbeeld van 
een stad, dan weer aaneenklitten tot alleen 
maar kleuren in een vlak? Hoe gebeurt dat 
spel tussen achtergrond en de figuur daarop? 
Wat als je de figuur nu eens als onderlaag 
neerzet en daarop een egaal, monochroom 
kleurvlak zet? Wat gebeurt er wanneer je 
het beeld niet meer kadert in functie van een 
centrale en dus herkende figuur, maar 
miskadert omdat je je figuurblind gedraagt, 
zoals bij een mislukte foto-opname? Wat 
gebeurt er wanneer je het beeld in een soort 
trekpers hebt geduwd, zodat je het hele 
oppervlak met één reusachtig bewegings- 
spoor doorkruist? Het oppervlak lijkt te 
roteren, als een drukpers, als een filmrol in 
een camera. Herhaling, cirkeling, bewe
ging. Niet de schilder beweegt, maar het 
doek trekt voorbij, rukt zich los van verf, 
kleur en figuur, scheurt en ontkleurt, ver
liest definitie en betekenis als een machine 
die opstart, wegschiet in een willekeurige 
en tegelijk dwingende richting en snelheid. 
Ineens is het museum het industriële slacht
huis geworden van de schilderkunst.

Dirk Lauwaert

De retrospectieve van Gerhard Richter 
kan nog tot 21 november bezocht wor
den in het Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, avenue du Président 
Wilson 11, 75116, Paris (1/47.23.61.27). 
Van 10 december tot 13 februari is deze 
tentoonstelling te gast in de Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.200).
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1.6.1992 De zogenaamde gegeven om
standigheden kan je niet veranderen met 
redelijkheid en inzicht; ze veranderen zich 
op niet te voorziene wijze zelf, quasi auto
noom.
Zo leiden de constatering dat het klimaat 
beschadigd is en het daarmee samenhan
gende vooruitzicht op een klimatologische 
catastrofe wel tot angst, maar niet tot han
delingen die efficiënt genoeg zijn om een 
verandering teweeg te brengen.
De angst is slechts een teken voor de zeker
heid dat we niets kunnen veranderen, en 
enkel om de angst te verzachten reageren 
we met surrogaathandelingen die als drup
pels op een hete plaat zijn. Zodoende gedra
gen we ons niet anders dan onze voorou
ders, die de natuur met gebeden en offers te 
lijf gingen.
De natuur zelf gaat voort, in haar geheel en 
al natuurlijke meedogenloosheid. Ze Creëert 
de voortdurende veranderingen die ons al
tijd schrik hebben aangejaagd. Aan haar 
zij n we overgeleverd, in machteloosheid en 

pijn, en we kunnen niets anders doen dan 
lenigen en troosten.
De leniging is altijd kinderachtig: wat groen 
op een parkeerterrein - de troost is altijd 
leugenachtig: valse bèloftes van een mooie 
toekomst. Dat lijkt het enige waaruit we 
bestaan.

3.6.92 Het bewustzijn is het vermogen te 
weten dat wij en anderen zijn, waren en 
zullen zijn. Wat ons in leven houdt, is dus 
het voorstellingsvermogen, en daarmee 
meteen ook het geloof. Zonder voorstellin
gen van wat in de toekomst ligt, van doel
stellingen en opdrachten zouden we vege
teren en - aangezien wij niet het instinct van 
de dieren bezitten - kreperen. Het vermo
gen te geloven (de opvatting, de mening, de 
overtuiging, de hoop, het plan, enz., enz.) is 
dus onze belangrijkste eigenschap. Als ge
loof kan dit vermogen ons zo machtig en 
overtuigend beheersen dat wij het tot een 
vernietigende dwaalleer kunnen ontwikke
len. Daarom is het noodzakelijk dat we het 

geloof voortdurend met scepsis en analyse 
tegemoettreden.

26.6.92 Misschien gaat het er wel om dat 
we het doden als een onderdeel van onze 
natuur moeten zien - dezelfde natuur die we 
als het niet-menselijke, “blinde” van na
tuurrampen, vleesetende dieren en explo
derende sterren willen beschouwen, als 
datgene wat aan ons tegengesteld is.
Met deze natuur zou ook ons gedrag over
eenstemmen, op twee manieren: enerzijds 
in de vorm van het actieve doden, van 
oorlogen, kampen en niet-militaire moor
den, anderzijds in de nog verschrikkelijker 
passieve vorm van het billijken (we kijken 
naar dè nieuwsberichten tijdens het avond
eten, we genieten van de moorden in de 
bioscoop). Dit gedrag komt voort uit de 
gegevenheid van de dood, die voor ons 
vanzelfsprekend is; op dezelfde manier 
waarop we beseffen dat we leven, weten we 
dat we zullen sterven; de dood is ons net zo 
natuurlijk als het leven. De drang om te 

overleven begrenst ons medelijden en onze 
hulpvaardigheid; helpen en meelijden doen 
we alleen onder dwang, en als het ons 
voordelig lijkt.
Het onderdrukken en verdringen van deze 
gegevenheden leidt tot gevaarlijke illusies, 
hypocrisie als politiek, leugenachtig, vals 
handelen.
Anderzijds zou de aanvaarding ervan on
voorstelbaar en onhaalbaar zijn: dat zou 
betekenen dat we alle toekomstige cata
strofen bewust en machteloos op de koop 
toe nemen, of anders gezegd: dat we ze 
incalculeren.

2.9.92 Je zou gemakkelijk kunnen aanvoe
ren dat de toenemende onoverzichtelijkheid 
en ondoorgrondelijkheid van de wereld de 
oorzaak zijn van de terugval tot barbaars
heid, van het culturele verval uit machte
loosheid en resignatie, en dat ze deze re
gressie nog verhaasten. Maar alles wat ik 
aan overlevering opvang, sterkt me in de 
mening dat het nooit anders is geweest, dat
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de wereld altijd onoverzichtelijk en on
doorgrondelijk was, dat cultuur en kunst 
zich alleen bij hoge uitzondering konden 
verwerkelijken. De normale toestand is 
moord en doodslag, meedogenloze chaos.

5.9.92 Haast dagelijks worden dikke cata
logussen van tentoonstellingen en zoge
naamde collecties uitgegeven, haast dage
lijks lezen we over nieuwe musea, over 
gigantische culturele manifestaties van al
lerlei aard; en inderdaad zijn de bedragen 
die staten, steden en privé-instanties aan 
kunst en cultuur besteden duizelingwek
kend. Het zou interessant zijn het totale 
bedrag te berekenen dat daaraan in de voor
bije tien j aar in de Westerse wereld werd 
gespendeerd. Hoe hoog het precieze be
drag ook zou uitvallen, het zou een afdoend 
bewijs zijn van onze natuurlijke meedogen
loosheid tegenover de ellende van de ar
men.

19.9.92 Er is geen enkele religie die het 
paradijs op aarde heeft beloofd; alleen de 
communisten waren dom genoeg om dat te 
doen. Daardoor zijn ze niet alleen bedrie
gers, maar ook daadwerkelijk moordenaars 
geworden. Want door alle schuld op de 
anderen te schuiven, toveren ze zichzelf om 
in het absoluut Goede en beroven ze zich
zelf van het vermogen om nog naar het 
goede te kunnen streven.
(En als je gelooft datje de hele wereld kunt 
veranderen, moet elke minimale verbete
ring van het bestaande op sabotage lijken.) 
Geblaseerd gespuis.

De eigen kwaadaardigheid (van de 
meedogenloosheid tot het verlangen om te 
moorden) moeten we aanvaarden als onze 
fundamentele feilbaarheid en onvolkomen
heid; alleen zo creëren we voor onszelf de 
mogelijkheid om onze goede kanten te ont
wikkelen en doeltreffend in te zetten.

De verdringing van de kwaadaardigheid 
leidt tot hypocrisie, en dat is niet alleen een 
“buiging voor de deugd” maar vooral ook 
de meest geraffineerde manier om het kwaad 
in ons te verwerkelijken (om dus enkele of 
honderden of duizenden of miljoenen men
sen te laten kreperen).
Hypocrisie, het moordwapen dat het best 
bij ons past, maakt het ons ook mogelijk om 
met veel arrogantie primitieve moord
praktijken uit vroeger tijden te veroorde
len, hoewel die eigenlijk veel onschadelij
ker waren.

22.9.92 Afkrabben. Sinds een jaar onge
veer is dat bij het schilderen het enige 
waartoe ik in staat ben: afkrabben, aanbren
gen en weer weghalen. Eigenlijk is het niet 
zo dat ik daardoor datgene wat zich eronder 
bevindt weer te voorschijn haal. Als het er 
mij om zou gaan iets opnieuw bloot te 
leggen, dan zou ik me moeten afvragen wat 
er blootgelegd moet worden (figuratieve 
beelden of tekens of patronen, dus beelden 
die ook direct gemaakt kunnen worden). 
Het zou bovendien een symbolisch truucje 
zijn, het opgraven van verloren, begraven 
beelden of een andere diepzinnigheid.
Het proces van het aanbrengen en vernieti
gen, van het met verschillende lagen wer
ken heeft als enige functie de instrumenta
tie bij de beeldproduktie te differentiëren.

23.9.92 Omdat ze hun des-illusie niet toe
laten, slaat ze bij marxistische intellectue
len in wraakzucht om. Zo maken ze van hun 
eigen ideologisch bankroet het bankroet 
van de hele wereld, in de eerste plaats 
natuurlijk van de kapitalistische, die ze met 
hun vertwijfelde haat beschimpen en ver
giftigen. Met “politieke correctheid”, een 
van hun methoden, nemen ze zelfs de ver
nietiging van hun eigen waarden op de 
koop toe, als ze daardoor maar meer schade 
kunnen aanrichten.

25.9.92 Voor wie depressief is, zijn alle 
beelden nietszeggend, zinloos beschilderde 
rechthoeken; om het even wat ze voorstel
len, hij bekijkt ze met de ogen van een koe, 
erger nog: ze roepen walging en pijn op. 
De kunstwereld lijkt steeds sterker door 
deze ziekte aangetast te zijn, en men kan 
daaruit besluiten dat er voor de kunst en
kele zeer miserabele decennia in aantocht 
zijn (als prijs voor de manische fase die 
hieraan is voorafgegaan).

17.10.92 Hypocrisie is het ostentatief ten
toonspreiden van een fatsoen dat men zelf 
niet kan opbrengen. Veel verder mikt het

Gerhard Richter, 1991

geconstrueerde fatsoen van ideologieën, 
dat een publiek gevaar wordt. Ideologieën 
kunnen wel worden ontmaskerd als bouw
werken van leugens maar zijn onontbeer
lijk als terreurinstrument. Hun fatsoen wordt 
een dubbele hypocrisie - men gelooft wat 
niet waar is, en men houdt vol wat men zelf 
niet gelooft. De schade die het veroorzaakt 
is dan ook dubbel, zoiets als het met voor
bedachten rade toebrengen van lichamelijk 
letsel en zelfverminking. - Het kan niet 
anders of ook deze praktijk heeft een zin die 
nog moet worden ontdekt.

17.10.92 De overdreven menselijkheid en 
hulpvaardigheid - het medelijden met elke 
ter dood veroordeelde moordenaar, met 
elke in de aardolie omgekomen vis, met 
elke stervende boom - staan in contrast met 
de ellende die door oorlogen, honger en 
ziektes wordt veroorzaakt en die in een 
dergelijke omvang nog nooit is voorgeko
men, ze staan in contrast met de voorspel
bare catastrofen op een overbevolkte aarde 
waarvan de bewoners elkaar in een onvoor
stelbare verwarring zullen afslachten en 
uithongeren - ze staan in contrast met de 
onafwendbare ontwikkeling van de daarbij 
horende mensenhaat, van een niet meer te 
overtreffen liefde- en meedogenloosheid - 
uit angst voor dat alles zijn ze ontstaan.

19.10.92 Schijnbaar zijn we nu minder 
wreed en meedogenloos dan een paar eeu
wen geleden, toen het nog volstrekt accep
tabel was dat iedereen elkaar afslachtte. En 
we zijn inderdaad sentimenteler, we huilen 
als we dieren mishandeld zien worden, we 
hebben medelijden met vluchtelingen, we 
willen embryo’s beschermen, we houden 
van zigeuners en maken het de gehandicap
ten zoveel mogelijk naar de zin; als iemand 
sterft, kunnen we niet meer bij hem blijven, 
maar we kijken wel toe hoe elke dag dui
zenden mensen verrekken, verhongeren en 
vermoord worden, we zien en horen en 
lezen de voortdurend stijgende cijfers van 
de milj eenvoudige ellende, het miljoen- 
voudige creperen, we slaan de cijfers op en 
extrapoleren ze. Paniek. (Maar doorgaans 
slagen we er toch nog in onszelf iets wijs te 
maken en een boompje te planten.)

18.11.92 Met geen mogelijkheid kunnen 
we de voortdurend toenemende aantallen 
werklozen, daklozen, honger- en epidemie- 
lijders, vluchtelingen en gefolterden ooit 
nog meester worden. Wat we doen, vaak 
met vertwijfelde toewijding, is niet meer 
dan de kleinst mogelijke leniging en troost. 
We zouden de wereld moeten veranderen 
in een kamp, dat dan nauwelijks veel men
selijker zou functioneren dan Auschwitz. 
Dus laten we de natuur haar gang maar 
gaan, tot iets anders zijn we nog nooit in 
staat geweest.

3.12.92 Sinds lange tijd kunnen de marxis
ten weer jubelen: sinds de ineenstorting 
van het socialisme neemt de ellende overal 
toe. Ze geloven nog altijd in een “systeem” 
dat de ellende veroorzaakt voorzover het 
rechts is, en dat, als het links zou zijn, alles 
in orde zou brengen.

8.12.92 Kunstenaar - dit woord, veeleer 
een eretitel dan de aanduiding van een 
beroep, wekt nog altijd veel respect op. Het 

wordt geassocieerd met pracht en praal en 
met ellende, met gerealiseerde vrijheid en 
weergaloze onafhankelijkheid. Het leven 
van de kunstenaar komt soeverein en avon
tuurlijk over; kunstenaars zijn hun tijd ver 
vooruit, hun werk behoort tot de hoogste 
waarden der mensheid, hun moed en 
vastberadenheid trotseren zowel het onbe
grip van de cultuurbarbaren als de vervol
ging door dictaturen. Kunstenaars zijn de 
werkelijk creatieve en geniale geesten, hun 
roem en die van hun werk steunt op hun 
begenadigde talenten, op de hartstochte- 
lijke toewijding aan hun taak, die ze met 
intuïtie en intelligentie ten behoeve van de 
gemeenschap verrichten. Ze zijn altijd pro
gressief en maatschappijkritisch, staan al
tijd aan de kant van de onderdrukten, en of 
ze nu rijk of arm zijn, geprivilegieerd zijn 
ze altijd.
Het is dan ook begrijpelijk dat iedereen wel 
een kunstenaar zou willen zijn, liever dan 
de schande van een gewoon beroep te moe
ten dragen. Maar ooit zal de maatschappij 
haar beeld van de kunstenaar bijstellen: 
wanneer ze merkt hoe eenvoudig het is 
geworden om kunstenaar te zijn en op het 
doek of ergens daarnaast iets aan te brengen 
dat voor iedereen onbegrijpelijk en daar
door onaantastbaar is, wanneer ze merkt 
hoe eenvoudig het is om jezelf een air te 
geven en indruk te maken, om iedereen en 
ook jezelf voor het lapje te houden. Ten 
laatste op dat moment zal de eretitel kunste
naar alleen nog een gevoel van misselijk
heid veroorzaken.

11.12.92 Wat wij beleven, wat wij leven 
noemen, is rationeel gezien onzinnig, nut
teloos, vergeefs, overbodig - een vorm van 
waanzin dus. Die waanzin wordt achterna
gezeten door onze rede, die hem ononder
broken voorziet van interpretaties en legiti
maties; dat zijn dus niets anders dan on
houdbare pogingen om de waarheid te ver
draaien en te verhinderen.

14.12.92 Doodsangsten. De zekerheid dat 
we zullen sterven, en de onzekerheid over 
de wijze waarop dat zal gebeuren, jagen ons 
doodsangst aan. De angst voor de voorspel
bare catastrofale evolutie van de wereld is 
daarmee vergelijkbaar en hangt er min of 
meer mee samen. Ons denken, dat corres
pondeert met het heden en zich oriënteert 
aan het verleden, kan in de galopperende 
bevolkingstoename niets anders zien dan 
een catastrofe. We kunnen ons evenmin 
troosten met de redenering dat de omstan
digheden die ons nu in hun ban houden het 
ons ook onmogelijk maken te anticiperen 
op een toekomstige redding, dus nu al dat
gene te denken wat de toekomstige gegeven
heden en noodzakelijkheden ons zullen la
ten denken.
Want meestal bleek het toch zo dat men 
zelfs de catastrofen die men kon voorzien 
onmogelijk kon afwenden, zodat men alle 
ellende zonder troost of leniging moest 
doorstaan. ( Men moet dus “de soep wordt 
nooit zo heet gegeten als ze wordt opge
diend” vervangen door “alles is altijd nog 
veel erger als men gedacht had”.) 
Ontoereikend als troost is ook het besef dat 
voorstellingen van dood, lijden en sterven 
de gezonde altijd afschrikwekkender toe
schijnen dan de lijdende of de stervende, 
die het lijden vaak aanvaarden als een op

dracht, een taak die hen veel dieper vervult 
dan de beroepstaak van gezonde mensen. 
Ontoereikend is deze troost ook omdat we 
weten dat de levenswil onafwendbaar ge
duld moet worden tot het organisme is 
vernietigd (ook wanneer het lichaam zelf 
opiaten aanmaakt die het sterven draaglij- 
ker maken, en het organisme of zijn levens
wil tegen alle redelijkheid in tot op het 
laatst hoop blijft produceren).

Hoop is de verblinding van de rede. Hij 
wordt door een fysisch en psychisch intact 
organisme ontwikkeld als een soort drug 
die wanen veroorzaakt, met de bedoeling 
de realistische visie, die onze levenswil zou 
aantasten, te vervalsen. Omdat dieren geen 
bewustzijn bezitten, hebben ze ook geen 
hoop nodig. Ze zijn echter niet wezenlijk 
anders dan wij, omdat ook zij onderworpen 
zijn aan dezelfde levensdrang die hen ertoe 
dwingt tot hun laatste ademtocht in leven te 
blijven. Het is dus de levensdrang of de 
levenskracht die het organisme gebruikt tot 
het vernietigd is. Daarom is het verkeerd te 
veronderstellen dat de levenswil een eigen
schap van het organisme zou zijn; evenmin 
is het juist dat het organisme genen voort
brengt die het dan volledig determineren, 
tot in zijn overlevingsdrang toe. Het omge
keerde is het geval: het is het “leven” dat de 
fysische organismen voortbrengt en hen tot 
aan de dood toe gebruikt om als leven voort 
te kunnen functioneren.
Een afschrikwekkende, want geheel en al 
onverklaarbare voorstelling. De levens
kracht, het leven als iets wat niet zichtbaar, 
niet materieel is; een ondoorgrondelijke 
monstruositeit die ons misbruikt. De cata
strofale blinde mateloosheid van onze 
vermenigvuldiging, de meedogenloze ver
spilling van lichamen, zelfs de vernietiging 
van volledige soorten kunnen die voorstel
ling alleen maar bevestigen.
Het leven is dus iets dat even onverklaar
baar is als de oerknal en alle andere fysische 
en niet-fysische processen in het heelal, en 
het is heel zeker van dezelfde stof gemaakt. 
Energie en massa: de meest onbevredi
gende beschrijving.
(Als soms wordt gezegd dat we niet meer 
zijn dan het omhulsel en het willoos instru
ment van de genen, dan zou daarop een 
aaneenschakeling van vragen moeten vol
gen: van wie zijn de genen dan de instru
menten, enzovoort, tot je bij de allereerste 
oorzaak terechtkomt. Ik denk dat nog nie
mand zich echt heeft afgevraagd wat voor 
een “energie” dat eigenlijk is, die een virus 
ertoe aanzet om in leven te blijven en zich 
te vermenigvuldigen, die dit virus als haar 
drager gebruikt. Misschien is het daarom 
dat ik in het bovenstaande het vrij correcte 
begrip energie niet gebruikt heb: dat begrip 
wordt zo vanzelfsprekend gehanteerd dat 
de vraag wat die energie nu eigenlijk is niet 
meer rijst.)

30.12.92 De wereld van de geest en de 
kunst, de wereld waarin we zijn opgegroeid, 
is de belangrijkste; door de decennia heen 
blijft dat onze thuis en onze wereld. Van 
kunstenaars en musici en dichters, van filo
sofen en wetenschappers kennen we de 
naam, we kennen hun werk en hun leven. 
Zij, en niet de politici en de heersers, zijn 
voor ons de geschiedenis van de mensheid 
- van de heersers kennen we nauwelijks nog 
de naam, en als ze al herinneringen oproe
pen, zijn het altijd de meest afschrikwek
kende, want heersers kunnen alleen door 
verschrikkingen een spoor achterlaten.
Er is geen groter contrast denkbaar dan 
tussen Kafka en keizer Wilhelm II.

Gerhard Richter

Vertaling: Eddy Bettens

“Notities 1992” werd opgenomen in het 
recentelijk verschenen boek “Text”, 
waarin teksten van en interviews met 
Gerhard Richter gebundeld werden. Het 
boek dat werd samengesteld door Hans- 
Ulrich Obrist en door hem van een na
woord werd voorzien, is een uitgave van 
Insel Verlag, Lindenstrasse 29-35,6000 
Frankfurt 1 (069/756.01.233). Het 
copyright van “Notities 1992” en van de 
afgedrukte foto komt Gerhard Richter 
toe.
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De kwade geur van de figuratieve schilderkunst
Over ((Look at the window”

Onder de subtitel “over representatie in 
hedendaagse schilderkunst” organiseerde 
Het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch de ten
toonstelling “Look at the Window” die een 
krampachtig betoog visualiseerde over een 
terugkeer naar het herkenbare, figuratieve 
beeld in de schilderkunst. Aan de hand van 
de meest uiteenlopende "genre-schilde- 
rijen”, gaande van natuurlandschappen tot 
portretten, tracht curator José Lebrero Stals 
de picturale expressie van hoogst indivi
duele ervaringen, gewaarwordingen en 
emoties aan te tonen. De schilders hebben, 
in de bewoordingen van Stals, opnieuw een 
figuratief en werkelijkheidsrefererend voer
tuig nodig om via een handige, “sublime
rende” omweg hun verdrongen emotionali
teit te uiten.

Na het einde van de schilderkunst

Dat de tentoonstelling in het architecturaal 
totaal ongeschikte Kruithuis een zeer wa
zige bedoening was, maakte paradoxaal 
genoeg reeds de uitnodigende conservator 
Jos Poodt duidelijk in de inleiding van de 
catalogus: “Met de tentoonstelling maar 
vooral met de inleiding in deze catalogus 
geeft hij (Stals) zijn visie op de tegenstel
ling abstract-figuratief en op mogelijkhe
den en betekenis van representatie in de 
huidige schilderkunst”. Vermits vooral de 
catalogustekst een zinvolle en coherente 
verantwoording moet brengen, kunnen we 
de compleet falende tentoonstelling voor
lopig onbesproken laten...
Als een volleerd kunsthistoricus splitst Stals 
de lezer op twee gedrukte pagina’s zowat 
honderd jaar geschiedenis van de schilder
kunst in de maag en de daarbij horende 
redenen die het alsmaar agressiever te lijf 
gaan van het schilderij inzichtelijk maken. 
Stals ziet (terecht) in het oeuvre van Luciano 
Fontana en Yves Klein een eindpunt in een 
lange strijd om het verhalende voorgoed te 
bannen van het vlakke schilderij. Luciano 
Fontana verwondde genadeloos het doek 
(als materiële drager/conditie voor het schil
deren) en visualiseerde als nooit tevoren 
het bedrog van (picturaal) illusionisme op 
een plat vlak. Yves Klein ruilde op een 
bepaald ogenblik penseel en borstel in voor 
een vlammenwerper en verschroeide als 
het ware de huid van het schilderij. Het 
voor dood verklaren van de schilderkunst 
was in de praktijk gerealiseerd en kon in 
zeker opzicht niet enkel gezien worden als 
een eind- maar ook als een nulpunt van een 
lange schilderkunstige traditie. Vanaf dit 
punt in zijn betoog - het vermeende einde 
van de schilderkunst - stelt Stals alles in het 
werk om de actuele, figuratieve schilder
kunst opnieuw een zweem van fegitimiteit 
te verschaffen. Wat hierbij opvalt, is dat 
Stals zich alleen beperkt tot het schilderen 
op doek - het schilderij als een gemakkelijk 
verplaatsbaar en mercantiel object. Stals 
laat de formeel en inhoudelijk complexe, 
conceptuele installatiekunstwerken onver
meld, evenals de economische motieven 
die het pad effenden voor een algemene 
terugkeer naar de objectgerichte schilder
kunst. Stals weigert ook aandacht te beste
den aan de kunstproduktie van diegenen 
die de muur en de omgeving beschouwen 
als (efemere) dragers voor visuele uitspra
ken over hun aanvoelen van de realiteit. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het oeuvre van de 
Duitser Günter Förg van het begin van de 
jaren ’80 waarin hij wandschilderingen, 
monumentale foto’s en dito spiegels inte
greerde tot een esthetische totaal-ervaring 
die de enge grenzen van de keurig gedefini
eerde en gebruikte plastische media over
steeg. Was dit soort kunst dan geen uitdruk
king van het ervaren van een realiteit, die 
niet meteen legitimaties noodzaakte in de 
troebele sferen van de duistere zieleroerse- 
len van een kunstenaar? Waarom bleef Stals 
met andere woorden bij de enge gedachte 
van het schilderij als “venster” en negeerde 
hij de concrete en ruimtelijke schilderkunst 
die toch ook en misschien wel méér met de 
(afbeelding van een) realiteit te maken heeft? 
Het is ook opvallend dat deze retour van de 
schilderkunst opnieuw wordt begeleid door 
etherische teksten die de kunstbeleving 
opnieuw afstemmen op onpeilbare, taal
kundig gepolijste verwoordingen over de 
individueel beleefde ontroering bij het zien 
en doorvoelen van één of ander kunstwerk. 
In crisistijden neemt men nu eenmaal snel
ler zijn vlucht tot introvertie. Het sublime-

José Maldonado

Ventana II

ren van het sociaal-maatschappelijke te
kort brengt een vlucht naar het mystieke op 
gang. Een vertrouwde iconografie functio
neert als een veilig spiegelbeeld, als een 
genoegzame zelfbevestiging van een ver
trouwd wereldbeeld dat ruimschoots 
inlevingsmogelijkheden biedt om te ver
wijlen in afdwalende gedachten.
De tekst van Stals krijgt vervolgens een 
uitgebreide epiloog in een postmoder
nistisch toeëigenen en modieus sprokkelen 
van citaten uit klassieke literatuur en kri
tiek: “Is illusie een venster van bedrog?... 
juist de kwade geur waarin de figuratieve 
schilderkunst staat, maakt van deze kunst
vorm uiteindelijk een krachtig voertuig, dat 
zichzelf gaande houdt en dat op een effec
tieve manier aanzet tot rebellie door het 
betrekkelijke taboe te ondermijnen dat zorgt 
voor de normerende orde van het artistieke 
systeem met de daaraan gekoppelde verbo
den en bepalingen van wat men wel en niet 
kan maken.” (Stals)

Figuratie versus abstractie

Het polariseren van de tegenstellingen tus
sen abstracte en figuratieve kunst is een 
vals probleem. Ieder goed schilderij is in se 
een abstract schilderij omdat het nu één
maal een afgeleide is van een intensieve 
geestelijke arbeid. De voorstelling, de re
presentatie kan ten hoogste als alibi dienen. 
In het werk van de Duitser Michael van 
Ofen ziet men de schematische afbeelding 
van een landschap. Deze figuratieve val
strik is slechts een aanleiding om de toe
schouwer met de neus op de materialiteit 
van het schilderij te duwen. Meestal schil
dert van Ofen met één tube die hij vervol
gens vermengt met wit: het opgeroepen 
beeld toont bijgevolg méér over de (ge
schiedenis van de) schilderkunst dan over 
het zichtbaar maken van een min of meer 
herkenbaar beeld. Immers, de associaties 
die een bepaald schilderij oproepen, zijn 
niet inherent aan het schilderij maar vallen 
exclusief onder de verantwoordelijkheid 
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van de kijker. De materialiteit van het schil
derij is van primordiaal belang en het af
beeldende karakter ervan kan hoogstens 
dienen als lokmiddel ten einde de al dan 
niet gestructureerde aanbreng van verf te 
aanschouwen.

Figuratieve of narratieve motieven

In het begin van de jaren ’ 80 was de tijd rijp 
voor een stormachtige terugkeer van de 
uitdrukking van gevoelens op doek. Dit 
neo-expressionisme was een expliciete, 
picturale expressie van opgekropte, collec
tieve anti-gevoelens ten overstaan van een 
zogenaamd verstard, conceptueel en onvrij 
kunstklimaat. In het begin van de jaren ’90 
stelt men opnieuw een revival vast van de 
schilderkunst. Deze keer trapt men niet in 
de val van het emotioneel gestuele maar 
wordt de centrale bekommernis het picturaal 
visualiseren van de “herinnering”. Kunste
naars zoals Luc Tuymans filteren het direct 
gevoelsmatige doorheen een dwangbuis 
waarin op een zeer handige manier inhou
delijke intenties worden omfloerst en be
dwongen. Met andere woorden: een wazig 
gordijn, inherent aan en metaforisch ver
bonden met het vervagen van alle herinne
ringen levert de motivatie om figuratief te 
blijven schilderen. Banale onderwerpen 
worden op een schrale manier weergege
ven en “onttrekken het schilderij aan wat zij 
moeten voorstellen”. Luc Tuymans traceert 
in een uitspraak (uit een perstekst van gale
rie Paul Andriesse) de parallellen tussen 
zijn picturale praxis en zijn opvatting over 
een goede tentoonstelling: “Het creëren 
van een vacuüm (...) vind ik ook het be
langrijkste aan het maken van een tentoon
stelling”. In deze dubbelzinnige stelling- 
name wordt tegelijk vastgehouden aan het 
“vacuüm” en aan figuratieve motieven. Het 
flets en troosteloos afbeelden van de herin
nering aan wat ooit was en van het banale 
dat ons omringt, blijft in se een strategische 
omweg die de nadruk blijft leggen op het 
narratieve. In tegenstelling tot Gerhard Rich

ter die in talloze citaten de materialiteit, de 
ontkenning van het transponeren van het 
"eng-emotionele" én de onmogelijkheid van 
het afbeeldend karakter van een schilderij 
manifest aan de orde bracht, blijven de 
actuele schilders gepreoccupeerd door het 
“gefilterd” visualiseren van troebele herin
neringen en emoties. In de geciteerde pers
tekst: “Daar het beeld en het geheugen per 
definitie zullen falen beperkt Tuymans zich 
tot de verwijzing”. Het is duidelijk dat het 
doek “Secrets” (van 1990, en aanwezig op 
de tentoonstelling) van Luc Tuymans waarin 
een man staat afgebeeld met gesloten ogen, 
de nodige inspiratie kan genereren vooreen 
narratief betoog, de aangereikte suggesties 
tussen de titel “Secrets” en de man met 
gesloten ogen zijn evident... De relevantie 
van dit werk in een discussie over (de 
noodzaak en het belang van figuratieve) 
schilderkunst is echter beperkt.
In het kader van de tentoonstellingsreeks 
“Critical Distance” in Antwerpen heb ik
zelf aandacht besteed aan het oeuvre van de 
jonge Amerikaanse schilder John Currin. 
Op het eerste gezicht beperkt zijn picturale 
produktie zich louter en alleen tot het 
figuratief schilderen van meisjes en vrou
wen. In Het Kruithuis was ook hij present 
met één schilderij in de intimistische 
portrettengalerij (samen met Monika Baer, 
Philip Akkerman en Luc Tuymans). Al
hoewel John Currin zelf weigerde te parti
ciperen aan deze tentoonstelling werd een 
werk van hem in de portrettengalerij opge
hangen dat doet uitschijnen dat hij een 
portretschilder is... Currin wil helemaal 
niet worden geassocieerd met de heden
daagse heropleving van figuratieve schil
derkunst. Zijn werk is een uiterst bedachte 
smeltkroes van picturale, kunsthistorische, 
socio-politieke en sexuele problematieken 
en achtergronden die in se niets te maken 
hebben met het afbeelden van een al dan 
niet fictief personage. John Currin is één 
van die weinige schilders waarvan het werk 
tegelijkertijd schilderkunstig afstoot en via 
de ingebouwde visuele valstrikken blijft 
intrigeren. Zijn visie op schilderkunst is 
geënt op de negatie van emoties of 
gevoelsgeladen scènes. John Currin reali
seert daarenboven via een lange penseel- 
strook-techniek schilderijen die hoege
naamd esthetisch niet behagen. De neu- 
traal-monochrome achtergrond, het belang 
van de (historische) pose, de emotieloze 
blik van het personage, het subversief men
gen van fictieve, realistische en fantasie
rijke deformaties van anonieme en 
gemediatiseerde personages (televisie en 
magazines) en het a-pamflettair benaderen 
van de levensbedreigende sexuele proble
men zijn enkele belangrijke themata die 
John Currin in zijn werk aan de orde stelt.

Het concipiëren van een thematische ten
toonstelling die een legitimatie beoogt van 
het figuratief schilderen anno 1993 is wei
nig zinvol. Polariserende discussies over 
figuratieve en abstracte schilderkunst zijn 
eveneens irrelevant. Alle goede (schilder) 
kunst is, om Boris Groys te parafraseren, 
het produkt van een geestelijke en bijge
volg abstracte reflectie die vanzelfsprekend 
altijd doordrongen blijft van elementen uit 
het culturele archief en zijn profane buiten
ruimte.

Luk Lambrecht

In de tentoonstelling “Lookaithe window 
- over representatie in hedendaagse schil
derkunst” die van 5 september tot 31 ok
tober georganiseerd werd door Het 
Kruithuis (Citadellaan 7, 5211 XA 
‘s-Hertogenbosch, 073/12.21.88) werden 
werken opgenomen van Philip Akker
man, Michael van Ofen, Michael Kunze, 
John Currin, Stepanek & Maslin, Pierre 
Dorion, Luc Tuymans en José Maldo
nado.



Teksten De schrale oogst van culturele gastarbeid
In zijn notities rekent Gerhard Rich
ter op een drieste manier af met 
“politieke correctheid”, terwijl zijn 
notities in feite “politiek correct” 
zijn, in tegenstelling tot eerdere, naar 
aanleiding van zijn tentoonstelling 
in het Museum Overholland gepu
bliceerde aantekeningen. Niet alleen 
zijn toegenomen belangstelling voor 
politieke en maatschappelijke the- 
mata valt op - en dit ten nadele van 
strikt praktijkgebonden reflecties - 
maar ook zijn afkeer van zijn on- 
middellijke omgeving, de “kunst
wereld”. “Haast dagelijks worden 
dikke catalogussen van tentoonstel
lingen en zogenaamde collecties uit
gegeven, haast dagelijks lezen we 
over nieuwe musea, over gigantische 
culturele manifestaties van allerlei 
aard,” zucht de kunstenaar.

Gerhard Richter

Piz Roseg, Nietzsche-Haus, 1992

Beide themata - de kunstwereld en 
“politieke correctheid” - komen aan 
bod in twee teksten. Mark Kremer 
bespreekt de derde tentoonstelling 
in het luik hedendaagse kunst van 
Antwerpen 93 met de aan Gordon 
Matta-Clark ontleende titel “Ver
trekken vanuit een normale situatie 
en deze hervertalen in elkaar overlap
pende en meervoudige lezingen van 
condities uit heden en verleden”. Niet 
alleen de problematische aspecten 
van de “politieke correctheid” van 
deze tentoonstelling worden belicht. 
Het mislukken van “Vertrekken...” 
wordt ook in verband gebracht met 
onze hopeloos vermoeide cultuur 
waaraan het tentoonstellingswezen 
zich nog slechts bij uitzondering kan 
onttrekken. Dat “Sonsbeek 93” als 
“politiek correcte” tentoonstelling 
faalt, wordt ook door Mark Kremer 
duidelijk gemaakt Voor niet vitaal 
kan deze tentoonstelling echter on
mogelijk doorgaan. Zowel in de ca
talogus als in de in dit nummer gepu
bliceerde aantekeningen biedt 
Valerie Smith, de curator van 
Sonsbeek 93, op een erg levendige 
wijze stof tot nadenken over de bete
kenis en de rol van kunst in de open
bare ruimte. Dat Valerie Smith daar
enboven problemen als het vanda
lisme, de financiële beslommeringen, 
de reacties uit de kunstwereld “open
baar” maakt en ter discussie stelt, is 
niet alleen een uitdrukking van haar 
radicale houding maar ook een aan
wijzing dat ze voor zichzelf en ande
ren deze problemen wil oplossen. In 
haar besluit stelt ze immers dat “die 
ervaring daar ligt als onbewerkt 
materiaal, klaar om op de een of 
andere manier hergebruikt te wor
den”. Indien de tentoonstelling zelf 
de toeschouwer niet overtuigd heeft 
van haar procesmatig karakter, dan 
toont de publicatie van deze aante
keningen dat Sonsbeek 93 nog steeds 
niet beëindigd is.

Drie teksten ronden dit nummer af. 
Bart Meuleman bespreekt het boek 
dat verscheen naar aanleiding van 
de tentoonstelling “Het sublieme ge
mis - over het geheugen van de ver
beelding”. In afwachting van een 
bespreking van de vijf overige ca
hiers, wordt "Restauraties. Vormen 
van Herstel”, het zesde cahier van 
het Antwerpen 93-project “Vertoog 
en literatuur” door Jorinde Seijdel 
becommentarieerd. Het oeuvre van 
de Canadese fotografe Lynne Cohen 
tenslotte wordt belicht door Erik 
Eelbode.

De Europese variant van de politiek cor
recte tentoonstelling heeft dit jaar vaste 
grond onder de voeten gekregen. Tentoon
stellingen als “Sonsbeek 93”, “Unité” en 
nu “Vertrekken vanuit een normale situatie 
en deze hervertalen in elkaar overlappende 
en meervoudige lezingen van condities uit 
heden en verleden ” passen binnen een ac
tuele tendens die de maatschappelijke rele
vantie van kunst hoog in het vaandel draagt. 
In elk van deze manifestaties komt de vraag 
terug hoe beeldende kunst op een zinvolle 
manier kan worden ingezet om maatschap
pelijke problemen te belichten.
Ik denk dat genoemde tentoonstellingen, 
en “Vertrekken... ” is wat dat betreft geen 
uitzondering, op de een of andere manier 
zijn gestrand. Teveel kunstenaars stelden 
zich tevreden met het presenteren van werk
stukken die blijven steken in een academi
sche uiteenzetting over bijvoorbeeld een 
sociale of ecologische problematiek. Als 
bezoeker van deze tentoonstellingen heb ik 
bijna nergens het gevoel gehad dat ik iets 
vitaals meemaakte. Ik heb weinig werken 
gezien die je constructief of openend zou 
kunnen noemen, maar vooral veel beel
dende voorstellen waarin een grote arbeids
factor afleesbaar was. En toch kwam juist 
het opzet van deze tentoonstellingen tege
moet aan een behoefte die bij veel jonge 
kunstenaars leeft, namelijk om hun praktijk 
te relateren aan wat er in de wereld gaande 
is. “Sonsbeek 93 " wilde een gebeuren voor 
de mensen uit Arnhem zijn, bij “Unité" 
was de interactie met de bewoners uit het 
belendende woongedeelte van het door Le 
Corbusier gebouwde flatgebouw een cru
ciale factor, en bij “Vertrekken... ” diende 
de historische en sociale context van Ant
werpen als uitgangspunt. Je zou zeggen: 
situaties die inspelen op de behoefte van 
jonge kunstenaars en dus ideaal zijn om een 
nieuwe mentaliteit voelbaar te maken.
Dat laatste is naar mijn mening niet gelukt, 
of althans niet op een overtuigende wijze. 
Hoe komt dat? Er zijn, denk ik, twee be
langrijke redenen. De eerste reden is van 
principiële aard. Een institutionele verta
ling en hantering van iets als de maatschap- 
pelijke relevantie van kunst brengt een for
malisering van die kwestie met zich mee, 
hetgeen per definitie haaks staat op de vi
tale en vaak ongecontroleerde aard van 
kunst. Tentoonstellingen met als onder
werp de maatschappelijke relevantie van 
kunst, blijken in de praktijk eerder als een 
rigide kader te werken waardoor kunste
naars een aan hen gestelde vraag (alleen 
maar) op een mechanische wijze (kunnen) 
beantwoorden. De tentoonstellings- 
machinerie forceert wat in kunstenaars
praktijken aan het ontkiemen is.
De tweede reden is van structurele aard en 
komt erop neer dat nieuwe ontwikkelingen 
in kaart worden gebracht met behulp van 
oude tentoonstellingsinstrumenten die niet 
goed op deze verander(en)de situatie zijn 
afgestemd. Kunstenaars die hun praktijk 
relateren aan wat er in de wereld gaande is, 
zouden de resultaten van hun werkwijze 
moeten kunnen tonen op plaatsen die op 
een bepaalde manier samenhangen of zelfs 
voortkomen uit die praktijk. Op plekken 
die in zekere zin marginaal zijn maar wel 
een specifieke betekenis hebben, zoals een 
kantoor, een fabriek of een vliegveld zou
den de voorstellen van kunstenaars aan 
betekenis kunnen winnen.
In ieder geval is de openbare ruimte van een 
middelgrote stad niet het eerste waaraan ik 
denk. Het concept van “Sonsbeek 93 ” was 
te zeer gerelateerd aan een oude formule, 
namelijk die van een beeldenroute door
heen een stad. Dat is ook de reden dat 
bepaalde werken, denk aan Marc Quinns 
telefooncel waarin een man met een erectie 
klaarstaat, op deze tentoonstelling een vol
strekt ontwortelde indruk maakten. Het 
maken van een tentoonstelling in leeg
staande, deels onttakelde wooneenheden 
op een etage van een flatgebouw op het 
Franse platteland was een interessant expe
riment. Maar de tentoonstellingssituatie van 
“Unité” was op voorhand te kunstmatig, 
dat wil zeggen afgescheiden van de ge
schiedenis van en het leven in de flat, zodat 
veel kunstwerken maar ook projecten met 
een open karakter toch weer in een isole
ment terechtkwamen.
Dat gebeurde zelfs met het werk van Renée 
Green, hoewel er een naïef verlangen uit 
sprak om de kloof tussen kunst en leven te 
dichten. Green had de haar toegewezen 
ruimte in Firminy geannexeerd. Zij had er 
haar persoonlijke bezittingen uitgestald en

Jimmie Durham

Gilgamesh and me, 

1
was zelf aanwezig, keek televisie, sprak 
met bezoekers, en noteerde haar gedachten 
over de situatie. Haar actie had een spon
tane maar ook een desperate kant omdat 
teveel details - opgeprikte persoonlijke 
briefjes, fragmenten van zakelijke corres
pondentie - een inzicht boden in de obsta
kels die verhinderden dat de afstand tot de 
omgeving werkelijk werd overbrugd. Maar 
misschien was die omgeving wel het groot
ste obstakel. Greens werk was een onge
controleerd en wispelturig element dat zich 
niet binnen de orde van de tentoonstelling 
voegde, en die vreemdheid had tot gevolg 
dat er een kunstmatig licht viel op de pri
maire, menselijke behoefte om je ergens te 
vestigen - de crux van haar actie.
Het risico dat de kunst, waar ze zich zou 
willen uitspreken over de wereld rondom 
haar, door de tentoonstellingscontext in 
een isolement zou geraken, speelde ook bij 
de voorbereiding van “Vertrekken...”, de 
tentoonstelling in het MUHKA. Wat te 
doen in de witte ruimtes van een gebouw 
dat bekend staat, en nu druk ik me nog 
eufemistisch uit, als een heuse karikatuur 
van het moderne museum?

De organisatoren van “Vertrekken... ” wa
ren zich ongetwijfeld bewust van de geva
ren van de steriele museale omgeving. Zo
wel de vorm als de inhoud van het project 
kan worden begrepen als een tegenwicht, 
bedoeld om het statische museum open te 
breken. Het verklaart om te beginnen de 
keuze voor een tentoonstelling waarin al
lerlei types van presentatie elkaar afwisse
len en doorkruisen. Er zijn opstellingen van 
sculpturen, fotowerken, een geluidswerk 
en een filmvoorstelling (Jimmie Durham, 
ZarinaBhimji, Luca Vitone, BethanHuws), 
werken die in situ zijn gemaakt (Maria 
Eichhorn, Ann Veronica Janssens), en er 
zijn een aantal werken die vooral inzicht 
geven in een werkproces (Mark Dion, Renée 
Green, Laurie Parsons). De bezoeker van 
de tentoonstelling dient zich bij zoveel ver
schillende indrukken voortdurend te her
oriënteren.
Twee bijkomende projecten verlenen deze 
tentoonstelling een actuele en een histori
sche dimensie. Allereerst mocht het alter
natieve radiostation Radio Centraal zijn 
apparatuur op de derde etage van het 
MUHKA opstellen om gedurende de ten
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toonstelling uitzendingen te verzorgen. 
Deze ludieke actie wordt in het persbericht 
toegelicht: “Zoals veel laat-20ste eeuwse 
steden bestaat Antwerpen zelf uit com
plexe zones, uit kaarten die voortdurend 
door de architectuur, taal, generaties, 
etniciteit, economische status hertekend 
worden. Met de medewerking van een aan
tal gemeenschapsnetwerken vertakken deze 
interacties en botsingen zich nu ook binnen 
en buiten het museum als openbaar net
werk.” Ook het tweede project wordt op 
een uitermate ernstige wijze toegelicht. Het 
betreft een mini-expositie over de Ant
werpse kunstscène van 1958 tot 1969, die 
in beeld wordt gebracht middels enerzijds 
goedkope druksels en wat fotomateriaal, en 
anderzijds werken van internationaal be
kende kunstenaars in Antwerpse privé-col- 
lecties. In de catalogus beargumenteert 
Carolyn Christov-Bakargiev de aanwezig
heid van deze mini-expositie aldus; “Voor 
zover het georiënteerd is op de internatio
nale kunstwereld, benadrukt dit onderdeel 
van het project de noodzaak om de kunst
praktijk te doen wortelen in de omgeving 
waarin zij gepresenteerd wordt. In wezen 
bestaan er alleen lokale exposities.” 
Een heldere uitspraak, maar op zo’n mo
ment zou je verwachten dat een organisator 
zich ook rekenschap geeft van de dubbel
zinnige formule van de hoofdtentoonstel
ling. Voor de zoveelste keer werd het me
rendeel der kunstenaars van elders 
ingevlogen om op een lokale situatie te 
reageren - dat het hier om een sociaal geën
gageerde reactie gaat, doet niets af aan het 
exotische gehalte van de uitnodiging. Het 
wordt tijd om het fenomeen van culturele 
gastarbeid kritisch te onderzoeken. Te meer 
omdat in veel werken van deze tentoonstel
ling een gevoel van onmacht prevaleert, 
waarvoor deze problematische formule 
verantwoordelijk is.
Aan zelfkritiek lijken de organisatoren ech
ter niet toe te komen. Ik zie ervan af om het 
vervolg van Christov-Bakargievs toelich
ting te citeren, maar wil wel vermelden dat 
haar verdere opmerkingen over onder meer 
de dubbelzinnigheid die vandaag de dag 
aan lokalisme ten grondslag ligt, qua stel
ligheid nogal afwijken van het aarzelende 
karakter van veel van de geëxposeerde 
werken van de jonge kunstenaars. Je vraagt 
je af wie je meer krediet moet geven: de
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schrijvers die in de catalogus bouwwerken 
optrekken van gewapend beton, of de kun
stenaars die wankelmoedig in het strijdperk 
staan, maar tenminste op oprechte wijze 
uiting geven aan hun twijfel.
De nieuwe ontwikkelingen vragen om een 
open maar kritische benadering. Die is in de 
teksten in de catalogus vaak afwezig. Wel 
worden recente ontwikkelingen quasi gele
gitimeerd met historische argumenten. Zo 
“corrigeert” Yves Aupetitallot de recente 
geschiedenis van de moderne kunst met de 
opmerking dat de praktijk van de avant- 
gardisten in de jaren ’60 vanaf pakweg 
1970 verslapte: ze gaven de voorkeur aan 
het ontwikkelen van het visuele aspect van 
hun oeuvre, ten koste van een herdefiniëring 
van hun analyse-instrument, de tentoon
stelling. Op deze wijze expliciteert 
Aupetitallot zijn visie op het potentieel van 
een jonge generatie, maar hij gaat dan wel 
voorbij aan het feit dat die generatie hele
maal niet zo geïnteresseerd lijkt in het me
dium van de tentoonstelling, maar meer in 
kunst als een activiteit die op verschillende 
plekken kan functioneren.
Zo vigeren er in deze tentoonstelling meer 
vooronderstellingen die niet kloppen. Neem 
bijvoorbeeld de gewichtige uitspraak dat 
het karakter van de werken per se vraagt om 
verschillende types tentoonstellingen. Uit 
“Vertrekken... ” blijkt dat een aantal kun
stenaars domweg problemen heeft met de 
formele uitwerking van hun thema’ s en met 
de praxis van het tentoonstellen. Dat de 
organisatoren hier niet wat meer openheid 
betrachten is een slechte zaak. Niemand is 
ermee gebaat dat dubieuze produkten op

een dogmatische wijze worden verdedigd. 
Maar zelfkritiek is, ik zei het al, niet het 
sterkste punt van de organisatoren. Daarom 
zien ze ook niet wat ik zie: een tentoonstel
ling die was bedoeld als een eye-opener, als 
avant-gardistisch, maar die in allerlei op
zichten de vermoeidheid illustreert van een 
machine die cultuur heet.
Maar ik loop vooruit op mijn eindoordeel, 
en dat terwijl er in de catalogus ook hoop
volle geluiden worden vertolkt. Iwona 
Blazwick: “Als het gewone, onspectaculaire 
verloop van het dagelijks leven, van het 
bestaan, een invloed zou kunnen doen gel
den op de hermetische/utopische/gepoliti- 
seerde sfeer van de tentoonstellingsruimte, 
zou er dan een soort van gelijkwaardigheid 
ontstaan tussen kunst en leven?” Dat is een- 
mooie inzet voor een tentoonstelling, en ik 
kom er nog op terug.

Nu ik mijn kritiek op de vorm en de preten
tie van de tentoonstelling heb uitgespro
ken, wil ik op de gepresenteerde werken 
ingaan. Ik heb dat uitgesteld omdat ik met 
veel werken problemen heb. Wat moet ik 
als bezoeker met een dagboek waarin de 
schrijfster me vergast op moeizame ge
dachten over het tentoonstellen? (Laurie 
Parsons) En er zijn meer werken die je bij 
de hand nemen en je tot een passieve ge
tuige maken van de preoccupatie van een 
kunstenaar, in plaats van je te prikkelen en 
uit te dagen. Er is bijvoorbeeld een installa
tie waarin beelden van een bewakings
camera van het museum door een computer 
worden geprint en vervolgens weer worden 
vernietigd (Sylvia Bossu). Dit werk is her

leidbaar tot een commentaar op bijvoor
beeld het voorgeschreven gedrag in een 
museum, en dat is een beperking. Het bete
kent dat het werk blokkeert: er komt geen 
energie vrij.
Zo is er op vrijwel elke bijdrage wel iets aan 
te merken, maar erger is dat vele werken 
gebukt gaan onder moeheid - in zekere zin 
een equivalent voor onmacht. Weinig kun
stenaars lijken bevlogen. Een plichtmatige 
fotoregistratie van verlaten panden in Ant
werpen (Mathias Poledna), in de stad 
geafficheerde vragen over kunst (Andrea 
Fraser), een zoveelste verhaaltje, deze keer 
over het museum (Patrick Corillon) - het 
zijn projecten die een mechanische indruk 
maken. Dat bezwaar geldt minder voor het 
werk van Maria Eichhorn die in een muur 
op de tweede etage van het MUHKA een 
uitsnede maakte ter grootte van een deur, 
zodat er een opening naar buiten ontstaat. 
Het werk is helder - het museale gebeuren 
wordt onmiddellijk met de buitenwereld 
verbonden - en mooi, maar het is wat mij 
betreft toch iets te veel een déjà vu.
Ik heb ook bezwaren tegen het werk van 
Mark Dion in het museum - het comple
ment bevindt zich in de Antwerpse Zoo. 
Dion plantte een dode boom in een museum
zaal en bevolkte de ruimte met vogels van 
de Vogelmarkt. Het is een allegorie waarin 
de vogels de mens lijken te domineren - zie 
de ondergescheten vogelboeken. Ik strui
kel over het toeristische gegeven, en als 
didactisch model overtuigt het werk me 
evenmin. De beeldtaal van de allegorie is 
zo onbenullig dat je aandacht al snel af
dwaalt naar andere aspecten, zoals de slechte

conditie van de vogels. Ook Dions werk 
houdt in feite op bij de maker. Dat geldt niet 
voor de film van Bethan Huws, voor het 
levende kunstwerk van Fausto delle Chiaie, 
en voor de “Airmail Paintings ” van Eugenio 
Dittbom. Hoe klein de stap ook is die hier 
wordt gezet, je hebt het gevoel dat de ver
beelding een kans krijgt. Ik werd boven
dien geraakt door Dittboms subtiele opvat
ting over het politieke potentieel van kunst. 
Het politieke aspect van zijn werk is vol
gens hem te vinden in de plooien van de 
“Airmail Paintings”, een artistieke listig
heid om een schilderij te vermommen als 
brief, en feilloos plekken te bereiken die ver 
verwijderd zijn van het vertrekpunt.
Ik eindig met het werk van Renée Green. 
Het is een presentatie van onder meer een 
kotje voor een prostituée, foto’s van beeld
vormen die voortkomen uit de koloniale 
geschiedenis van België, een vitrine met 
aantekeningen waarin het werkproces uit 
de doeken wordt gedaan, en een vloertekst 
over de mentale staat van gedesoriënteerd- 
heid. Het is niet zozeer een goed maar wel' 
een belangrijk werk omdat Green er in 
slaagt om twijfels over de conditie van de 
tentoonstelling en over de reikwijdte van 
haar eigen uitspraak voelbaar te maken. Ik 
wil niet zoveel over het eigenlijke werk 
zeggen, maar deze keer een kunstenaar 
volgen bij de voorbereidingen.
In het vouwblad van “Vertrekken... ’’schrijft 
Green over de factoren waarmee ze reke
ning moet houden: een witte ruimte, een 
verleden waarvan de zichtbare sporen aan
wezig zijn, een hedendaags leven, en de 
kwestie “(...) of culturele vormen enige 
werking kunnen hebben, en daarmee be
doel ik het vermogen om mensen de moge
lijkheid te geven om te handelen of te leven, 
en als dat zo is, werking voor wie?” Green 
brengt die vraag in verband met uitspraken 
van kunstfunctionarissen over de rol van de 
cultuur binnen een natie. In deze uitspraken 
komen begrippen terug waarmee het den
ken van kunstenaars wordt gekarakteriseerd. 
Green verwondert zich over het optimisme 
van de uitspraken: “Maar ik keer steeds 
weer terug naar de begrippen niet-gecondi- 
tioneerd denken en vrij blij vendheid. Impli
ceren zij ook niet een gebrek aan macht 
(van kunstenaars - M.K.), een onvermogen 
om de gang van de wereld te veranderen, 
die gebaseerd is op denken dat geconditio
neerd is (...).”
Green komt in feite uit bij een impasse, 
maar haar formulering is scherp en eerlijk. 
Dat ontwapent me. Zij ziet af van goede 
bedoelingen en zegt waar het op staat. Haar 
werk in het MUHKA gaat over onmacht: 
dat je als kunstenaar een situatie niet kunt 
veranderen en eigenlijk alleen kunt laten 
zien hoe het is. En toch. De schuchterheid 
die in alle elementen van haar presentatie 
aanwezig is, noopt tot de gedachte dat zelfs 
in onmacht nog een verborgen kracht schuilt.

Is de hoopvolle verwachting van Iwona 
Blazwick dat er in deze tentoonstelling een 
gelijkwaardigheid tussen kunst en leven 
zou ontstaan nu uitgekomen? Als je op de 
buitenkant van de presentaties afgaat, zou 
je zeggen: ja. Maar een breekbaar en funda
menteel werk als dat van Renée Green wij st 
uiteindelijk op een onoverbrugbare afstand. 
Het importeren van onderdelen uit het da
gelijks leven naar het museum, zoals een 
lokaal radiostation, biedt geen oplossing. 
Dat die keuze toch werd gemaakt, heeft 
mijns inziens te maken met de verregaande 
vooropgezetheid van het gebeuren in Ant
werpen. “Vertrekken... ” illustreert de cri
sis in de tentoonstellingsmachinerie, een 
crisis die een stuk penibeler is dan de crisis 
in het werk van jonge kunstenaars.

Mark Kremer

“Vertrekken vanuit een normale situatie 
en deze hervertalen in elkaar overlap
pende en meervoudige lezingen van con
dities uit heden en verleden” maakt deel 
uit van het programma hedendaagse 
kunst van Antwerpen 93. De tentoonstel
ling, naar een concept van drie tentoon
stellingsmakers, Yves Aupetitallot, 
Iwona Blazwick en Carolyn Christov- 
Bakargiev, en met werk van Judith 
Barry, Zarina Bhimji, Sylvia Bossu, 
Patrick Corillon, Fausto delle Chiaie, 
Mark Dion, Eugenio Dittborn, Jimmie 
Durham, Maria Eichhorn, Andrea 
Fraser, Renée Green, Bethan Huws, Ann 
Veronica Janssens, Laurie Parsons, 
Mathias Poledna en Luca Vitone is nog 
tot 28 november te zien in het MUHKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/238.59.60).
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Aantekeningen bij Sonsbeek 93
25 juni Het plezier is er grotendeels af. Nu 
hoor ik vooral klachten, die doorgaans te 
maken hebben met de gebrekkige gids - 
waarmee ik moet instemmen - en de afwe
zigheid van efficiënte bewegwijzering. De 
bezoekers zeggen dat ze de kunstwerken 
niet kunnen vinden. Niemand heeft opbou
wende kritiek, erg weinig mensen hebben 
de tijd genomen om de tentoonstelling te 
bekijken. Ze raken al dadelijk de moed 
kwijt als ze beseffen dat ze over de hele stad 
verspreid ligt. Als ik mensen erover hoor 
klagen dat ze moeten lopen of rondrijden 
om een kunstwerk te zien, dan kan ik me 
niet van de indruk ontdoen dat ze liever 
televisie zouden kijken. Ik vraag me af of 
het anders zou zijn in een cultuur die geen 
televisie kent. Zouden we dan meer bereid 
zijn om alles op eigen houtje te verkennen, 
zouden we dan nieuwsgieriger zijn naar de 
wereld om ons heen?
Ik zou me vereerd voelen als ik opbou
wende kritiek over de expositie kreeg. Ik 
hoop dat die geschreven wordt, anders is dit 
allemaal vergeefs geweest.
Ik heb spijt over de bezoekersgids. Die is 
overduidelijk een ramp. Ik had op mijn 
intuïtie moeten afgaan, ik had moeten aan
dringen op onmiddellijke wijzigingen, te 
allen prijze. We hebben wel het cynisme 
ten dele uit de Bilwet-tekst gehaald en de 
kaarten hertekend, maar dat was niet ge
noeg. Ik had nee moeten zeggen, ook al zou 
de gids daardoor te laat verschenen zijn. 
Zo’n twee, drie weken voor de opening zag 
ik het resultaat en raakte in paniek, maar 
ingrijpende wijzigingen waren niet genoeg 
om een verschil te maken. Ik had moeten 
beseffen hoe belangrijk het was om gede
tailleerde en nauwkeurige kaarten van de 
verschillende locaties te maken.

28 juni De voorbije nacht werd ik volledig 
in beslag genomen door de paniekerige 
reactie om kost wat kost de grote massa 
naar de tentoonstelling te krijgen, maar 
eigenlijk verafschuw ik deze mentaliteit. Ik 
vind niet dat ik de integriteit van de ten
toonstelling moet compromitteren om de 
grootste gemene deler aan te trekken. Ik 
vraag me af of pogingen om slogans te 
verzinnen zoals “culturele safari” geen com
promis zijn, een vorm van minachting te
genover de kracht en de zuiverheid van de 
tentoonstelling.

3 juli In je relatie tot een tentoonstelling is 
er altijd een idyllische fase die onverander
lijk begint te slijten zodra de realiteit door
breekt... Ik heb nog altijd geen afstand 
tegenover de tentoonstelling - heb nog al
tijd geen afstand ontwikkeld. Nu ik een 
week weg ben, denk ik er voortdurend aan 
en heb ik nachtmerries - terugkerende angst
aanvallen over verschillende aspecten die 
beter konden, waaraan ik zorg had moeten 
besteden, enzovoort. Een van de verwijten 
die het hardnekkigst aanhouden, is mijn 
spijt over de hele technische kant van de 
tentoonstelling.

8 juli Daarnet een bestuursvergadering 
gehad. Het bestuur maakt zich zorgen over 
het bezoekersaantal. Maar 3000 in één 
maand tijd! Dat is verschrikkelijk. Het is 
moeilijk te begrijpen waarom het er zo 
weinig zijn. Bij de balie hebben ze het 
gevoel dat de mensen verwachten dat ze 
sculpturen in het park zullen zien, en dat ze 
erg in de war raken als ze ontdekken dat de 
tentoonstelling over de hele stad en de 
wijde omgeving verspreid ligt. Het concept 
van de drie cirkels hebben we erg bena
drukt, maar toch dringt de betekenis ervan 
niet door - 3 cirkels betekent overal ver
spreid, en overal verspreidXi&t&Y&nt dat een 
bezoek aan de hele tentoonstelling op zijn 
minst twee dagen of één lange dag in beslag 
neemt. Een ander probleem is volgens hen 
dat de mensen de kunstwerken niet begrij
pen - ze hebben toelichting nodig, de ten
toonstelling is op het eerste gezicht te com
plex. De som van overal verspreid en het 
concept sociale interventie ontreddert de 
gemiddelde tentoonstellingsbezoeker. Als 
er iets is wat ik geleerd heb, dan is het datje 
twee soorten publiek moet proberen aan te 
trekken: 1) je collega’s in de kunstwereld 
en 2) het grote publiek, en het is het grote 
publiek datje maakt of kraakt. Hoe interes
santer en complexer je het maakt, hoe meer 
belangrijke kwesties je probeert aan te snij
den, des te meer respect krijg je van je 
collega’s. Maar als je het grote publiek 
ertoe aanzet na te denken en tijd uit te 
trekken om de tentoonstelling te zien, dan
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neemt het je dat kwalijk. De meeste mensen 
willen helemaal geen tijd uittrekken - ze 
hebben maar één namiddag en daarmee uit. 
Ik had moeten capituleren voor het ver
wachtingspatroon van het publiek en een 
erg makkelijke en handige gids maken, of 
misschien de Bilwet-tekst moeten opne
men samen met eenvoudige toelichtingen. 
Maar ik had geen ervaring met dit soort 
zaken en wilde te radicaal te werk gaan, 
zoals we dat voor de catalogus hadden 
gedaan. Ik had het extremisme van de cata
logus moeten compenseren met een erg 
conservatieve gids.

10 juli Er is niets zo deprimerend als zien 
datje inspanningen in het wilde weg teniet
gedaan worden. Gisteravond ging ik met 
Thomas Kellein het werk van Jan van de 
Pavert bekijken. De kinderen die het als 
clubhuis gebruiken, hebben de stoeltjes op 
de grond in puin geslagen. In het huis zelf 
hebben ze vuurtjes gestookt, de muren heb
ben ze beklad met graffiti. Er lag overal 
rommel. Het was deprimerend om het ge
weld tegen Jans huisje te zien, het was ook 
deprimerend om dat pas nu te ontdekken - 
het is gewoon gênant om mensen mee te 
nemen naar een kunstwerk dat vernield is. 
Deze depressie en gêne zijn me constant 
een doom in het vlees. Elke dag duikt een 
nieuw probleem op; er ontstaat een gevoel 
van hulpeloosheid. Het herstel van de be
schadigingen neemt erg veel tijd in beslag. 
Maar intussen zien de bezoekers het in deze 
belabberde staat, en dat wordt dan een 
afspiegeling van de tentoonstelling. Na
tuurlijk is dit niet zo, het is veeleer een 
afspiegeling van het gebrek aan respect dat 
de burgers van Arnhem hebben voor bezit
tingen, voor objecten in de open lucht - 
want ze beschouwen ze natuurlijk niet als 
kunstwerken. Ze zien de tentoonstelling 
gewoon als een plaats waar je kunt schen
den en beschadigen. Het beschadigen van 
privé-bezittingen is een wat vreemde vorm 
van toeëigening - net zoals iemand beledi

gen trouwens. Je beledigt iemand om hem 
of haar te kneden naar je eigen beeld - met 
die beledigingen laat je je aanspraken op 
iemand gelden. Als je intens van iemand 
houdt, dan bezit je hem of haar ook, en 
waarom zouden beledigingen niet op de
zelfde manier kunnen functioneren. De kin
deren die in Jan van de Paverts huisje spe
len, eisen het op gewelddadige wijze voor 
zichzelf op. Ze zouden dat ook op een 
liefdevolle manier kunnen doen - met res
pect - maar dat hebben ze nooit geleerd. 
Van Andreas Siekmanns 152 prenten zijn 
er 40 vernield - ook dat is een deprimerende 
gewelddaad die we zouden moeten probe
ren te begrijpen, die we zouden moeten 
bespreekbaar stellen.

11 juli Vandaag is het zondag en ik zit 
alleen op kantoor om te proberen de inte
resse van het publiek voor Sonsbeek aan te 
zwengelen. Ik schrijf brieven naar direc
teurs en pr-mensen van allerlei musea - 
mensen die ik niet eens persoonlijk ken, die 
ik nooit heb ontmoet, met wie ik nooit heb 
gesproken - om hen te vragen of ze geïnte
resseerd zijn in een lezing over Sonsbeek in 
hun museum. Zo willen we de belangstel
ling van het publiek stimuleren en hen ertoe 
aanzetten de tentoonstelling te bezoeken. 
Vanuit het raam zie ik hoe de mensen naar 
het werk van Tom Burr kijken. Ik vraag me 
af wat hen door het hoofd gaat. De gemid
delde bezoeker heeft het er waarschijnlijk 
moeilijk mee om plaatsen als sociale en 
seksuele omgevingen te denken. Gewoon
lijk is een plaats seksueel neutraal, om over 
parken maar te zwijgen. Toms lapje grond 
ziet er almaar smeriger en miserabeler uit. 
Ik beschouw dat als iets positiefs, het begint 
inderdaad in een stukje New York te veran
deren.

21 juli Een erg moeilijke week achter de 
rug - werkweek en weekend lopen in elkaar 
over, een doorlopende reeks gebeurtenis
sen zonder rustpauze.

Zaterdag leidde ik Jean-Christophe 
Ammann, Mario Kramer en een tiental 
vrienden van het Frankfurtse Museum für 
Moderne Kunst rond. We hebben haast 
alles gezien en ik denk dat ze erg enthou
siast waren, ze stelden vragen die me extra 
energie gaven. Ze gaven me de kans ont
spannen van de rondleiding te genieten en, 
wat belangrijker is, relaties met de kunst
werken aan te gaan die ik nog niet was 
aangegaan. Omdat de meesten geen kunst
kenners waren, waren hun vragen zo direct 
en fundamenteel dat ze je aan het denken 
zetten.
Zondag was de ergste dag. Bestuurs
vergadering van 3.30 tot 7.00 uur. Het staat 
vast dat er een deficit zal zijn. Dit is een 
schok voor mij, omdat we met z’n allen 
hard hebben gewerkt om de fouten die we 
in het begin hadden gemaakt weer recht te 
zetten - om de tentoonstelling voor het 
publiek inzichtelijker en toegankelijker te 
maken. Toch zullen we de vooropgezette 
60.000 bezoekers niet halen. Dat heeft te 
maken met een reeks erg complexe om
standigheden waarvan ik denk dat ze buiten 
mijn controle liggen. 60.000 was eigenlijk 
een willekeurig aantal, gebaseerd op 
“Sonsbeek 86”. In 1986 waren er verschil
lende factoren die het mogelijk maakten 
dat dat aantal ook werd gehaald. Ten eerste 
is er het feit dat ’ 86 in Europa en de VS nog 
een voorspoedige tijd was. De mensen 
waren nog echt geïnteresseerd in kunst als 
koopwaar, als belegging, en openluchtten
toonstellingen leidden tot geanimeerde de
batten over de rol van openbare sculpturen. 
In de tweede plaats had en heeft Saskia Bos, 
directeur van De Appel, in Nederland een 
grote aanhang. Ze is bekend bij het grote 
publiek en haar reputatie in de kunstwereld 
zette mensen ertoe aan naar Arnhem te 
komen om de tentoonstelling te zien. Voor 
het Nederlandse publiek ben ik daarente
gen een grote onbekende, en ik sta evenmin 
aan het hoofd van een prominente expositie
ruimte in Amsterdam. In de derde plaats 
zijn de kunstenaars die ik voor “Sonsbeek 
93” heb gekozen nog grotendeels onbe
kend. Saskia had gekozen voor kunstenaars 
die een coherente en specifieke benadering 
gemeen hebben. Ten vierde ligt mijn ten
toonstelling over de hele stad verspreid en 
is de periferie ervan soms moeilijk te berei
ken - wat hoge eisen stelt aan het geduld en 
het bevattingsvermogen van de bezoekers. 
Het is geen expositie van parksculpturen. 
Deze tentoonstelling omvat een aantal in
terventies in het sociale, historische, 
architecturale leven van de stad en zijn 
natuurlijke omgeving. Oorspronkelijk wilde 
ik dat de tentoonstelling gratis toegankelijk 
zou zijn - dat had eigenlijk gemoeten. We 
hadden nooit op inkomsten moeten reke
nen - we waren allemaal veel te enthousiast 
en te naïef.

29 juli Nogal geschokt en gedeprimeerd 
gisteren toen ik met Smart Morgan naar de 
Hohenbüchler-paviljoenenbij de gevange
nis ging kijken. Rond de paviljoenen waren 
enorme grachten gegraven, alsof iemand 
erin wilde klimmen. Ik was razend en ging 
dadelijk naar de receptie om te vragen wat 
er aan de hand was. Smart en ik moesten in 
de pasgebouwde gevangenis wachtzaal vijf 
minuten wachten - dat bleek uiteindelijk 
een half uur te zijn - op iemand die op de 
kunstafdeling insprong voor iemand an
ders. Natuurlijk wist hij er niets van af, en 
toen ik woedend om een verklaring vroeg, 
stond hij daar wat dwaas te lachen. We 
maakten een afspraak voor ‘s anderendaags 
om 11.00 uur. Ik ging er samen met Bram 
heen. We werden opgevangen door de
zelfde man, die ons naar het kantoor van de 
directeur loodste. Daar werd ik voorgesteld 
aan drie mannen. Twee van hen waren 
specialisten op het gebied van vorkhef
trucks en het transporteren van voorwer
pen, de derde was een bewaker of een 
opzichter die verantwoordelijk was voor 
het project. Er bleek iemand te zijn die geen 
militaire dienst had willen doen en verkoos 
om de gevangenis in te gaan, zijn straftijd 
zat er bijna op toen de autoriteiten erachter 
kwamen dat hij een tuinbouwexpert was, 
en dat ze hem voor 5 gulden per uur konden 
gebruiken om het onkruid weg te halen dat 
rond de gevangenismuren groeide en waar
over de buren al vaak geklaagd hadden. 
Goed, de man komt met een plan op de 
proppen, en de Hohenbüchler-paviljoenen 
blijken precies in het midden van zijn tuin
ontwerp te staan. Zonder Sonsbeek ook 
maar iets te vragen, zijn ze dan maar begon-
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nen met het uitgraven van de paviljoenen. 
Ik was woedend omdat ze zo weinig respect 
hadden, zowel voor het kunstwerk als voor 
de inspanningen van de gevangenen, maar 
ik bleef bereid om mee te werken aan een 
compromis. Het was duidelijk dat ze niet 
van plan waren het werk aan te kopen of te 
behouden, omdat de paviljoenen toevallig 
net op de plaats stonden waar ze een vijver 
wilden aanleggen. Eerst hadden ze het geld 
willen gebruiken om de bouwwerken van 
de grond te tillen en op het parkeerterrein te 
zetten. Maar toen bleken er verzekerings- 
problemen te rijzen, en de gebouwen liepen 
gevaar in te storten. Het gesprek begon 
helemaal in hun voordeel te verlopen toen 
de directeur binnenkwam. Ik herinnerde 
hen eraan dat de gevangenis beloofd had de 
paviljoenen op te nemen en te behouden. 
Deze overeenkomst en het feit dat het veel 
geld zou kosten om de paviljoenen te ver
huizen bracht hen ertoe dat toch maar niet 
te doen. Maar het was duidelijk dat ze geen 
enkele loyauteit voelden tegenover het 
kunstwerk of tegenover het idee van een 
project waaraan de gevangenen samen had
den gewerkt. Wat hen interesseerde was 
hoe ze de vakkennis van hun gevangene 
konden uitbuiten, hoe ze zoveel mogelijk 
voordeel uit hem konden halen voor hij half 
augustus vrijgelaten werd.
Ik ben ook woest over het feit dat het werk 
van Zaugg sinds de opening nog niet ver
licht is geweest en dat niemand daar iets aan 
doet. De PGEM wordt verondersteld eraan 
te werken, maar daar beweren ze dat ieder
een met vakantie is.

4 augustus Het is 7.00 uur in de ochtend en 
ik werd wakker met dat verschrikkelijke 
woord mislukking dat in mijn hoofd rond
zeurt. Maar dat woord mislukking - het idee 
om in deze termen over Sonsbeek te praten, 
het als gespreksthema te beschouwen - is 
destructief. Ik denk niet dat ik op artistiek 
vlak mislukt ben. Op publicitair vlak daar
entegen zijn we zeker mislukt - we zijn er 
onvoldoende in geslaagd aansluiting te vin
den bij het grote publiek, het te informeren 
over hoe ze naar Sonsbeek moeten kijken. 
Maar dat is een reusachtige onderneming in 
een land en een deel van Europa waar het 
publiek nog altijd formele sculpturen wil 
zien, sculpturen die in zichzelf besloten 
zijn, een land waarin dergelijke sculpturen 
en masse worden geproduceerd en ook de 
meeste media-aandacht kijgen.

5 augustus Dit boek is voor mij een soort 
therapie. Het lijkt alleen maar m’n zorgen 
en problemen te mogen bevatten, zelden de 
uitgelaten momenten. Dit is al de tweede 
ochtend dat ik spontaan om 7.00 uur wak
ker word. Gisterenavond hadden we een 
van onze bestuursvergaderingen. Uiteinde
lijk vond ik ze vrij constructief. Maar in de 
loop van de vergadering begonnen we te 
praten over publiciteit en over de proble
men rond Andreas Siekmann, en hoe We 
daar voordeel uit kunnen halen. Ik had 
Andreas gevraagd om op zaterdag 14 au
gustus om 14.00 uur vlakbij de fontein te 
komen praten over zijn werk en over de 
problemen dat het met zich meebrengt. Hij 
stond daar wat afkerig tegenover, maar 
toen hij besefte dat ik er ook zou zijn, kreeg 
hij er al wat meer zin in. De aanleiding voor 
de hele zaak waren enkele jongeren die zijn 
tekeningen begonnen te vervangen door 
zelfgemaakte borden met boodschappen 
als: “als dit een pleintje voor de jongeren is, 
waarom mogen we er dan niet in”. Daarop 
schreef Andreas een repliek, die samen met 
de reacties van de jongeren op de muur 
werd aangeplakt. We willen de afgespro
ken dag ook benutten voor open communi
catie. Het bestuur vond unaniem dat dit een 
uitstekende gelegenheid was om de publi
citeit te krijgen die voor de tentoonstelling 
van levensbelang is.

5-6 augustus, 5.30 uur in de ochtend Het 
bestuur is bang, haast in paniek. Ze hebben 
druk uitgeoefend op mij en de rest van de 
ploeg om elk aspect van de tentoonstelling 
te “verkopen”. In feite jakkeren ze ons echt 
af. Ieder van ons werkt 6 tot 7 dagen per 
week, van 9.00-10.00 uur ‘s ochtends tot 
19.00-20.00 uur ‘s avonds. De fout die ze 
gemaakt hebben is dat ze rekenden op de 
inkomsten van 60.000 bezoekers. Het zou 
me verbazen als het er 30.000 worden. 
Oorspronkelijk had ik gewild dat de hele 
tentoonstelling gratis zou zijn; door de toe
genomen druk betaalt de hele ploeg nu erg 
duur voor de vergissing die het bestuur 
gemaakt heeft. Natuurlijk neem ik de ver
antwoordelijkheid op mij voor het misluk
ken van de bezoekersgids, maar gids of 
geen gids, het publiek blijft weg. Ze hebben 
gewoon geen interesse; ze gaan veel liever 
naar de Zoo of naar het Openluchtmuseum.

Arnhem en omgeving staan model voor 
religieuze en conservatieve familiale waar
den, en Sonsbeek onderwerpt die waarden 
aan kritiek. Waarom zouden ze dan komen 
kijken? Stilaan raak ik verontwaardigd over 
wat met de tentoonstelling gebeurt. Ik be
leef er geen plezier meer aan, en mijn 
enthousiasme is flink bekoeld.

8 augustus De druk houdt aan. Op kantoor 
is de nervositeit overal zeer hoog, nooit is er 
een adempauze. De kern van het probleem 
met grote tentoonstellingen is dat ze altijd 
aarzelen tussen populariteit en een kri
tische houding. Hoe moet je zowel het 
publiek als de kunstwereld tevredenstellen? 
Hoe kun je je integriteit bewaren en toch 
aantrekkelijk blijven? Zijn deze tegenstel
lingen wel met elkaar te verzoenen? Ik 
maak liever een belangrijke, kritische 
tentoonstelling die reële kwesties aansnijdt 
- de complexe kwestie van kunst in de 
openbare ruimte, de herdefinitie van monu
menten en gedenktekens, de herformulering 
van de context waarin we leven, zowel 
privé als publiek - dan een pop-poll te 
winnen. Ik zal het Nederlandse publiek 
nooit kunnen overtuigen. Als het hele be
stuur en wijzelf dit hadden aangepakt zoals 
het hoort, dan had eerst de (commerciële) 
haalbaarheid van de tentoonstelling onder
zocht moeten worden.

15 augustus Het voorbije weekend zat 
boordevol speciale rondleidingen en lezin
gen voor zakenlui uit de omgeving van 
Arnhem en voor vrienden uit musea. Het is 
boeiend om te zien hoe de stemming en de 
respons van deze groepen elke dag anders 
is. Ik stel ook vast dat hoe meer uitleg en 
informatie je geeft, hoe opener en ontvan
kelijker de mensen tegenover het hele 
Sonsbeek-project staan. Over het algemeen 
is het zo dat het publiek bij het handje 
genomen wil worden. De mensen willen 
dat je hen vertelt waar het over gaat. Een 
werk waarmee ze nog niet vertrouwd zijn, 
is voor de meesten iets negatiefs. Ze zijn 
niet nieuwsgierig, ze zijn niet onderne
mend genoeg om alles op eigen houtje te 
onderzoeken en te ontdekken. Maar als ze 
er eenmaal zijn, zijn ze gelukkig en danken 
ze me voor een “provocerende” of “interes
sante” of “stimulerende” namiddag. Ik moet 
zeggen dat ik blij ben om dit te doen, maar 
het maakt me triest dat de tentoonstelling 
voor zoveel mensen zo moeilijk blijkt. Dat 
ze er nog altijd over klagen dat ze niet op 
hun luie kont kunnen blijven zitten als ze 
een kunstwerk willen zien. Ze zouden echt 
willen dat het hen op een zilveren schoteltje 
wordt aangereikt. De oudere generatie is 
onverzettelijk en honkvast en de jongeren 
behoren tot een zap-cultuur, ze weten niet 
meer hoe je voor jezelf kunt denken, hoe je 
analyseert, hoe je verbanden legt.
Het is ook deprimerend dat we nu een 
uiterst negatieve recensie krij gen in de NRC, 
net op het moment dat ik ga denken dat de 
mensen het eindelijk beginnen te begrijpen 
en te aanvaarden. Maar het artikel of de 
recensie is gelukkig zo doorzichtig dat het 
ongeloofwaardig wordt. Het ligt er vinger
dik op dat de recensent de tentoonstelling 
niet heeft gezien en bovendien al onze 
inspanningen heeft genegeerd - al de 
mailings met de nieuwe routes die we haar 
hebben gestuurd. Het is een ergerlijk staal
tje van onverantwoordelijke journalistiek, 
dat de hele journalistiek een slechte reputa
tie bezorgt. Ze heeft geen enkele inspan
ning gedaan om de kunstwerken zelf te 
bespreken, wat ze uiteraard ook niet kon 
omdat ze de tentoonstelling niet gezien 
heeft. Maar goed, de tentoonstelling zal in 
elk geval belangrijk zijn geweest voor de 
betrokken kunstenaars en voor de collega’ s 
die ik respecteer; en ik denk dat veel men
sen hebben genoten van het werk van Mare 
Quinn, de tentoonstelling van Mike Kelley 
en het werk van Van de Pavert, om er maar 
enkele te noemen.

29 augustus Een aantal dagen geleden 
werd de fontein van Marc Quinn zwaar 
beschadigd. Iemand heeft geprobeerd het 
glas kapot te slaan om in de sculptuur 
binnen te geraken. Hij is erin geslaagd om 
in het midden een groot gat te slaan, maar 
kon toch niet naar binnen. Met een zwarte 
spuitbus heeft hij op de bovenkant “Godde
loos” geschreven. De achterkant heeft hij 
beklad met graffiti. Deze tekens waren aan
vankelijk moeilijker te lezen, maar later 
zag ik (half aan het gezicht onttrokken door 
de graffiti) de handtekening “Jerry”. Toen 
ik de vernielingen zag, had ik het vreemde 
gevoel dat de sculptuur verkracht was. Het 
was alsof ik de nasleep van een moord 
meemaakte: ik hoorde allerlei commenta
ren, zowel van mensen die de vernietiging 
goedkeurden als van anderen, de meerder

heid, die verdrietig het hoofd schudden. 
Bram vertelde me dat hij iemand had horen 
zeggen dat de kerel beter het hele zaakje 
kapot had kunnen slaan.
Nederland is een vreemde combinatie van 
enerzijds hardnekkig conservatisme en oude 
Europese waarden en anderzijds het stre
ven naar sociale voorzieningen voor ieder
een, tolerantie en het afdwingen van men
senrechten. Het is de contradictie van een 
tolerantie die begrensd is. Maar dat soort 
geweld is symptomatisch voor het grens
stadje dat Arnhem is, vlakbij de Duitse 
grens - er heerst hier een soort stadscowboy
mentaliteit.
Eigenlijk laat wat met Quinns werk ge
beurd is me bijna koud. Ik had het ver
wacht. Ik raak meer verontwaardigd door 
wat er met de parachute van Balka gebeurt, 
die als een vuilnisemmer wordt behandeld 
- voortdurend worden allerlei spullen in het 
gat gegooid. Volgens mij getuigt zoiets nog 
veel meer van een duidelijk gebrek aan 
respect. Wat me ook ontstemt, is het feit dat 
ondanks al mijn zagen en klagen het werk 
nog altijd niet is afgewerkt zoals het hoort. 
In dit soort situaties beschik ik over geen 
enkele macht - onlangs kreeg ik een reke
ning voor de totale kostprij s, meer dan 4000 
gulden. Waarom moet ik deze rekening nu 
krijgen? Waarom is dit al niet veel vroeger 
in orde gebracht? Het is respectloos tegen
over de kunstenaar, en voor mij is het 
pijnlijk om zijn werk in die toestand te 
tonen aan mensen die hem en zijn werk 
misschien kunnen helpen.

1 september Vreemd genoeg kijk ik uit 
naar het evaluatiedebat dat we voor 
Sonsbeek aan het voorbereiden zijn. Ik 
hoop dat het een hoogtepunt wordt, een 
soort samenvatting van al onze inspannin
gen, ten goede of ten kwade, voorgelegd 
aan het oordeel van een groot publiek. Ik 
geloof niet dat er erg veel tentoonstellings
makers zijn die zo’n moment van kwets
baarheid zouden toelaten. Maar dit maakt 
deel uit van het oorspronkelijke concept. 
Het ging erom me bloot te stellen aan de 
onderzoekende blik van iedereen. De kri
tiek is fel geweest, maar jammer genoeg 
heb ik nooit het gevoel gehad dat ze zich 
concentreerde op de artistieke kwesties die 
deze tentoonstelling aansnijdt. Het is dood- 
j ammer dat de pers zozeer begaan is met het 
aantal verkochte tickets en met het feit dat 
weinig mensen de kaarten kunnen lezen.

3 september De reacties op de vele lezin
gen die ik gegeven heb, waren altijd erg 
enthousiast. Wat ik daardoor ben gaan be
seffen, is dat de media erg belangrijk zijn. 
Ik bedoel dat de lezingen met dia’s en de 
video over Sonsbeek zoveel succes hebben 
en zo overtuigend werken omdat ze op tv- 
programma’s lijken. Als we twee keer per 
maand een tv-spotje hadden gehad, dan ben 
ik er zeker van dat er heel wat meer mensen 
zouden zijn opgedaagd. Als ik mijn lezin
gen al voor de opening klaar had gehad, als 
ik voor het begin van de tentoonstelling 
was gaan preken in scholen en musea, dan 
hadden we waarschijnlijk prachtige resul
taten behaald. De opening voor de pers was 
de grootste catastrofe. En de fout die ik heb 
gemaakt is dat we bij het concipiëren van de 
bezoekersgids onvoldoende aandacht heb
ben besteed aan de behoeften van het pu
bliek. Ik heb geen ervaring met publiciteit. 
Mijn gebrek aan visie en ervaring op dit 
domein heeft bijgedragen tot de negatieve 
reacties in de pers. Maar als je anderzijds 
denkt aan iemand als Jan Hoet, die gerug- 
gesteund werd door een grote en dure 
publiciteitsmachine en toch ook negatieve 
persreacties kreeg, dan lijkt het allemaal 
niets uit te maken. Uiteindelijk krijgen ze je 
toch te pakken.
De hedendaagse Nederlandse kunst bevindt 
zich in een crisissituatie. Nederland bezit 
enkele van de beste musea in Europa, maar 
het staat niet bekend als een land dat een 
speerpunt is, dat op kunstgebied een 
voorhoedepositie inneemt. Als dit land meer 
moeite zou doen om onbekende en opko
mende kunstenaars te tonen, in plaats van 
de oude vertrouwde namen, dan zou hier 
misschien minder weerstand en meer be
grip groeien: meer bereidheid om open te 
staan. Maar ze zijn allemaal zo verdomd 
bang. Niemand wil echt zijn nek uitsteken, 
niemand wil opdraaien voor tentoonstellin
gen die nog geen geschiedenis hebben. Er 
zijn zo weinig mensen die risico’s willen 
nemen.

8 september Net een sterk staaltje van 
Arnhems provincialisme meegemaakt. Ik 
hield een dialezing voor de vrienden van 
het Gemeentemuseum, en ik was echt ver
ontwaardigd toen een vrouw opmerkte dat 
mijn tentoonstelling elitair was en dat ze 

behoefte had aan mijn toelichtingen. Wat 
moetje zo iemand antwoorden? Ik voelde 
dat ik mezelf en mijn geloof in de tentoon
stelling moest verdedigen. Je spendeert geen 
twee jaar van je leven aan een onderneming 
als deze om je dan in de grond te laten boren 
door de inwoners van Arnhem, de mensen 
dus tot wie je je dacht te richten. Welke 
toelichting heb je dan wel nodig bij de 
werken van Zaugg of Quinn of zelfs Boetti? 
Zelfs een complex werk als dat van 
Ruppersberg wordt duidelijk als je de boe
ken kunt lezen, de caravan kunt zien, zijn 
tekst kunt lezen. Hoe kan dit werkje koud 
laten? Maar hedendaagse kunst is niet voor 
iedereen, en ik kan niet iedere keer weer 
boos en verontwaardigd worden omdat ie
mand me zegt dat hij er niets aan heeft of dat 
het elitair is. Ik heb een fout gemaakt door 
geen grootscheeps educatief programma 
op te zetten. Ik heb mijn publiek overschat, 
ik dacht dat ze voorbereid waren. Maar dat 
was niet zo, en er was niemand die me er op 
wees dat het mijn taak was om het publiek 
voor te bereiden.

13 september Gisterenavond was er een 
confrontatie met de stad. De bedoeling was 
dat het een debat zou worden over kunst in 
de openbare ruimte, maar de mensen in de 
zaal wilden vooral hun woede ventileren 
over het feit dat ze Engels moesten praten 
(hoewel er een tolk aanwezig was), over de 
tegenvallende kaartenverkoop en over geld. 
Daar zaten we dan: Sabine Vogel, Jouke 
Kleerebezem, Jan Hoet, Anna Tilroe, 
Hermann Pitz, Paul Baeten, Antje von 
Graevenitz, Maria Roosen, Ronald van 
Tienhoven, Harmen de Hoop, Joke van 
Doome, Eran Schaerf, en het enige waar
over de mensen in de zaal konden praten 
was tickets, geld, en het ontbreken van een 
dialoog! Het was echt kwetsend. Kwetsend 
voor de gasten, die op vrijwillige basis 
waren gekomen om over kunst te spreken 
en die in de plaats daarvan geconfronteerd 
werden met allerlei onzin uit het publiek. 
Het zou me niet verbazen als de gasten 
Arnhem hebben verlaten met het vaste voor
nemen er nooit nog één stap te zetten. 
Arnhem liet gisterenavond zijn ware 
provincialistische gezicht zien. Dat was 
niet alleen erg triest, het was ook puur 
tijdverlies en een verspilling van het wei
nige geld dat we aan dit debat konden 
spenderen.
Ik was erg onder de indruk van het artikel 
van Rudi Fuchs in Het Parool. Ik vroeg me 
af waarom hij een tentoonstelling wilde 
steunen die hij nog niet bezocht heeft. Anna 
Tilroe vermoedde dat het was omdat hij 
besefte wat op het spel stond: het teloor
gaan van de hedendaagse kunst, het teloor
gaan van de kansen om innovatief te pro
grammeren op kunstgebied: als de profes
sionelen deze tentoonstelling niet onder
steunen, zagen ze de tak af waarop ze zitten, 
boren ze hun kansen om gelijkaardige ten
toonstellingen op te zetten en daar subsi
dies voor te krijgen de grond in. Wat ik me 
nog niet gerealiseerd had, is dat er een 
voortdurende strijd aan de gang is, tussen 
een conservatieve fractie, een conservatief 
publiek, dat in de eerste plaats ontspanning 
wil, onmiddellijk succes, spektakel, geld, 
sport, enz., en mensen die het niveau van de 
grootste gemene deler willen verhogen, die 
willen experimenteren, die weigeren om 
het publiek keurige, geruststellende ten
toonstellingen voor te schotelen, tentoon- 
stellingen die de schijn ophouden dat op 
onze wereld alles in orde is, terwijl dat niet 
zo is.
Ik hou mezelf voortdurend de vraag voor 
die Hermann Pitz me heeft gesteld: wat ben 
je van plan te doen met de informatie die je 
door “Sonsbeek 93” hebt verzameld? Als 
je iets doet, als je iets creëert, dan leer je 
daar iets uit, en dan komt het er op aan hoe 
je die ervaring ten volle kunt benutten. Dat 
wil zeggen: de mate waarin je ze kunt 
benutten. Die ervaring ligt daar als 
onbewerkt materiaal, klaar om op de een of 
andere manier hergebruikt te worden. Het 
komt er alleen op aan hoe en op welke 
manier je ze gebruikt. Veel mensen zullen 
iets aan deze ervaring hebben. Ze zullen ze 
gebruiken. Dat moet ik ook leren: de erva
ringen gebruiken, het proces voortzetten. 
Ervoor zorgen dat het de moeite waard 
wordt.

Valerie Smith

Vertaling: Eddy Bettens

“Sonsbeek 93” vond van 5 juni tot 26 
september plaats in Arnhem.
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Het gastenboek
De publiciteitsfolder van “Het sublieme 
gemis” liet al uitschijnen dat we een onge
wone catalogus mochten verwachten. Men 
maakte de toekomstige kijker immers at
tent op het belang van de tekst in dit boek, 
en dat eenvoudigweg met een namenlijstje 
van enkele auteurs die erin waren opgeno
men. “Süskind, Rilke, Plato, Kafka, 
Holderlin, Poe, Baudelaire, Benjamin, 
Augustinus, Blanchot, Handke, Borges en 
anderen.” Tegelijk echter counterde de com
binatie van die namen de verrassing van het 
opzet. Dit zijn hoofdzakelijk auteurs die 
eikaars gezelschap uitstekend verdragen, 
oeuvres die hun waarde al lang bewezen 
hebben en niet ophouden dat te doen. Niet 
zozeer de combinatie van deze auteurs als 
wel de functie van dit vertrouwde, intellec
tuele kordon wekte nieuwsgierigheid.

Bart Cassiman gaf een selectiecomité 
(Stefan Hertmans, Frank Vande Veire, 
Veerle Thielemans, Jozef Van Beilingen, 
Greet Ramael en Barbara V anderlinden) de 
opdracht om vanuit een bepaalde literaire 
en filosofische traditie een aantal bestaande 
fragmenten te verzamelen die samen het 
tekstuele lichaam van deze catalogus uit
maken. Als enige uitzondering daarop, de 
enige tekst die zich expliciet uitspreekt 
over de tentoonstelling, geldt de inleiding 
van Cassiman zelf, en dat is een tekst - ook 
dat deed de folder al vermoeden - die toch 
wel serieus over een aantal problemen heen- 
walst. Zijn toelichting bij de locatie van 
deze tentoonstelling, het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten, kan bijvoor
beeld niet meteen voor een verhelderende 
argumentatie doorgaan. Cassiman stelt dat 
dit instituut “de kunst die er huist 
duurzaamheid verleent”. Immers, “het is 
een container van het collectieve geheugen 
waar de adem van de geschiedenis haast 
tastbaar aanwezig is”. Hoe moeten we een 
uitspraak als deze begrijpen indien ze op 
geen enkele manier wordt genuanceerd of 
uitgelegd? Van naïviteit is natuurlijk geen 
sprake. Eerder lijkt hier iemand aan het 
woord die zich te goed voelt om zich in de 
discussie over het museum te mengen en 
een aanslepend en ingewikkeld debat met 
één restauratieve geste meent te kunnen 
beslechten. Een beetje potsierlijk als we 
beschouwen welk museum dat archetypi
sche Museum nu precies gestalte moet ge
ven. Het museum van Antwerpen kan zich 
onmogelijk opwerpen als het instituut waar
mee een tentoonstellingsmaker een con
frontatie zou kunnen aangaan, tenminste 
niet als daar geen dikke voetnoten bij ge
plaatst worden. Het armtierige beleid, dat 
hoe dan ook het “leven” van dit museum 
mee bepaalt, staat zulks gewoonweg niet 
toe. Waarom het museum, en zeker dit 
museum, zonder enige bedenking in zijn 
conserverende, consacrerende rol bevesti
gen? Waarom alleen en uitdrukkelijk een 
beroep doen op het gezag dat het museum 
zou uitstralen, met als enige bijdrage tot de 
discussie een hooghartig zwijgen? Met de 
weigering tot argumentatie of (zelf-)kritiek 
lijft Cassiman zich in bij het gezag dat hij in 
deze inleiding zo eerbiedig bejegent.

Net zoals het Museum voor Schone Kun
sten krijgt ook de catalogus een specifieke 
betekenis te verdedigen. Het boek wil im
mers niet zomaar een informatief medium 
zijn dat aan de hand van reprodukties en 
commentaar aan de tentoonstelling herin
nert, nee, het koestert de edele ambitie een 
eigen leven te kunnen leiden. Dat geeft 
echter aanleiding tot nieuwe, nog grotere 
problemen, zowel wat de verantwoording 
als wat de verwezenlijking ervan betreft. 
Hier staat immers meer op het spel dan de 
eer van een provincialistisch museum. Het 
boek “leidt de kunstwerken binnen in een 
levend weefsel van teksten die als het ware 
de muren van het museum vervangen,” 
zegt Cassiman. Anders gezegd: hij beroept 
zich niet alleen op het gezag van het mu
seum, ook op dat van de literair-filosofi- 
sche canon die hier resoneert. Maar net 
wanneer je dat wil concluderen volgt de 
bewering dat niet de teksten de beeldende 
werken en de hele tentoonstelling de hand 
boven het hoofd houden, maar vice versa. 
“De verbintenissen die de teksten met het 
beeldmateriaal aangaan, ontdoen ze van 
het stof dat hun roem of ouderdom over hen 
heeft geworpen. Met de beelden als gelei
ders krijgen ze een kans (!) in een nieuw 
heden.” Wat een valse voorstelling van het 
opzet. Wat een miskenning ook van alles 
wat tekst is. Wat een minachting voor de

Jeff Wall

The Thinker, 1986

lezer. Begrijpt Cassiman niet dat in het 
lezen, en in het lezen alleen, de tekst iedere 
keer weer tot leven komt. Nee, misschien 
beïnvloedt deze anthologie toch in één op
zicht de verschillende fragmenten onder
ling. Ze versterkt er de zaligverklaring van, 
en daarmee ook de verhoopte autoriteit 
voor deze onderneming. Hier wordt niet 
afgestoft maar bijgeblazen, ook in het oog 
van de lezer die verblind mag bewonderen. 
Waarom anders prijken de namen van de 
auteurs groot en vet boven de teksten? Toch 
vooral opdat we niet zouden vergeten dat 
we Blanchot lezen, of Borges. Net zozeer 
we vooral niet mogen vergeten dat ze hier 
zijn opgenomen. Wie het boek doorbladert, 
ziet dan ook twee soorten afbeeldingen: de 
fotografische afdrukken van de kunstwer
ken, en de uit de eigennamen oplichtende 
beeltenissen van de auteurs. Een statiefoto- 
galerij.

De catalogus beperkt zich niet tot de weer
gave van het werk dat te zien is. De meeste 
kunstenaars zijn in ruime mate vertegen
woordigd, ze kunnen “ademen”. Een reden 
te meer om te begrijpen dat het, meer nog 
dan de werken, de oeuvres zijn die we in de 
tentoonstelling en het boek met elkaar ge
confronteerd moeten zien. Het boek slaagt 
,gr,,pók,in om het verlangen bij de lezer 
wakker te maken zich (opnieuw) in de 
afzonderlijke beeldende oeuvres te verdie
pen. Daartoe werd de selectie van een be
paald oeuvre telkens verspreid over de ge
hele catalogus, zodat je een werk echt kan 
“tegenkomen”, waarna je terugbladert om 
een eerdere “ontmoeting” te herbeleven. 
De uitstekend verzorgde uitgave van het 
boek draagt daar zeker toe bij. Er zijn ook 
zeer geslaagde combinaties tussen werken. 
Het portret van Vercruysse, die je achter
dochtig aankijkt, maar zelf wel twee mas
kers toont, of Richters “Betty” die slechts 
haar bevallige achterzijde laat zien: wie 
van beide houdt het meest voor ons verbor- 
gen?
Eenzelfde omzichtigheid is beslist niet aan 
de dag gelegd met betrekking tot de teksten. 
De gekozen kopij voldoet soms niet eens 
aan de wetten van de vakkundige amputa
tie. Het fragment over de schoonheid, van 
Walter Benjamin, is gewoon losgewrikt uit 
zijn “Goethes Wahlverwandschaften”, 
Christoph Ransmayr moet het stellen met 
een half hoofdstukje “Laatste Wereld” 
(weliswaar afgeknipt op een effectvol ogen
blik, maar waar pleit dat voor?), en Genets 
“Dagboek van een dief’ ging men - ik heb 
er geen andere woorden voor- met een 
snijmachine te lijf. Helemaal aan hun lot 
overgelaten drijven de wrakstukken van 
“De dood van Vergilius” van Hermann 
Broch. Bewijst men zo een dienst aan dat 
boek? Of is het helemaal niet de bedoeling 
om de auteurs, bij monde van hun werk, te 
laten spreken? Maar wie of wat dan wel?

Let op, citaten mogen we deze fragmenten 
niet noemen. Het concept wil immers te
recht niet verzanden in de vrijblijvendheid 
van het postmodernistische samenraapsel. 
Wat Cassiman daar tegenover stelt doet het 
echter nauwelijks beter. De misplaatste iro
nie verruild voor een misplaatste en mislei
dende ernst.
Hoe nauwkeurig en subtiel ook vervlochten 
met het beeldmateriaal, het samenstellen 
van een anthologie (een mooier woord voor 
bloemlezing, toch altijd een wat minder
waardige smaakmaker), van welke literaire 
traditie dan ook, blijft een schamele bedoe
ning, een ambitieuze tentoonstelling als 
deze onwaardig. Dat komt niet in het minst 
omdat het tekstkeuzecomité, waarvan som
mige leden toch bekend staan als notoire 
bestrijders van de intellectuele luiheid, zich 
tevreden stelde met een selectie die voor 
meer dan de helft is terug te vinden in de 
eerste de beste stadsbibliotheek. Dat was 
dus al beschikbaar in vertaling. Al die vlij
tige overdrukjes hier betekenen een ver
spilling van ruimte, een gebrek aan moeite. 
Een dergelijke werkwijze verklaart ook de 
aanwezigheid van een slecht vertaald ge
dicht van Holderlin. Die vertaling bestond 
namelijk al, waarom nog een extra inspan
ning leveren? De geïnteresseerde lezer legge 
er ter verheldering best het origineel naast. 
Wie hoopt men met dergelijke operaties 
voor deze oeuvres te winnen? Wie is hier
mee gebaat? De ingewijde lezer alleszins 
niet, die verbijt alleen zijn ergernis. De 
niet-ingewijde dus, of de niet-lezer? Ach 
komaan, die toch ook niet zeker? Die haakt 
in heel wat teksten na twee, drie zinnen af. 
Als het echt de bedoeling was een nieuwe 
schare lezers te kweken had men er beter 
meteen een pocketuitgave van “Het par
fum” bijgestopt. Nochtans oogt de catalo
gus mooi, hij is degelijk gemaakt en bijzon
der betaalbaar. En bovenal, er valt zo lekker 
doorheen te bladeren (“zappen”, hoorde ik 
iemand in alle ernst zeggen). Is de catalo
gus daarmee niet juist datgene wat de sa
menstellers niet beoogd kunnen hebben: 
een fraai souvenir aan deze tentoonstelling, 
en niet veel meer?

Het mag ondertussen duidelijk zijn dat ik 
bijzonder veel moeite heb, zowel met het 
concept (dubieus, in de zin dat het zich al bij 
voorbaat beroept op het gezag van de au
teurs), als met de tekstbehandeling (te dik
wijls te bot). Soms lijkt het erop dat er een 
gastenboek voorligt, waarvan het de voor
naamste verdienste is al die autoriteit verle
nende signaturen zo mooi tot een bundel 
gemanipuleerd te kunnen hebben. Dat neemt 
niet weg dat er zeer begeesterende teksten 
in staan, het stuk van Adorno bijvoorbeeld, 
over de noodzakelijke houding van de schrij
ver (kunstenaar) tegenover de traditie. “De 
literatuur kan haar waarheidsgehalte slechts 
redden, als ze in zo nauw mogelijk contact 

met de traditie deze van zich afstoot. Wie 
het geluk dat zij in vele van haar beelden 
nog altijd belooft, niet wil verraden - de 
mogelijkheid die onder haar puin bedolven 
ligt - moet zich afkeren van de traditie die 
mogelijkheid en zin als leugen misbruikt. 
Terugkeren kan de traditie alleen in wat 
haar onverbiddelijk afwijst.” Het is langs 
een dergelijke uitspraak datje de kloof ziet 
scherpgesteld tussen een noodzakelijke, 
misschien wel ideële daad, en een door 
zware onzuiverheden ingevreten praktijk 
als dit boek. In een pijnigende redenering 
voert Blanchot ons mee als hij de oeroude 
Orpheus-mythe herdenkt tot metafoor voor 
de situatie van de scheppende kunstenaar, 
die moet afdalen in de nacht om er het beeld 
te halen dat hij niet màg en toch moét 
aankijken, wat zijn onafwendbare misluk
king meteen bezegelt. Toevallig of niet zijn 
dat twee speciaal voor deze gelegenheid 
vertaalde teksten, en dat doet de verbeel
ding natuurlijk op hol slaan. Waarom bij
voorbeeld geen compleet vertaalde “L’es
pace littéraire” van Blanchot (waaruit dit 
hoofdstukje afkomstig is), wat een waar
achtig en waardevol literair equivalent van 
de tentoonstelling had kunnen betekenen? 
Aan een dergelijke radicaliteit, die een ver- 
blindend en veel gemakkelijker succes uit
sluit, ontbreekt het hier.

De confrontatie van bestaande literair-filo- 
sofische teksten met beeldende kunst ga
randeert boven alles één ding: iedere moge
lijke relatie komt tot stand via een vooraf
gegeven zwijgzaamheid, baadt in een sfeer 
van contemplatie. De tekst hoeft zich niet 
rechtstreeks uit te spreken over het beeld, 
waarmee het eeuwige verwijt dat woorden 
alleen maar kunnen verklaren en dus teniet
doen de wind uit de zeilen wordt genomen. 
Met dit boek wil men tussen beide een 
ander gesprek op gang brengen. In werke
lijkheid gebeurt er soms niets tussen tekst 
en beeld dan het elkaar onverschillig dul
den. Misschien, denk ik dan, omdat geen 
van beide krachtig genoeg is om langs de 
ander iets over zichzelf uit te lokken. Na
tuurlijk wekt dit concept ook de dwang
gedachte op dat iedere combinatie moet 
renderen. Misschien hebben tekst of beeld 
soms gewoon geen zin om iets over de 
ander te suggereren. Laat dat dan maar zo 
zijn. Maar wie Nietzsches verzuchting over 
het volmaakte geluk van het dier aanhoort, 
zal zijn ogen niet kunnen afhouden van de 
glimmende, vette pier op de tegenbladzijde, 
een “zelfportret” van Thierry De Cordier. 
Onherroepelijk volgt het inzicht dat het 
dierlijk geluk niet alleen volmaakt, maar 
ook onvoorstelbaar moet zijn, vermits het 
geen enkele voorstelling toestaat. De po
ging tot mutatie van De Cordier mildert de 
onverdraaglijke redenering, leidt ze, niet 
geheel onschadelijk gemaakt, naar de re
gionen van de berustende ironie.
Een enkele keer zie je slechts verwantschap 
tussen een pictorale eigenschap en een let
terlijk behandeld onderwerp, en dat irri
teert. Benjamins “Bochelmannetje” (uit 
“Berlijnse jeugd”) en de buikspreekpop 
van Munoz zijn gewoon te sterk voor el
kaar. Ze eisen elk een eigen verhaal op en 
keren elkaar daarom ongewild de rug toe. 
Bij Blanchots “Orfeus ” past dan weer niets 
- zeker geen onvermijdelijk tot coulisse 
gedegradeerd werk van Lili Dujourie - en 
bij Adomo ook niet. Tenzij misschien, in
derdaad, de “Thinker” van Jeff Wall. Op 
verrassende wijze weet hij de bronzen 
inkering van Rodin tot maatschappelijke 
realiteit te transformeren. Levend, want als 
allochtoon tegen een Canadese industriële 
achtergrond geplaatst, morsdood ook, want 
een bajonet in de rug gestoken, en 
oncomfortabel gezeten op een wankele 
constructie. Maar bovenal: onverstoorbaar. 
Het is die paradoxale vinnigheid die 
Adomo’s vertoog draaglijker, want zicht
baar maakt.

Bart Meuleman

De tentoonstelling “Het sublieme gemis - 
over het geheugen van de verbeelding”, 
een onderdeel van het programma he
dendaagse kunst van Antwerpen 93, vond 
van 25 juli tot 10 oktober plaats in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten, Leopold de Waelplaats, 2000 Ant
werpen.
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Fatale paradoxen
Over “Restauraties. Vormen van Herstel”

Als nooit tevoren staat de cultuur in het 
teken van koortsachtige restauratie, 
conservering en opslag. Er wordt alles aan 
gedaan om niets verloren te laten gaan, om 
een zo gaaf en compleet mogelijk model- 
erfgoed te kweken - ook het heden wordt 
daarin “alvast” betrokken. Zorg, redding en 
bescherming: dingen worden monumen
ten, natuur wordt reservaat, informatie wordt 
data, mensen en levensvormen worden pro
totypen, modellen of toonbeelden. De za
ken stapelen zich op, de archieven puilen 
uit, de databanken vermenigvuldigen zich. 
Wat moet er veiliggesteld worden? Ter- 
wille waarvan en voor wie deze bewaar- en 
beschermingsmanie?
Als ik iets moest schrijven onder de titel 
“Restauraties. Vormen van Herstel” zou 
dit de synopsis van mijn bijdrage zijn. Van
uit een onverholen interesse voor het ont
staan van museale vormen, dit wil zeggen 
voor zowel processen van verval als voor 
de strategieën die proberen dat te keren of 
te ontkennen. En dat restauratie over verval 
en verlies, of over beschadiging en vernie
tiging gaat, staat tenminste vast. Evenals 
dat restauratie of herstel een poging is om 
iets terug te winnen. Of dat mogelijk is, is 
minder zeker. Al was het maar omdat de 
restauratie, noodzakelijkerwijs, eerder ge
stuurd wordt door het beschadigde dan door 
het ideaalmodel, dat immers niet meer in 
oorspronkelijke toestand bestaat. Restau
ratie kan daarom bijna niet anders dan pa
radoxaal van aard zijn: het gerestaureerde 
bezegelt de definitieve verdwijning van dat 
wat het wil herstellen. Of een restauratie 
dan conservatief en regressief is, of juist 
constructief en creatief, ligt aan wat er, 
waarom, door wie en voor wie wordt geres
taureerd.

In “Restauraties. Vormen van Herstel”, 
het zesde cahier van het programma “Ver
toog en literatuur” van Antwerpen 93, 
wordt het thema in verschillende tekst
genres en vanuit diverse invalshoeken en 
vakgebieden benaderd, met erg uiteenlo
pende interpretaties, opvattingen en bete
kenissen van de notie restauratie of herstel 
als gevolg. We lezen cultuursociologische, 
literaire, semiotische, historische, kunst
historische, politiek-economische en psy
choanalytische beschouwingen over 
lichaamscultuur, de politieke actualiteit, een 
Frans meesterkok, het opkomende burger
dom in de 19de eeuw, ervaringsarmoede en 
passies voor het risico, het eerste school
boek, depersonalisatie, onderdanigheid,... 
We lezen “De Peerdepatemoster” van de 
Vlaamse auteur Ernest Claes (1885-1968), 
en het “verslag van een reparatie” van 
theaterregisseur Jan Ritsema. We zien 
“Pourtraicture ” van Nadine Tasseel. Res
tauratie of herstel duikt op in de context van 
kunst en objecten, van cultuur-politiek, van 
fysieke en mentale gezondheid en verzor
ging. Als regressie, is progressie, als para
dox, als bezwering, als katharsis, als 
sisyfusarbeid,... Alle bijdragen “raken” het 
onderwerp, maar samen lenen ze zich moei
lijk voor een bespreking, daarvoor liggen 
de obsessies en fantasma’s van de schrij
vers te ver uit elkaar, en worden ze ge
schraagd door te verschillende contexten 
en disciplines. De bespreker rest niets an
ders dan dat wat van belang is voor zijn 
eigen specifieke fascinaties eruit te lichten. 
Ik zocht en vond in “Het bewaren der 
dingen en de verkunstmatiging van het le
ven" van Marc Guillaume, in “Kronos en 
de Belvédère torso ” van Lode De Clercq & 
Lieven De Cauter en in “De tempel van het 
lichaam" van Rudi Laermans & Carine 
Meulders.

Restauratie als politieke strategie

De Franse econoom en publicist Mare 
Guillaume, directeur van het IRIS te Parijs, 
doet een meer dan geslaagde poging om de 
essenties van het verlangen naar een patri
monium te onthullen. Hij beschouwt de 
passie voor het conserveren als een mo
derne uitvinding en als een politieke strate
gie waarin het bewaren voorgesteld wordt 
als een transhistorische evidentie. De harts
tocht voor het verleden is in werkelijkheid 
de pijnlijke echo van de onderwerping aan 
de economische imperatief van de vernieti
ging: kapitalistische maatschappijen zijn 
gedoemd tot vernietiging van wat ze vóórt

Sol LeWitt

Restauratie van de woonfunctie in de voormalige Galerie Joost Declercq, foto: Gauthier Dejonghe

brengen (daar vernieuwing de voorwaarde 
tot de vraag is), tot de versnelde economi
sche veroudering, tot consumptie van het 
voorbijgaande. Bij het opbouwen van een 
reserve worden dingen uit het heden, de 
bewaarde voorwerpen van de toekomst, als 
voorwerpen uit het verleden behandeld. 
Werd voorheen het verleden vooral symbo
lisch bewaard, in de moderne tijd manifes
teert zich een heterologische vorm van 
conservering, waarin de symbolische, on
zichtbare aanwezigheid van het verleden in 
het heden verworpen wordt, ten gunste van 
de accumulatie van materiële overblijfse
len. Door het zichtbaar maken mondt deze 
vorm van conserveren juist uit in het uit
sluiten van het verleden. Aldus wordt het 
verleden het op een afstand geplaatste “an
dere”. Precies daaraan ontleent het patri
monium zijn eenheidsprincipe. “Alle res
ten, alle sporen die bedolven waren in het 
grootste geheim en die, in dat opzicht, deel 
uitmaakten van ons symbolisch kapitaal 
zullen opgegraven worden, zullen verrij
zen, zij zullen niet aan ons doorzicht ont
snappen; van iets wat bedolven en levend is 
zullen wij iets zichtbaars en doods maken, 
van het symbolische kapitaal zullen wij een 
museaal en folkloristisch kapitaal maken,” 
aldus Jean Baudrillard, aldus Guillaume. 
Het patrimonium als een ideologisch appa
raat van het geheugen: pedagogisch, toeris
tisch, een voorwendsel voor economische 
rentabiliteit en voor het experimenteren 
met spitstechnologieën. Maar bewaren is 
volgens Guillaume niet per se een politiek: 
het patrimonium zou ook een herinnerings- 
en rouwdimensie kunnen hebben (zoals in 
de symbolische samenleving) in dienst van 
het collectieve geheugen. Échter, in het 
moderne patrimonium functioneren die di
mensies slechts schijnbaar. Door de mo
derne weigering om te vernietigen, om de 
vernietiging zijn natuurlijk beloop te laten 
gaan, werd vernietigen een kunstmatige 
aangelegenheid waaraan de kunstmatige 
bewaring door musea beantwoordt. Ver
nietiging en bewaring zijn gedelegeerd, 
aan de handelseconomie en aan overheids
apparaten. Tenslotte gaat Guillaume ook in 
op genetische manipulatie en biotechnologie 
als ontwikkelingen die het levende willen 
bewaren en beheersen, en die de toene
mende verkunstmatiging van het natuur
lijke illustreren. Het “bewaren van men
sen”, terwille van een artificiële onsterfe
lijkheid, zou ook vanuit een heterologische 
stellingname gebeuren. Als het leven her

leid wordt tot (het bewaren, herstellen,... 
van) het lichaam - de implicatie van die 
Stellingname - staat de mens op het punt 
zich te laten beroven van zijn ziel. Een 
ijzingwekkende gedachte.

Zichtbare restauratie

Guillaume heeft het over conserveren, een 
notie die niet altijd gelijk maar wel volledig 
verstrengeld is met die van restaureren. 
Bovendien bekijkt hij de kwestie vanuit 
een meta-standpunt. Lode De Clercq, als 
kunsthistoricus gespecialiseerd in monu
mentenzorg en restauratie van monumen
tale kunstwerken, en Lieven De Cauter, 
filosoof en kunsthistoricus, blijven in hun 
gesprek over de paradoxen van het herstel 
iets dichter bij de kunsthistorische connota
ties van de term. Zij onderscheiden een 
aantal vormen van restauratie. Allereerst is, 
of was er de mythische restauratie, waarin 
her-stellen het ritueel herhalen van de oor
sprong betekent, en restaureren instaure- 
ren veronderstelt. Anders van aard en in
tentie is de restauratie als herschepping, die 
een veronderstelde discontinuïteit in de 
geschiedenis poogt te dichten. Deze vorm 
van restaureren manifesteert zich ten volle 
in de 19de eeuw, en in nauwe samenhang 
met de ontwikkeling van het verzamelen, 
bij de proliferatie van de burgerlijke maat
schappij die zich een verleden moest aan
meten. In die tijd ontwikkelen zich vervol
gens twee opvallende ideeën over restaura
tie: enerzijds het idealiserende restaureren, 
dat uitmondde in corrigeren en zelfs in 
vervalsen, en anderzijds een romantische 
opvatting, die de esthetiek van de ruïne en 
de natuurlijkheid van het verval verdedigde. 
Een statisch model van restauratie dat de 
ideaaltoestand van het monument wil her
stellen, tegenover een dynamisch model 
dat uitgaat van de lotgevallen van het werk 
en dat de sporen van de tijd juist zichtbaar 
wil laten. In een toonaangevende contempo
raine visie bestaat het origineel als statisch 
ideaaltype evenmin: er is alleen een drager 
met een eindeloze reeks van (betekenis) 
lagen, waar de restaurateur voorzichtig een 
laag, waarvan de eigentijdsheid niet ver
huld hoeft te worden, aan toevoegt. Deze 
contextuele benadering opteert voor zicht
bare restauraties en voor reversibiliteit... 
Maar uiteindelijk blijft restauratie, ook voor 
De Clercq en De Cauter, een paradoxale 
activiteit: de geschiedenis die in haar wer
veling de objecten vernietigt en de restau

ratie die, tegen beter weten in, herstelt en 
fixeert. Restauratie als sisyfusarbeid. De 
ideale, en onmogelijke “restauratie zou een 
cesuur zijn in de prosodie van de geschie
denis; een korte nauwelijks merkbare stilte, 
die toch de ordening van het geheel hand
haaft”.
In tegenstelling met Guillaume plaatsen De 
Clercq en De Cauter het restaureren niet in 
het licht van een dubbelzinnige, overkoepe
lende, politieke strategie. Ze maken het 
restaureren niet verdacht. Maar aan het 
einde van het gesprek lanceert De Cauter, 
die meer de neiging heeft om op de loop te 
gaan met het onderwerp dan de man van de 
praktijk De Clercq, het beeld van monu
mentenzorg als cargo cult of cargo care: 
door, en voor het universele toerisme ver
liezen de monumenten hun oorspronke
lijke boodschap en context, worden ze be
waard en begaapt als fetisjen. Als dit effect 
niet beantwoordt aan de intenties van de 
restaurateur, moet er dus ook nog een an
dere kracht werkzaam zijn. En zo zou je 
toch weer bij Guillaume terechtkomen...

De omslag

Het idee van herstel als nutteloze en hope
loze sisyfusarbeid ligt ten grondslag aan 
“De tempel van het lichaam ” van de cultuur- 
sociologen Rudi Laermans en Carine 
Meulders. Zij hebben het over de strijd om 
het eigen lichaam proper, gezond en jong te 
houden. De strijd voor het zuivere lichaam 
zou een strijd zijn tegen het natuurlijke 
lichaam, het biologische organisme. Hun 
overigens prikkelend verhaal riep bij mij de 
vraag op of er geen fase is, waarin lichaams- 
onderhoud geen herstel of restauratie bete
kent, maar juist in dienst staat van de na
tuurlijke groei en van het leven. Misschien 
geldt dit ook voor objecten: een gebouw ih 
gebruik wordt waarschijnlijk op een totaal 
andere manier onderhouden dan 100 jaar 
later, als het een beschermd monument is 
geworden. Mogelijk is.er een moment van 
omslag, waarop natuurlijk onderhoud ont
aardt in kunstmatige restauratie, in een cul
tus van het lichaam, of in bredere zin, in een 
herstelcultuur.

Restauratie: een politieke strategie, een 
mythische activiteit, cargo care, utopisch 
streven of sisyfusarbeid? Zoveel motieven 
om de materie te onttrekken aan de tijd. Nu 
is het wachten op beschouwingen over 
digitale en genetische restauratie en opslag. 
Door de nieuwste (bio)technische ontwik
kelingen wordt het kunstmatige geheugen 
immers oneindig uitgebreid,... Zou het 
delirerende voor- en achteruit lopen op de 
zaken en de tijd ooit stranden in een fatale 
paradox?

Jorinde Seijdel

“Restauraties. Vormen van Herstel” be
vat bijdragen van David ie Breton, Lie
ven De Cauter & Lode De Clercq, Ernest 
Claes, Jean-Marie Floch, Marc Guillau
me, Anne-Marie Houdebine-Gravaud, 
Assen Ignatov, Rudi Laermans & Carine 
Meulders, Chaké Mattosian, Paul 
Moyaert, Philippe Perrot, Jan Ritsema, 
Eduardo Subirats, Nadine Tasseel, 
Dubravka Ugresic. Het boek telt 221 
pagina’s. De reeks van zes cahiers ver
schijnt onder redactie van Bart Verschaf- 
fel & Mark Verminck, Kritak/Meulen- 
hoff 1993. “Vertoog en literatuur” is een 
initiatief van Antwerpen 93, Grote Markt 
29,2000 Antwerpen (03/234.11.88).
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Gevonden plaatsen
On parle mieux de Phomme quand il n’est pas là.

1.

Het is stimulerend om een lijst op te stellen 
van de suggesties van menselijke aanwe
zigheid in de foto’s van Lynne Cohen. 
Schroeivlekken in een tapijt, slijtsporen in 
vloeren, kogelgaten in schietstandfiguren, 
een boekentas achtergelaten naast een les
senaar in een militaire instructieruimte, een 
met haastige berekeningen volgekribbeld 
bord, een openliggend afvoerroostertje, een 
stapel hooi in een hoek, een paar slippers 
keurig op een voetsteun tegen de linker- 
muur van een kuuroordbadkamer, bran
dende lampen of hoog aan de muur van de 
recreatieruimte in een bejaardenhuis een 
televisiescherm dat de fotografe reflecteert.

Lynne Cohen fotografeert lege ruimten, 
bestaande plaatsen die we enkel als gon
zend van activiteiten kennen: laboratoria, 
klaslokalen, schietstanden, kantoren, 
observatieruimten, speelzalen, show
rooms... Ze doet dat systematisch, met een 
technische camera, in zwartwit en ongena
dig.

Haar beelden verwarren. Recent interpre
teerde een criticus haar foto’s als documen
ten van installaties die ze zelf zou hebben 
gefabriceerd. “Alsof datgene wat ik gefoto
grafeerd had niet écht zou kunnen zijn,” 
reageert Lynne Cohen, “al heb ik dat, grap
pig genoeg, altijd vermoed. Ik heb vaak zelf 
het gevoel gehad dat wat ik aan het fotogra
feren was, niet anders dan geconstrueerd 
kón zijn.”
Haar werk speelt opzettelijk met de ambi
guïteit tussen readymade en installatie, tus
sen gevonden plaats en geënsceneerde 
plaats. (1)

2.

Lynne Cohen beschouwt zichzelf niet als 
fotografe. Ze studeerde beeldhouwkunst in 
Wisconsin, Londen, Michigan, met op de 
achtergrond Pop Art, Minimalisme en Con
cept. Ze begon te werken met beeldmateriaal 
uit consumentengidsen en allerlei handlei
dingen. Sinds 1971 gebruikt ze fotografie, 
naar eigen zeggen vooral omdat “ik het 
gevoel had dat het beter was om een soort 
wisselwerking met de wereld aan te gaan, 
in plaats van deze weer te geven of er mee 
in concurrentie te treden”. Het is met de 
formele bagage van een sculptuuropleiding 
en vanuit een kunsthistorische achtergrond 
dat Lynne Cohen tot fotograferen over
ging, met de uitgesproken bedoeling kunst 
te maken die een band heeft met de wereld 
én met de kunst zelf, zonder daarom een 
document te zijn van één van beide. “Ik 
wilde beelden maken,” voegt ze eraan toe, 
“zo vol van intriges en verwikkelingen, dat 
ze onbegrijpelijk werden”.
Soms zijn de plaatsen die ze fotografeert zo 
geladen, zo strak gestructureerd dat ze op 
het punt staan open te barsten. Het is alsof 
ze vol verhalen zitten die wachten om ver
teld te worden. Een voorbeeld. Een van de 
beelden uit de “Laboratories ’’-reeks, het 
beeld met het skelet van een dood paard, 
roept veel vragen op en vertelt een verhaal 
dat geen steek houdt. Een geraamte van een 
paard werd opgesloten in een houten kooi. 
Waarom bevindt een dood paard zich ach
ter tralies? Voedsel werd achtergelaten in 
een hoek van de ruimte. Waarom? Toch 
niet voor het paard? Buiten de kooi staat 
een kantoorstoel, naast een structuur die op 
een kruisbeeld lijkt. Waarom? In de vloer 
onder het crucifix bevindt zich een gat, een 
afvoerrooster, een zinkput. Welke ver
schrikkelijke resten werden hier wegge
veegd? Een heel verhaal, een ingenieuze 
plot kan hier worden vermoed, maar wat 
het beeld is, is volslagen onbegrijpelijk.

3.

Het recente werk is kritischer, zelfs cynisch 
geworden. Het is begaan met wantrouwen, 
tegenspraak, claustrofobie. Het onderzoekt 
de wijze waarop objecten functioneren als 
instrumenten tot manipulatie en controle. 
Globaal bekeken wordt het denken van 
Lynne Cohen geladen met begrippen als 
misleiding en waanvoorsteling, illusie. Met 
de vaststelling dat de dingen niet helemaal 
zijn wat ze lijken. Met kunst en camouflage 
en met de wijze waarop “leven kunst imi
teert”.

Lynne Cohen

Laboratory

Men zou (nog) een lijst kunnen opstellen. 
Van de diverse verwijzingen die in haar 
foto’s aan te duiden zijn, allusies uit de 
“werkelijke” wereld op stijlen en thema’s 
van de kunstgeschiedenis. Nissen of alta
ren uit gotische architectuur, renaissance- 
perspectief, genreschilderkunst, de dimen
sies van de barokschilderkunst, het vermo
gen van Vermeer om een “religieus” aura te 
verlenen aan heel wereldse onderwerpen, 
de wolken van Magritte, Pop Art, de 
readymades van Marcel Duchamp, de uur
werken van Kosuth, de neons van Flavin, 
de Op Art van Bridget Riley, de schoolbor
den van Joseph Beuys, de formica- en hout
structuren van Richard Artschwager, de 
installaties van Guillaume Bijl.
“Soms zie ik die affiniteiten met de ge
schiedenis van de kunst vóór ik aan een foto 
begin, soms slechts jaren later.”

4.

Twee j aar terug was Lynne Cohen een van 
negen hedendaagse fotografen in de Ame
rikaanse tentoonstelling “Typologies”. (2) 
Een aantal van Cohens “Target Ranges” 
en “Observation Rooms” waren er te zien 
naast onder meer de stadsbeelden van 
Thomas Struth, de portretten van Thomas 
Ruff, de interieurs van Candida Höfer en de 
industriële architectuurbeelden van Bemd 
en Hilla Becher.
Hoewel achtergronden en bekommernis
sen van deze fotografen aanzienlijk ver
schillen, hebben ze een vergelijkbare ma
nier van werken gemeen: een typologische 
methode. Een typologie zou men kunnen 
omschrijven als een specifieke vorm van 
een reeks. “Zoals in een reeks,” schrijft 
Mare Freidus, “zijn alle elementen van een 
typologie even belangrijk en hebben ze 
geen vaste volgorde. (...) De beelden wor
den veeleer structureel verbonden dan door 
een thema of een stijl.” (3) Het gebruik
maken van serialiteit, het werken in reek
sen, blijkt een effectieve strategie om met 
het “beperkte waarheidsgehalte” van de 
foto om te gaan. En in het aanwenden van 
die repetitieve formele structuren onthul
len deze fotografen voor een stuk hoe hun 
foto’s worden gemaakt. Print na print wor
den hun onderwerpen helder en op een 
gelijkaardige manier voorgesteld.
Dat foto’s aan kracht winnen door ze te 
groeperen, is een gegeven dat ook in de 
fotogeschiedenis na te speuren valt. De 
foto’s bijvoorbeeld van Eugène Atget over 
het Parijs van de eeuwwende, “Antlitz der 
Zeit”, de mensen van de 20ste eeuw die 
August Sander in de jaren ’20 fotogra
feerde of de “American Photographs” uit 
1938 van Walker Evans. Curator Mare 
Freidus wijst binnen de context van 
“Typologies” vooral op het belang van 
Walker Evans: hij ontwikkelde een stijl 
waarin de fotograaf afwezig lijkt, waardoor 

het onderwerp zich schijnbaar rechtstreeks 
aan de beschouwer aanbiedt.

5.

Niet één van de in “Typologies” opgeno
men kunstenaars valt eenduidig onder de 
gehanteerde noemer. Zeker Lynne Cohen 
niet. Wel kunnen vergelijkingen die ver
trekken vanuit formele gegevens best ver
helderend zijn.
Sedert de late jaren ’50 werken Bemd en 
Hilla Becher samen aan reeksen foto’s van 
industriële gebouwen en relicten: koel
torens, hoogovens, watertorens, mijn- 
toegangen, gastanks, fabrieksgevels, 
arbeiderswoningen. Een typologische pre
sentatie van deze foto’s is een hoofdaspect 
van hun werk. Hun rigoureuze werk
methode, de serialiteit en heel wat andere 
vormelijke aspecten kunnen als punten van 
overeenkomst met het werk van Lynne 
Cohen gezien worden. Zowat alle foto’s 
van de Bechers worden bijvoorbeeld ge
kenmerkt door een identiek uitgangspunt: 
frontaal, zwartwit, de focus iets boven het 
midden van het beeld gericht, scherpte in de 
details, volledige uitlichting met weinig 
schaduw. Niet één beeld toont enige men
selijke aanwezigheid of industriële bezig
heid.
Met deze werkwijze grijpen Bemd en Hilla 
Becher temg naar belangrijke aspecten van 
de moderne fotografie uit de jaren ’20 en 
’30, het werk van Karl Blossfeldt, Albert 
Renger-Patzsch en August Sander (4): naar 
een analytische en documentaire vorm van 
fotografie, met een sterke klemtoon op de 
formele kwaliteiten van het beeld en van de 
afdruk. Terzelfdertijd wil de visie van de 
Bechers een reactie bieden op twee 
vigerende stromingen uit de jaren ’50: de 
Duitse “Subjektive Photographie ’’van Otto 
Steinert en het Amerikaanse abstract ex
pressionisme, die beide een psychologi
sche geladenheid en zelfs een zeker 
romantisme opnieuw centraal stelden in de 
kunst.

Ook de tentoonstellingspraktijk en de re
ceptie van hun werk suggereert verdere 
vergelijkingsmogelijkheden tussen Lynne 
Cohen en de Bechers. Hun foto’s werden 
aanvankelijk vooral tentoongesteld en geïn
terpreteerd binnen een context van Mini
mal en Concept Art: ze werden gelezen als: 
“a conceptual, Duchampian evocation of 
anonymous sculpture”. (5)
Lynne Cohen: “Toen ik met fotograferen 
begon zag ik mijn beelden als readymade 
assists. In de vroege jaren ’70 dacht ik zelfs 
dat ik de grenzen van de foto in de werke
lijkheid zou moeten afbakenen met een 
échte afsluiting, om exact aan te duiden 
waar de foto zou beginnen en eindigen, of 
dat ik een klein stuk van de wereld zou 
moeten ‘redden’ en integraal overbrengen 

naar een kunstgalerie. Ik denk dat ik van het 
begin af aan de wereld wilde benaderen als 
Guillaume Bijl (àlles kan gezien worden 
als een readymade). Zowel toen als nu. Ik 
beschouwde in elk geval de readymade als 
een veelomvattend vertrekpunt. En ik ben 
er altijd van overtuigd geweest dat heden
daagse fotografie zonder deze idee van de 
readymade ondenkbaar zou zijn.”

6.

Ironie en het absürde liggen niet zelden op 
de loer bij Lynne Cohen. Expliciet in uit
spraken, zoals in deze onvertaalbare: “My 
work has something to do with the yellow 
pages, the AAA guide, 60.000 miles in a 
Datsun truck in 2 years, the K-Mart, 
Dubuque, taste, and the Mid-West wherever 
it is.”
Of, ernstiger in zeldzame commentaren bij 
een specifieke foto ( “Blackboard”): “This 
picture’s subject is about Nothing, not 
simply concerning taste alone but evoking 
a vision of the universe where the questions 
asked are as absurd as their answers.” 
Een absurde vaststelling zou ook kunnen 
schuilen in het feit dat de sfeer die in veel 
foto’s wordt opgeroepen eerder het ordi
naire, het banale benadert, terwijl het om 
plaatsen gaat waar van “belangrijke” so
ciale activiteiten sprake is. Niet banaal, 
neutraal, wil Cohen de sfeer noemen die ze 
wil oproepen. Al wordt ze zelf eigenlijk 
meer gefascineerd door de “onstoffelijk
heid” van de dingen in die plaatsen, zo 
beladen en tegelijk zo verregaand opper
vlakkig, met name, omdat ze een werke
lijkheid voorstellen die iedereen toch kan 
herkennen...
“Wie in mijn beelden wil binnendringen,” 
zegt Cohen, “moet er lang genoeg blijven 
vóór staan en de verschillende details laten 
doordringen. De enige sleutel die ik geef, 
beperk ik tot de lijst.”

Sinds de jaren ’80 begon Lynne Cohen 
verschillende mogelijkheden van inlijsten 
te onderzoeken. Ze nam de Renaissance- en 
Barok-idee over dat èen lijst zijn inhoud 
vastlegt binnen een specifiekruimtelijk vlak 
en meteen alles wat binnen die grenzen 
gebeurt, onderscheidt van wat zich erbuiten 
afspeelt.
Op de passe-partout brengt ze een sum
miere situering van de plaats aan, een reeks- 
naam, en elke lijst krijgt een kleur, een 
specifieke, bijna strikt persoonlijke associ
atie met wat er in de foto gebeurt.
Niet weinig absurd en in elk geval uniek, is 
de keuze van het materiaal voor de lijsten. 
"Ik maak gebruik van formica, omdat het 
een prachtig materiaal is, geboren uit het 
trompe-l'oeil. Deels ook omdat het schitte
rend het marmer, graniet of baksteen imi
teert dat mogelijk in de foto’ s te zien is... En 
ik hou van de ironie dat formica fotogra
fisch wordt gefabriceerd.”

Erik Eelbode

Noten

(1) Naar Johanne Lamoureux, in: “Lynne 
Cohen. L’endroit du décor/Lost and 
Found”, FRAC Limousin, 1992.
(2) Marc Freidus, “Typologies, Nine 
Contemporary Photographers ”, Catalogus 
Newport Harbor Art Museum, 1991, Met 
Edward Ruscha, Bemd & Hilla Becher, 
Lynne Cohen, Candida Höfer, Roger 
Mertin, Thomas Struth, Judy Fiskin, 
Thomas Ruff.
(3)MarcFreidus, “Typologies”,cfr.op.cit. 
p.11.
(4) Catalogus “Photographie in der 
deutschen Gegenwartskunst”, Museum 
Ludwig, Edition Cantz, 1993, p.125.
(5) Marc Freidus, cf.op.cit. p.15.

Lynne Cohen stelt samen met Matthew 
McCaslin tentoon in Galerie Rodolphe 
Janssen, Livornostraat 35,1050 Brussel 
(02/538.08.18), van 24 november tot 23 
december 93. Tot 20 november worden 
er foto’s van Balthasar Burkhard ge
combineerd met werk van Franz West 
In juli 1993 was Lynne Cohen een van de 
gastdocenten van het Internationaal 
Fotografieseminarie in Alden Biesen.
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DOSSIER ANTWERPEN. Ruimte Morguen, 
Club Moral en Parbleu bundelden hun krachten 
om naar aanleiding van Antwerpen 93 een over
zicht van het aanbod hedendaagse kunst in Ant
werpen tussen 1968 en 1990 voor te stellen. 
Hiervoor schreven ze alle toenmalige galeries 
en kunstenaars aan. Niet iedereen verleende 
medewerking, zodat het historisch overzicht 
niet volledig kan genoemd worden. De presen
tatie gebeurt in drie luiken. Er is een uitgebreide 
selectie van uitnodigingen, publicaties en foto
materiaal, naast een vijftigtal projectvoorstellen 
van kunstenaars. In een achttal videointerviews 
werden galeristen en initiatiefverantwoorde- 
lijken gevraagd naar de bedoeling van hun in
spanningen, de problemen waarmee ze af te 
rekenen hadden, de respons van het publiek, de 
aard van eventuele betoelaging, enzovoort. On
getwijfeld zal dit project een ander, realistischer 
beeld bieden dan Aupetitallots historische 
accrochage in het MUHKA-project van Ant
werpen 93. Een publicatie is in aanmaak.
De tentoonstelling loopt tot 12 december in het 
ICC, Meir 50,2000 Antwerpen (03/226.03.12).

BUREAU. Onder leiding van Leontine Coele wij 
zal deze tentoonstellingsruimte (in wijlen Fodor) 
het werk van in Amsterdam residerende kunste
naars programmeren die in het Stedelijk Mu
seum nog geen voet aan wal krijgen. Na een 
eerste presentatie van Tim Ayres en Inez van 
Lamsweerde, volgt de tentoonstelling “Nothing 
is lost”, waaraan Henk Jonker, Michel Scholten 
en Elisabeth Stienstra deelnemen. Voorts is er 
het “Museum in Progress”, deel 2, een reeks 
video-interviews met Andrea Fraser, Raymond 
Pettibon, Jim Shaw en Gilbert & George. “Mu
seum in Progress" is een initiatief van Peter 
Kogler, die geen tentoonstellingen organiseert, 
maar kunstenaarsprojecten in de “courante” 
media als televisie en tijdschriften introduceert. 
Beide presentaties lopen van 13 november tot 
2 januari in (voluit ) het Stedelijk Museum Bu
reau Amsterdam, Rozenstraat 59, 1016 NN 
Amsterdam (020/422.04.71).

ART & LANGUAGE. Jeu de Paume organi
seert een eerste grote retrospectieve van dit 
conceptueel kunstenaarscollectief, waarin nu 
enkel nog Michael Baldwin en Mel Ramsden de 
plak zwaaien. Gesticht in 1968 beoogde Art & 
Language een kritische analyse van het ontstaans
proces van het kunstwerk en de positie ervan in 
een tentoonstellingscircuit. In de jaren ’80 
presenteerden ze schilderijenseries zoals 
“Incidents in a Museum” (1987, Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel), “Hostages”, “Ate
liers" en “Now they are” (1992, galerie Isy 
Brachot). In Parijs ligt de nadruk op schilde
rijen, inspelend op de traditie van het Jeu de 
Paume als vroeger schrijn van de 19de eeuwse 
schilderkunst. De catalogus omvat teksten van 
Paul Wood en Charles Harrison, samen met een 
opera-libretto geïnspireerd op Victorine 
Meurent, het model van Manet. In deze tekst 
worstelt een politie-inspecteur met zijn onover
komelijk probleem geen onderscheid te kunnen 
maken tussen de realiteit en de voorstelling 
ervan op Manets en Courbets schilderijen.
Nog tot 2 januari in het Jeu de Paume, Place de 
la Concorde, 75001 Parijs (01/47.03.12.50).

RUSSISCHE AVANTGARDEIM 20 JAHR- 
HUNDERT. Met de ondertitel “ VonMalewitsch 
bis Kabakov; Die Sammlung Ludwig” wordt 
een ander deel van de rijke collectie van het 
echtpaar Ludwig geopenbaard; niet minder dan 
600 werken op papier, schilderijen, foto’s en 
beelden uit de periode tot 1930 en van na 1960. 
In samenspraak met het museum besloot het 
echtpaar in 1978 om de lacunes in de sectie van 
de Rüssische avantgardistische kunst op te vul
len; na 15 jaar beschikt dit museum nu over de 
omvangrijkste en meest verscheiden verzame
ling buiten Rusland. Deze niet te missen ten
toonstelling met neo-primitivistische, cubo- 
futuristische, rayonistische, suprematistische, 
constructivistische, nieuwe figuratieve en foto
werken, werd aangevuld met een verzameling 
hedendaagse kunst van Erik Bulatov, Ilya 
Kabakov, Komar & Melamid en anderen. De 
catalogus bundelt enige inleidende artikels over 
de Russische kunstsituatie, gevolgd door een 
volledige inventarisatie van de collectie.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 2 j anuari in de 
Josef-Haubrich-Kunsthalle, Josef-Haubrich- 
Hof 1,50676 Keulen (0221/221.23.35).

*

*

Jef Geys

Snelzien-snelrecht-prontophot, foto: Bob Goedewaagen

de omslag ernaast: airmail painting.
Vanuit zijn eertijds geïsoleerde positie in Chili 
heeft Dittbom deze (lucht)weg ontwikkeld om 
zijn werk compact, makkelijk, onopgemerkt, 
goedkoop en onbeschadigd de wereld in te sm- 
ren. Maar op deze wijze duidt hij ook aan dat zijn 
werk niet uit het niets is komen opdoemen in een 
tentoonstelling: de museumvreemde periode van 
verzending wordt als een betekenisschorsing 
van het werk behouden, zelfs bekend tijdens de 
tentoonstelling. Iedereen kan immers zien dat 
het werk opgeplooid en onder omslag weer de 
deur uit kan gaan. De verzending schort de 
inhoudelijke communicatie van het werk tijde
lijk op, maar vernietigt de inherente mogelijk
heid tot communicatie niet, de inhoud is 
suspended in the air. Deze mogelijke opschor
ting, een periode van onzekerheid en verande
ring, en de menselijke wil tot overbrugging 
ervan wordt trouwens door Dittbom gethemati
seerd in zijn schema’s van huizen en in histo
risch beeldmateriaal, dit alles vaak samengenaaid 
en dus voor transformatie vatbaar.
Samen met het ICA in Londen bracht Witte de 
With een publicatie uit met teksten van Guy 
Brett, Nelly Richard, Gonzalo Munoz en enige 
interviews met Dittbom. “MAPA" loopt van 
11 december tot 23 januari in de Witte de 
Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44).

BOYMANS-VAN BEUNINGEN. Toen Wim 
Beeren het Museum Boymans-van Beuningen 
als directeur in 1985 verliet voor eenzelfde post 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam, volgde 
Wim Crouwel, ex-oprichter van het vormge- 
vingsbureau "Total Design ”, hem tot eenieders 
verwondering op. Gedurende zijn achtjarige 
directoraat slaagde Crouwel erin elk onderdeel 
van de collecties oude en hedendaagse kunst, 
kunstambachten en hedendaagse vormgeving, 
uit te breiden en een eigen uitgesproken profiel 
aan te meten. Zijn dynamisch beleid zorgde 
voor een toevloed aan bezoekers, een groot 
aanbod aan simultane tentoonstellingen met 
publicaties, een nieuwe inkompartij, een ruim 
paviljoen voor de collectie vormgeving en de 
Nederlandse museumprijs 1992. Crouwel gaat 
nu met pensioen maar wordt eerst nog terecht 
gehuldigd met een tentoonstelling naar eigen 
keuze. Tot 9 januari loopt de tentoonstelling 
“1928: Schoonheid en transparantie, logica en 
vernuft”, die het functionalisme in de vormge
ving belicht. (In 1928, Crouwels geboortejaar, 
bereikte deze stroming haar hoogtepunt.) Van 
28 november tot 27 februari volgt tevens een 
presentatie van de vele aanwinsten onder zijn 
beleid.
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Jeff Walls en Dan Grahams “Children’s 
Pavilion ’’-plannen worden er ook voorgesteld 
in het kader van “AIR-Alexander” (zie ook 
rubriek architectuur). Beide kunstenaars heb
ben een paviljoen voor een woonbuurt ontwor
pen, dat als ongedwongen speel-, ontmoetings- 
en schuilplaats zou kunnen gebruikt worden. 
Men hoopt op de realisatie ervan in een buiten
wijk van Rotterdam.
Naast andere tentoonstellingen, zoals deze van 
Richard Prince tot 28 november, in het Museum 
Boymans-van Beuningen, Museumpark 18, 
3000 CG Rotterdam (010/441.94.70).

REBECCA HORN. Na het Guggenheim Mu
seum in New York presenteert het Van 
Abbemuseum een ruim overzicht van Rebecca 
Homs objecten, installaties en een reeks video’ s 
en films. Reeds in 1979 was ze er te gast, toen 
haar performances en videowerk centraal ston
den. Doorheen haar uiteenlopende expressie
middelen in oud en nieuw werk kan men een 
drang onderscheiden om op een zeer lichame
lijke wijze emotioneel betrokken grenzen af te 
tasten. De wijze waarop dit gebeurt, kan van 
gewelddadig tot zeer geraffineerd fluctueren. 
Hom kan ook op sublieme wijze inspelen op 
ruimtes, er een essentiële, gevoelsmatige asso
ciatie uit filteren. Op “Documenta IX” mon
teerde ze aan het plafond van een klaslokaal een 
stel schoolbanken waaruit een netwerk van mie
zerig (huppelende leidingen zich over de gehele 
buitengevel stortte.
Deze tentoonstelling, met een catalogus die tek
sten bevat van Jan Debbaut, Germano Celant en 
Rebecca Hom zelf, loopt van 20 november tot 
30 januari in het Van Abbemuseum, Bilderdijk- 
laan 10, 5611 NH Eindhoven (040/38.97.30).

GEORG HEROLD. Het is me nog onbekend 
hoe Herold zijn eerste solotentoonstelling in 
Nederland zal stofferen, maar tot zijn voorliefde 
voor bakstenen en daklatten, eventueel gecom
bineerd met ijzerdraad en doek, moet een mo
dale Belg zich zeer sterk aangetrokken voelen. 
Of nog tot een kaarsrecht stel houten benen 
waaraan een met bakstenen verzwaard linnen 
tot aan de enkels is afgezakt, met de titel “My
thologisch”. Hij manipuleert zijn materialen 
niet tot een esthetisch geheel, maar laat ze zeer 
concreet in al hun naaktheid. Hij slaagt erin een 
humoristisch commentaar te geven op de men
selijke ernst, zeker indien politiek ter sprake 
komt. 0p de uitnodiging van het Stedelijk Mu
seum om een retrospectieve van zijn werk te 
maken, wil hij niet ingaan omdat dit hem tot 
revaluaties van zijn eigen werk zou dwingen. 
Net als zijn werk typeert deze repliek hem als 

iemand die geen zekerheden wil poneren. Grap
pig dus dat Rudi Fuchs hem programmeert.
Tot 2 januari in het Stedelijk Museum, 
Paulus Potterstraat 13, 1071 HV Amsterdam 
(020/573.29.11).

LES XX, LA LIBRE ESTHETIQUE. HON
DERD JAAR LATER. In 1928 publiceerde 
Madeleine Octave Maus “Trente années de 
lutte pour l’art, 1884-1914" waarin ze de jaar
lijkse salons van de Brusselse kunstenaarskring 
Les XX (1884-1893) en de opvolging ervan 
door La Libre Esthétique (1894-1914) besprak. 
Ondersteund door het tijdschrift “L’Art Mo
derne”, onder redactie van Octave Maus, 
Edmond Picard en Emile Verhaeren, manifes
teerde de Belgische moderne kunst en cultuur 
zich hier in al haar verscheidenheid én menings
verschillen. En in het toenmalige Museum voor 
Moderne Kunst kon men uitvoerig kennisma
ken met alle belangrijke Europese kunst
stromingen en -disciplines.
De geschiedenis van Les XX en La Libre 
Esthétique wordt in het huidige Museum voor 
Schone Kunsten verhaald op basis van wat men 
in huis heeft. De toegepaste kunsten, de lezin
gen, de muziek, de literatuur of stukken uit 
andere collecties komen niet aan bod, bij gebrek 
aan tijd en geld. Beloofd wordt evenwel dat, 
naast een uitvoerige keuze uit de toenmalige 
perskritieken, de lijvige catalogus ook zal in
gaan op de interne keuken van beide kunstenaars
kringen, iets waar Madeleine Maus zich niet aan 
waagde.
Van 26 november tot 27 februari in het Museum 
voor Schone Kunsten, Museumstraat 9, 1000 
Brussel (02/508.32.11).

IN DEPOT - UIT DEPOT. De verzameling 
“moderne kunst” van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen was sinds 
1990 niet meer te zien. Een keuze uit deze toch 
wel aanzienlijke collectie wordt nu uit het depot 
gelicht, zodat de bezoeker deze kunstwerken 
niet alleen kan herontdekken, maar ook een 
zicht kan krijgen op het aankoopbeleid van dit 
museum. Vanaf 1873 werden op de driejaarlijkse 
salons werken verworven, die geheel in de geest 
van de toenmalige vergrijsde Academie thuis
horen. De tentoonstellingsvereniging “Kunst 
van Heden ” heeft vanaf 1905 haar invloed ruim
schoots uitgeoefend ten voordele van kunste
naars als Ensor, Smits, Permeke. Na 1945 be
paalden de conservators en een Bijzondere Com
missie de aanwinsten, waarbij aandacht besteed 
werd aan uitbreiding van het reeds verworvene 
en aan de toenmalige tijdsgeest. Dankzij aanko
pen en schenkingen kwam werk van de Cobra
groep, Fontana, Verheyen, Cox en vele anderen 
de collectie vervoegen. Hiaten kunnen, naar 
verluidt, slechts moeizaam weggewerkt wor
den.
“In depot - Uit depot ” is nog te bezoeken tot 23 
januari, en dankzij de testamentaire wilsbeschik
king van wijlen Marie-Louise Demaerel zal het 
museum gratis toegankelijk zijn van 21 tot 28 
november.
Overigens geeft het museum nu ook vier keer 
per jaar een museumkrant uit, werd er een v.z.w. 
“Vrienden van het KMSK” opgericht én plant 
men een nieuw cafetaria.
Het adres: Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Leopold de Waelplaats, 2000 Antwer
pen (03/238.78.09).

PHILIPPE VAN SNICK. Philippe Van Snick 
bouwt sinds 1984 een oeuvre uit op basis van 
een aantal formele en symbolische constanten, 
zoals het gebruik van 10 kleuren (3 primaire, 3 
secundaire, niet-kleuren wit en zwart, goud en 
zilver), gekoppeld aan de 10 elementen (0 tot 9), 
een dag/nacht-dualisme (blauw/zwart), symme
trie, enzovoort. Binnen dit ogenschijnlijk koel 
keurslijf ontwikkelt hij echter een veelvoud aan 
combinaties waarin de kleur- en vorm(on) 
evenwichten de kijkervaring duchtig activeren. 
Het Provinciaal Museum van Hasselt toont een 
tiental werken, waarin Van Snick uiteenlopende 
voorstellen aanbiedt. De moeite waard is de 
ruimtevullende installatie "Instability of 
Fundamentals”, een aantal op schragen rus
tende kleurbalken.
Een catalogus, waarvoor Ronald Van de Sompel 
de tekst schreef, verschijnt eind november. De 
tentoonstelling loopt nog tot 16 januari in het 
Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 33, 3500 
Hasselt (011/21.13.17). (E.W.)

EUGENIO DITTBORN. Het centrum voor 
hedendaagse kunst Witte de With kan sinds zijn 
oprichting in 1990reeds een duizelingwekkende 
activiteitenagenda - tentoonstellingen, publica
ties en lezingen - voorleggen. Na het “Wat eten 
we vandaag?"-project van Jef Geys (zie ook 
rubriek architectuur) volgt een tentoonstelling 
van airmail-schildenjen, publicaties en video’s 
van de Chileen Eugenio Dittbom. Zijn werk was 
reeds te zien in de tentoonstelling “America, 
bruid van de zon” en in het MUHKA-project 
van Antwerpen 93. Voor Witte de With zal 
Dittbom "Het huis van Erasmus van Rotter
dam” realiseren, een werk dat op maat van 
Rotterdam gesneden is. Een aantal druggebrui- 
kers werd immers gevraagd tekeningen, 
schema’s en teksten te leveren over het concept 
van een huis. Deze worden vervolgens naar 
Dittbom verstuurd, die op zijn beurt dit materi
aal met zeefdruk en verf op synthetisch doek zal 
verwerken. Het dichtgeplooid resultaat wordt 
weer verstuurd, uitgepakt en opgehangen met

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

ONSCHERPTE. Leergierigheid is het wat 
Thomas Mistiaen dreef om een studieproject op 
stapel te zetten rond het begrip onscherpte. 
Kunstenaars en kunstbeschouwers wisselen van 
gedachten over de bruikbaarheid van dit begrip 
binnen verschillende kunstdisciplines: beeldende 
kunst, architectuur, muziek, theater, fotografie, 
literatuur en kunstkritiek.
Er zal werk te zien zijn van Luc Tuymans, Dirk 
Braeckman, Nadine Tasseel, Michiel Hen- 
dryckx, Bert De Beul, Stef Viaene, Christoph 
Fink, Anne Denis... Er worden concerten ge
pland door Claude Coppens, Mark De Smedt, 
Geert Van Kerckhove,... en lezingen of tekst
bijdragen door Pol Hoste, Dirk Lauwaert, Paul 
Bottelberghs, Mare Holthof, Edwin Carels, 
Herman Asselberghs, Johan De Vos,...
Het studieproject over onscherpte vindt plaats 
van 9 tot 15 december in het pand aan de 
Kapucijnenham 3, 9000 Gent, meer inlichtin
gen bekomt u via Thomas Mistiaen op nummer 
09/233.26.54. (E.E.)
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Suermondt0) Van Eeden 

Marcus

Peiling 93 is een sponsor-initiatief 
van Shell Nederland B.V.

SINT-LUCASPASSAGE

M

GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59
B 9300 AALST
TEL-FAX 0 53 77 22 97

OVER ZIEN

22.1 0.93 - 28.1 1 .93

LUC CLAUS
WERKEN OP PAPIER

Karei VANNESTE
14 november - 22 december 1993

SCHILDERIJEN
Voorafgaand aan mythen, verhalen, sprookjes,...

Sjoerd Buisman
8t.e.m. 26 november

Filip Francis
6 t.e.m. 24 december

4.1 2.93 - 2 3.1 .94
gesloten 20.1 2.93 - 3.1. 94

PHILIP 
MECHANICUS

FOTO'S

ALER,% k
CLO BOSTOEN

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

Vrijdag : 15 -18 u 
Zat - Zon: 14 -18 u 
en na afspraak

Pieter Breughelstraat 3 
8510 K o r t r i j k - M a r k e 
tel. 056/21 48 54 I fax 056/22 74 94

van zondag t/m woensdag van 15 - 19 o. 
en op afspraak



Ondertussen: een reep uit de kumstactumanliteit

Architectuur

ALDO ROSSI, ARCHITECT. Men kan zich 
terecht de vraag stellen waarom deze kant en 
klare overzichtstentoonstelling na Parijs, Am
sterdam en Berlijn in het Museum van Heden
daagse Kunst te Gent geprogrammeerd werd. 
Charles Vandenhove in “Chambre d’Amis" 
daargelaten werd architectuur tot dusver door 
J an Hoet enkel - en terecht - als tentoonstellings- 
middel aangewend. Over architectuur in het 
algemeen beperkte hij zich tot enige boutades, 
waarbij hij de Belgische architecten het mank- 
lopend Belgisch architectuurbeleid in de schoe
nen schoof. Naast Robbrecht en Daem zou hij 
misschien hierover ook kunnen spreken met 
Georges Baines, Stéphane Beel en Jo Coenen 
om er slechts enkele te noemen. Voorts hebben 
we reeds van zoveel initiatieven en plannen over 
een eventuele verbouwing van dit of dat gebouw 
tot zijn museum gehoord, maar van een daad
werkelijke presentatie ervan is er nog steeds 
geen sprake geweest. Dat er een verbouwing 
van het çasino-gebouw komt werd beloofd. Maar 
alvorens te spreken over de mogelijkheden, een 
keuze uit alternatieve projecten, de vereisten 
van de collectie en zoveel meer architectonische 
problemen, werd enkel een budget van 
70 miljoen BF vooropgesteld. Dit is een archi
tectonisch onverantwoorde benadering.
Hoets simplistische bewering dat gevestigde 
architecten voor een museumontwerp te eenzij
dig bezig zijn met het scheppen van een eigen 
oeuvre zonder rekening te houden met zijn eisen 
en die van de kunst, botst nu regelrecht met de 
presentatie van Rossi’s werk. Hoet beaamt dat 
deze tentoonstelling georganiseerd wordt om
wille van een geplande verbouwing en Rossi’s 
voorbeeldige verdiensten. Maar de tentoonstel
ling is geen uitblinker; zo vereist de te hoge 
ophanging van plannen met legende, een arends
oog om ze te ontcijferen en bieden de vele 
ontwerptekeningen niet steeds een scherp beeld 
van elk project. Maar het meest gênante is de 
omvorming van de cafetaria-ruimte tot een ver
duisterde presentatieruimte van de meubelfirma 
Molteni. Kennen jullie Guillaume Bijl?
Aansluitend bij “Âldo Rossi, Architect” is “Sou
venirs de Bretagne” de afgeslankte schim van 
een tentoonstelling die curator Denys Zacharo- 
poulos deze zomer in Bretagne organiseerde. In 
enige (Rossi)-vitrinekasten kan men zich quasi 
ongebreideld vergenoegen in combinaties van 
kleinformaat-kunstwerken; heerlijke lèche-vi- 
trine. Je bemerkt er een minuskuul werkje van 
Walter Swennen, een ineengeknutseld “Vlot 
van de Medusa”', Géricault schilderde het vijf 
op zeven meter groot voor het Parijse Salon in 
1819. Het ging over onmacht en corruptie.
Op 14 november om 11.00 uur geeft Mare 
Dubois, bezieler van de Stichting Architectuur
museum, een lezing over het werk van Rossi, 
gratis toegankelijk. Beide tentoonstellingen blij
ven tot 28 november in het Museum voor He
dendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/ 
221.17.03).

AIR-ALEXANDER. Architecture Internatio
nal Rotterdam (AIR) heeft dit jaar samen met de 
Rotterdamse Kunststichting de multidiscipli
naire manifestatie “AIR-Alexander” opgezet, 
waarin de Rotterdamse naoorlogse stads
uitbreidingen uitvoerig onder de loep worden 
genomen. Als laatste luik van dit project staat 
het stedelijk gebied de Alexanderpolder cen- 
traaf. De Alexanderpolder ontwikkelde zich in 
de jaren ’60 tot een volgebouwd suburbaan 
gebied met bedrijfsterreinen, kantoor- en win
kelcentra, bewoning, recreatie en de nodige 
infrastructuurwerken. Bedoeling van de gehele 
manifestatie is het zoeken naar een eigen iden
titeit, een verbeterde functionele en ruimtelijke 
samenhang, en de vormgeving van de overgang 
van dit gebied met het omringend landschap. 
Dit uitvoerig studieveld werd enerzijds uitbesteed 
aan diverse urbanisten, die hun plannen ook 
vanuit cultuurhistorisch perspectief reeds eer
der ter inzage brachten; anderzijds werden foto
grafen, beeldende kunstenaars, schrijvers en 
filmmakers ingeschakeld, die op hun beurt de 
bewoners van het gebied in het project betrok
ken. We sommen uit het hele pakket slechts 
enkele initiatieven op.
Met het project “Wat eten we vandaag?” stapt

ar

Freya Maes

Jef Geys de eetkamer van negen families binnen 
om hun gewoonten en buurtervaringen in gere
gelde afleveringer op de regionale televisie
zender en in enkele extra-edities van het 
“Kempisch Informatieblad” op 250.000 exem
plaren in de stad te verspreiden. Dit alles krijgt 
een aanvulling in gesprekken met Fred Leen, 
projectvoorstellen van Andrea Blum, een air- 
mail-project van Eugenio Dittbom, een samen- 
werking van Jeff Wall en Dan Graham, enzo
voort. Het kunstcentrum Witte de With biedt 
Geys onderdak voor zijn redactielokaal en de 
aan zijn project verbonden tentoonstelling. Op 
27 november worden zijn activiteiten afgerond 
met een discussie over de zin van zijn project en 
dat van AIR-Alexander in het algemeen. Voor 
alle informatie in verband met dit Geys-project 
“in hart en nieren”, moet men zich richten tot 
Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44).
“De Alexanderpolder, waarde stad verdergaat ” 
is een tentoonstelling waarin onder meer de 
architecten Robbert Geddes, Rem Koolhaas en 
de Solà-Morales hun studies over het gebied 
uiteenzetten. Voorts kregen de fotografen Hans 
Aarsman, Korrie Besems, Jean Louis Schoelkopf 
en Nick Waplington de opdracht het dagelijkse 
leven van de bewoners in het gebied in beeld te 
brengen. Tenslotte maakten Albert Wulffers en 
Peter Forgacs de video “Domweg gelukkig ” en 
is er literatuur van Paul Hellmann en Henk 
Hofland. Deze tentoonstelling loopt tot 21 no
vember in de splinternieuwe Kunsthal van ar
chitect Rem Koolhaas, Westzeedijk 341, 
3015 AA Rotterdam (010/44.00.300).
Tenslotte kan nog melding gemaakt worden van 
een tweedaags symposium op 18 en 19 novem
ber, waarop vanuit verschillende uitgangspun
ten het veranderend maatschappijbeeld, het 
ruimtegebruik en onder meer de regulering hier
van dagvullend wordt besproken.
Voor informatie over het gehele “AIR- 
Alexander"-project kan men zich richten tot de 
Rotterdamse Kunststichting, Mauritsweg 35, 
3012 JT Rotterdam (010/41.41.666). (E.W.)

Fotografie

VANITéS. Het Centre National de la Photogra
phie in Parijs heeft er sinds oktober een riante 
tentoonstelingsruimte bij : de benedenverdieping 
van het Hôtel Salomon de Rothschild in de rue 
Berryer. Men wil er meteen op niveau van start 
gaan met een uitvoerige tentoonstelling over 
modefotografie. “Vanités; Photographies de 
Mode des XIXe et XXe Siècles " brengt aan de 
hand van vijfentwintig monografieën een over
zicht van dit fotografische thema bij uitstek. Er 
wordt (gelukkig) niet louter chronologisch te 
werk gegaan, maar pioniers en hedendaagse 
fotografen vinden elkaar in een thematische 
opdeling. In grove lijnen geschetst zijn er foto
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grafen die hun modebeelden volledig in studio 
bedenken en uitwerken. De gebroeders Mayer 
en Louis Pierson bijvoorbeeld, of ook Felix en 
Paul Nadar, Baron de Meyer, Edward Steichen, 
George Hoyningen Huene, Erwin Blumenfeld. 
Reeksen foto’s van Irving Penn, Sarah Moon, 
Paolo Ro versi, Javier V allhonrat en Nick Knight 
brengen een meer recente visie, die evenzeer 
vertrekt van een studiegebonden “werkelijk
heid”.
Dan zijn er de modefotografen die de studio 
laten voor wat hij is, die naar buiten trekken, de 
straat op, of die de werkelijkheid buiten de 
studio gebruiken, vervormen, die er zich van 
verwijderen of ze compleet herscheppen. Hier 
worden monografieën samengebracht van 
Jacques-Henri Lartigue, Toni Frissell, Louise 
Dahl Wolfe, Norman Parkinson, Frank Horvat, 
Guy Bourdin, William Klein, Helmut Newton, 
Peter Lindbergh, Deborah Turbeville en Koto 
Bolofo.
In de reeks “Photo-Copies ” verschijnt een cata
logus bij"Vanités" , met teksten van Robert 
Delpire, Mariella Righini, Jean Sagne, Philippe 
Dayan eh Diana Edkins. Een onmisbaar boek 
over modefotografie vanaf 1945 blijft even
wel ’’Appearances” van Martin Harrison, re
cent in een goedkopere paperbackversie ver
krijgbaar. Naar aanleiding van dit boek, no
teerde Dirk Lauwaert: “Het is precies omdat 
modefoto’s wensdromen illustreren en onbe
reikbare idealen van elegantie en schoonheid in 
beeld zetten, dat ze zo verhelderend zijn en hun 
waarheid zo overrompelend is. Immers, wat is er 
intiemer dan de wensdroom in zijn mengeling 
van banaliteit en absolutisme? De fijnste haar
vaten van onze individuele en kollektieve ver
beelding liggen in de oppervlakte van deze 
wegwerpbeelden. Commerciële opdracht- 
fotografie, veraf van vrije kreativiteit, maar juist 
daarom zo dynamisch, onthullend en krachtig. 
Het is de heftige en meedogenloze concurrentie
strijd die het genre tot een adembenemend pano
rama maakt over de hoogtes en laagtes van de 
eeuw”.
“Vanités ” : nog tot 7 februari 94 in het Centre 
National de la Photographie, Hôtel Salomon de 
Rothschild, 11, rue Berryer, Paris 8e 
(45.35.43.03).

OPBOUWWERK. Kunstenaars zijn soms on
tevreden. Omdat de wereld draait en politici 
tegendraaien, omdat de kunst ziek is of galeries 
te wit zijn. Omdat kunst het ware leven niet 
(meer) raakt en achteloos en hautain voorbijgaat 
aan de mensen, laten ze hun ateliers en studio’s 
voor wat ze zijn en gaan de straat op. Ze deden 
dat al in grote getale, meer dan twintig jaar terug. 
Maar ook vandaag blijken artiesten nog onder
hevig aart vergelijkbare opstoten van maatschap
pelijke relevantie. Recent nog in Antwerpen. 
“Charabang” is een initiatief dat culturele en 
artistieke impulsen wil geven aan een vijftal 
Antwerpse wijken, van Borgerhout tot Zuid. 
Hun intentieverklaring: “Een kunstenaar ver
diept zich in een deel van de stad; bewoners 

worden nieuwsgierig naar zijn werk. Het artis
tieke wordt gecombineerd met het sociale en er 
ontstaat iets meer dan de som der delen. Of hoe 
je kunstenaars niet altijd helemaal vrij moet 
laten.” Ondanks dit ondoordachte antwoord op 
een inmiddels bekende vraag, zijn de ambities 
van Charabang wellicht nobel. Maar waar is 
men eigenlijk mee bezig?
Rond het Groeningerplein in Borgerhout werd 
bijvoorbeeld door Bert Danckaert, Pierre Mertens 
en Xavier Rombouts een foto-project opgezet, 
waarin ze een directe relatie met de buurt aan
gingen. Reële situaties uit het boeiende leven 
van de buurtbewoners werden nadrukkelijk 
geënsceneerd, vastgelegd met een stevige tech
nische camera en op groot formaat afgedrukt in 
kleurige cibachromes. Die worden getoond waar 
blitse ciba’s thuishoren: in de showroom van 
lokale auto-dealer Mathieu. Alleen krijg je nu 
geen glimmende vierwielers te zien, maar beel
den uit het buurtleven gegrepen. Een voedsel- 
bedeling in het Protestants Sociaal Centrum 
(met een vertederende overdosis christelijke 
iconografie), taferelen in Wassalon Panda, 
Hondenkapsalon Tchoepke of Slotenmaker Jean 
Cardinael. De idee van “enscenering” werkt 
voor één enkel beeld, maar ontaardt bij herha
ling. Mensen die op verzoek en ongeoefend 
zichzelf spelen, vervallen hopeloos in over
acting. De referenties naar een (kleuren)foto- 
grafie van de “vervreemding”, zoals die door 
recente Britse fotografen wordt bedreven, zijn 
evident, maar de Borgerhoutse taferelen missen 
eenzelfde geladenheid en trefzekerheid. De troe
ven van een nadrukkelijke enscenering - waarin 
bijvoorbeeld de Amerikaanse Eileen Cowin uit- 
blinkt - worden door het “gezellig-onder-ons- 
sfeertje" finaal afgezwakt. Wat we hier te zien 
krijgen is een vorm van (amateur)theaterfoto- 
grafie. Een weliswaar gezellig en hartverwar
mend buurtgebeuren, dat echter geen aanspraak 
kan maken op de hoge culturele ambities van de 
initiatiefnemers, zoals verwoord in het persbe
richt: “De betrokkenheid van de bewoners van 
Borgerhout leidde niet tot compromissen maar 
werd een artistieke meerwaarde.”
Wie zet hier uiteindelijk wie te kijk? Schiet een 
gevleugelde uitspraak van de Amerikaanse kun
stenaar Ronald Jones binnen: “Nothing corrupts 
like morality”. Kunst die uit is op sociale of 
politieke confrontatie heeft in onze cultuur geen 
invloed, stelt Jones. Kunstenaars die geloven 
dat ze door de confrontatie met de macht aan te 
gaan kunnen aanzetten tot maatschappelijke 
hervormingen, vergissen zich: “Ze hebben al
leen maar de toestemming om de dekstoelen op 
de Titanic te herschikken”.
Het fotoproject rond het Groeningerplein is nog 
tot het eind van dit j aar te zien in Garage Mathieu, 
Groeningerplein 1,2140Borgerhout. Charabang 
is bereikbaar in de Oude Beurs 27-29,2000 Ant
werpen (03/231.78.19).

MARIAGE A4. Een viertal Vlaamse fotogra
fen ontmoette elkaar tijdens de afgelopen 
‘Photographie Ouverte"-prijs in Charleroi en 
stelt nu samen tentoon in de trouwzaal van het 
tweetalig gemeentehuis van Etterbeek. Bert 
Danckaert toont er zijn individuele, intrigerende 
zwartwit-werk, Lucas Jodogne grote kleur- 
landschappen en Freya Maes haar indrukwek
kende blitsbezoeken aan Batibouw en andere 
hartverheffende hedendaagse collectieve ritue
len. N. V.n.v. maakt er hopelijk weer geen speel
tuin van. Van9november tot 10 december in het 
Gemeentehuis van Etterbeek.
Meer info over “Mariage A4” bekom je via 
gemeenschapscentrum de Maalbeek, Oudergem- 
selaan 90,1040 Etterbeek (02/733.07.04).

EUROPESE OEFENINGEN 3 & 4. De twee 
voorbije tentoonstellingen in deze reeks maak
ten duidelijk hoe stimulerend fotografie kan 
zijn, als er op een doordachte en onverwachte 
manier wordt mee omgegaan. In november slaat 
“Europese Oefeningen” met”20th Century 
Storm” het boek Europa open op de zwarte 
bladzijden. In 1918 fotografeerde Lewis Hine 
vluchtelingen, soldaten die van het front terug
keren, daklozen. Recent is de reeks “New 
Europe” van Paul Graham: agressieve kleur
foto’s die niet minder de littekens in het recente 
Europa blootleggen. Inge Rambow registreerde 
de ecologische ravage in de voormalige 
Oostbloklanden. Terwijl in de foto’s van 
Viatcheslav Tamovetski over Chernivitsi, een 
dorpje in de Oekraïne, het leven ongestoord zijn 
gang gaat.

MICHEL

LUNEAU

MAURICE FRYDMAN
28.10.93 - 04.12.93

LOUIZALAAN 94 C 1050 BRUSSEL 

TELEFOON 32 2 512 73 81 FAX 502 52 61 

DINSDAG TOT ZATERDAG VAN 14U00 TOT 18U30

CIAP 
vzw 

vereniging voor culturele informatie en actueel prentenkabinet

RUILDAG HEDENDAAGSE GRAFIEK
zaterdag 11 december 1993 - 14.00 - 17.00 uur

zuivelmarkt 44 - 3500 hosselt - 011 / 22 53 21
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AD Gallery
Kunstencentrum Hof TEN DOEYER
• Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm

Tel. & fax: 055/49 79 89

NEAD stand 370/469 van LIILHl I Graphic Art Promotion
Grafiek van MIRO, RAVEEL, ALECHINSKY, PICARD, EVERAERT, 

VOS, ANDERLE e.a.; skulpturen van FRANKINET, VANDEGHINSTE.

0 
O A

CD

059/51.02.39 CD

open
do & vr van 14 tot 18 uur 

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

FRANS 
MINNAERT

Jiri ANDERLE (°CS 1936)

Circa 150 etsen, eenmalige drukken en tekeningen van deze 
Tsjechische kunstenaar met wereldfaam.

nog t/m 28 november

Jean-Claude PICARD

21/11-26/12

RONNY DELRUE
van 12 november tot 19 december 1993

LUC MARTINSEN
van 22 december 1993 tot 16 januari 1994

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

Picard (F °1940) beheerst zowel de aartsmoeilijke mezzotint-techniek 
als de schilder- en beeldhouwkunst. In enkele vaardige lijnen weet 

Jean-Claude Picard zijn personages tot leven te brengen.
5 december t/m 9 januari 94

Open: woens- t/m zondag van 14 tot 18 uur en volgens afspraak. 
Gesloten 24,25, 31 december en 1 januari.

GALERIE
WILLIAM WALTERS

VERA 
VAN LAER 
GALLERY

•GALLERY • 
> 

u 
H 
■

Œ 
<

11/11/93 tot 12/12/93

ENK DE KRAMER 
CHRISTIAN VERHELST

■
16/12/93 tot 16/01/94

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 
KNOKKE 

Tel. 050 / 61 56 46

presents

Honoré §'0 
ManfreDu Schu

WERKEN OP PAPIER
Karel Dierickx, Theo Kuijpers, 

Lismonde, Marc Mendelson, e.a.

07.11 - 26.12

LLLANEVERTESSEN
19.11 -24.12

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

opening 
on friday 19 nov.

20.00 pm

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE
40 KM

EEKLO+_
12 KM

GALERIE WW

/ —* ANTWERPEN
/ 481^

OOSTEEKLO ç ^ERTVELDE

O ABOUSTRAAT 3 KM 

(2)TERVENEN5KM
I GENT 
114 KM

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

Christine de ketelaere

kortrijkstraat 44 b-8700 fielt 
tel. (051 ) 40 77 81 (051 ) 40 60 57 

fax (051) 40 60 57
van do. t/m za. 14u30 - 18u 
niet op zon- en feestdagen
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Ondertussen: eer greep uit de kuunstactualiteit

In december worden de oefeningen afgesloten 
met “Ondertussen thuis”, weg van de boze 
wereld, in de intimiteit van de huiskamer. 
Heinrich Jostmeier maakte als amateur in de 
jaren ’50 pretentieloze familiekiekjes. Jitka 
Hanzlova verzamelde portretten van mensen in 
haar geboortedorp in Tsjechië, waar ze na een 
lange afwezigheid terugkeerde. Dirk Braeckman 
toont zijn bezeten, intieme beelden. De eindshot 
van de “Europese Oefeningen ” komt van David 
Williams: een man en vrouw proberen op een 
verlaten strand een vlieger in de lucht te krijgen. 
Voor die laatste “Ondertussen thuis"-presenta- 
tie is DB-S nog op zoek naar foto’s van familie
feesten , kerst- en nieuwjaarsavonden,... zowat 
alles, behalve “kunstfoto’s” kan opgestuurd 
worden naar Galerie DB-S, Vlaamse Kaai 75, 
2000 Antwerpen (03/231.12.96).

PETER MAURER. De tentoonstellings- 
mogelijkheden zijn er verre van ideaal, maar bij 
tijd en wijle brengt de fotogalerie van het 
Hasseltse cultureel centrum foto’s waar men 
niet zomaar om heen kan. De “Appenzell ” -serie 
van de Zwitserse fotograaf Peter Maurer bij
voorbeeld, die al eerder te zien was in de 
Brusselse fotogalerie Sephiha, maar niettemin 
meer dan vermeldenswaard blijft.
Appenzell is een relatief godvergeten stuk Zwit
serland, nabij de Oostenrijkse grens. Eeuwen
lange afzondering van de weinig talrijke berg
bewoners zorgde er voor diepgevroren tradities. 
De mensen van Appenzell zijn er gaan uitzien 
als de rotsmassieven die hen omringen. Van 
graniet, hard, gehard, robuust, boers, waardig. 
Zeven jaar lang drong Maurer met de nodige 
omzichtigheid die gesloten wereld van Appenzell 
binnen. Letterlijk op zijn hoede ook, want zijn 
complexe technische uitrusting sloot vlugge 
manipulaties sowieso uit. De reeksen portretten 
die hij verzamelde van deze archaïsche boeren
gemeenschap zijn dan ook niet sensationeel, 
oneerbiedig, freakerig. Getoond worden men
sen in een onherbergzame omgeving, zonder 
commentaar noch mededogen. Maurers portret
ten zijn accurate observaties, ze geven geen 
aanleiding tot opgeklopte speculaties omtrent 
het noeste, zogenaamd onaangetaste landelijke 
leven. Ze verdrinken de kijker evenmin in pitto
reske details. Deze foto’s hebben iets van de 
geluidloosheid van bergen. Het zijn zwijgzame 
foto’s.
Van 6 november tot 19 december in de Foto
galerij C.C.H., Kunstlaan 5,3500 Hasselt (011/ 
22.999.31)

MEATYARD. Zegt Cindy Sherman: “Ralph 
Eugene Meatyard was one of only a few 
photographers who had any sort of influence on 
my ‘photographic’ roots... I believed in his bi
zarre, fictional world”.
Meatyard was een “zondagsfotograaf’, een iet
wat zonderlinge opticien, die nu al meer dan 
twintig jaar dood is. Hoogst eigen-aardig valt 
zijn werk moeilijk te plaatsen in de foto- 
geschiedenis, laat staan daarbuiten. Meatyard 
refereerde niet enkel naar foto’s van vroeger of 
van tijdgenoten, maar verwerkte ook invloeden 
van moderne schilderkunst en literatuur, kunst
theorie, zen-filosofie en zijn technische kennis 
als optieker in zijn beelden.
Van Deren Coke, notoir fotohistoricus en 
Meatyardkenner van het eerste uur schreef al in 
1974: “He was a picture maker, not a picture 
taker, a man who expanded the definition of 
‘reality’ as he probed the mind’s moods.” 
InBrussel is ondermeer Meatyards laatste reeks 
te zien, “The Family Album ofLucybelle Crater”, 
een raadselachtige serie met gemaskerde figu
ren, die hij uitwerkte toen hij de laatste twee jaar 
van zijn leven tegen kanker vocht. Deze reeks 
heeft, zoals het hele oeuvre van Meatyard, vele 
facetten, verschillende betekenislagen. Ze is 
tegelijk persoonlijk en universeel, erudiet en 
volks, tragisch en komisch.
Het is de eerste keer dat een meer uitvoerige 
collectie Meatyards in de buurt is: mis ze niet! 
Van 03 november tot 19 december in Foto- 
ruimte Contretype, Verbindingslaan 1, 1000 
Brussel (02/538.42.20).

E.S. CURTIS HERZIEN. De Amerikaan 
Edward Sheriff Curtis (1868-1952) realiseerde 
met zijn project “The North American Indian” 
niet enkel een van de grootste ondernemingen 
uit de geschiedenis van de fotografie en de 
etnografie, hij is ook medeverantwoordelijk voor 
het hoogst vertekende beeld dat van de Indiaan 
werd gecreëerd. Het beeld dat wij ons van de 
Indianen vormen is grotendeels een blank con
cept, een imaginaire Indiaan. Dit gegeven was 
begin dit jaar al het thema van een verfrissende 
tentoonstelling in het Antwerps Ethnografisch 
Museum. Een en ander wordt momenteel op
nieuw opgenomen en uitgediept aan de V.U.B. 
Er zijn een veertigtal fotogravures van Curtis te 
zien en er verscheen een boek “Re-Discoveries 
of America”, waarin één essay aan Curtis werd 
gewijd. De auteur ervan, Mick Gidley maakt 
komaf met de idee dat het picturalisme, de stijl 
die ook Curtis in zijn foto’s aanhing, een on
schuldige, idealiserende omgang met fotografie 
is. Curtis toont zijn Indianen, hun land, hun 
nederzettingen, bijna zonder uitzondering in 
een zacht, diffuus licht (à la Rembrandt), ge
bruikt effectvolle composities, flou artistique, 
werkt achteraf bij, herkadreert, enzovoort... 
Curtis is een estheet, hij verdoezelt. Hij leverde 
soms zelf “authentieke” kostuums, voorzag ka-

Jennifer Potter en Alison Murray

Kissy Suzuki Suck (Britse dansvideo, Video-forum Eldorado)

lende Indianen van een pruik en wiste systema
tisch alle sporen van de mechanistische 20ste 
eeuw uit. Kortom, een van de belangrijkste 
kenmerken van het picturalisme is manipulatie. 
Gidley besluit: “The ideological thrust of the 
heritage of photographic pictorialism in Curtis’ s 
work tended to disguise, even deny, what was, in 
fact and effect, a seemingly almost endless se
ries of damaging political and economic 
decisions made by human beings.” In zijn inlei
ding tot de Brusselse Curtis-selectie herinnerde 
Johan M.Swinnen eraan dat de blanke Amerika
nen zich het beeld van de Indiaan als “vanishing 
race” schiepen louter ter legitimatie van hun 
niets ontziend imperialisme, dat gepaard ging 
met de grootste genocide aller tijden. De reden 
waarom de Indianen gefotografeerd zijn en de 
wijze waarop, dient dan ook verklaard te wor
den vanuit dit blanke stereotype van de verdwij - 
nende Indiaan. Zolang de strijd om landbezit 
duurt overheerst een negatief beeld: de slechte 
wilde. Is de kolonisatie tegen het einde van de 
19de eeuw voltooid en zijn de Indianen in hun 
reservaten bedwongen, dan is er plaats voor 
nostalgie. Nobeler dan ooit beleeft de wilde zijn 
wedergeboorte. Alle wetenschappelijke midde
len, antropologie, etnografie, geholpen door de 
fotografie, worden ingezet om nog vlug een 
inventaris aan te leggen. Nog eenmaal mag de 
Indiaan, als laatste getuige van een geïdeali
seerd verleden, trots in de camera blikken, opdat 
latere generaties zich deze machtige tegenstre
ver uit de mythische ontstaansgeschiedenis van 
de Amerikaanse natie zouden herinneren.
De Curtis-tentoonsteling loopt nog tot 30 no
vember in de VUB, Galery’, Gebouw Y’, Plein- 
laan 2, 1050 Brussel (02/641.23.26). Het boek 
“Re-Discoveries of America-The Meeting of 
Cultures”, samengesteld door Johan Callens, is 
een uitgave van VUBPress en kost 595,-fr. Even
eens tot 30 november is er in het American 
Cultural Center, Bolwerksquare lc (Naamse 
Poort), 1050 Brussel de tentoonsteling “Ima
ges of Native Americans-An exhibition of vin
tage postcards” te zien.

JAMES WELLING. De nabijheid van “spoor
wegen” verbindt drie groepen foto’s die de 
Amerikaanse kunstenaar James Welling voor
stelt in Brussel. Er zijn beelden die sporen en 
treinen tonen, andere werden gemaakt in steden 
waar belangrijke spoorlijnen door lopen. In een 
eerste groep foto’s wordt het vlak van de foto 
gevuld door industriële afbraakmaterialen. Een 
tweede bevat foto’s van dorpen en steden in 
West Pennsylvania, terwijl een derde serie di
verse spoorwegbeelden verzamelt, het dak van 
een nieuwe, high-tech G.E.-locomotief in 
Chicago, een in rook gehulde vertrekkende trein 
bij zonsondergang, vernietigde spoorweg- 
signalen, telegraafdraden, rijdende treinen. 
Welling: “Although most were made this 
summer, they represent my earlier fascination 
with ‘classic’ railroad images, the railroad as 
archetype and stereotype”.
Tot 13 november in Galerie Xavier Hufkens, 
Sint-Jorisstraat 8,1050 Brussel (02/646.63.30). 
(E.E.)

Video

EDITIONS à VOIR. Is het nieuwe Europese 
videolabel waaronder zes producenten uit vijf 
verschillende landen programma’s uitbrengen: 
Argos (België), Arcanal (Frankrijk), the Arts 
Council of Great-Britain en London Video 
Access (Groot-Brittannië ), Orama Films (Grie
kenland) en C-sales (Nederland ). De eerste 
catalogus geproduceerd door het centrale kan
toor in Amsterdam, is thans beschikbaar. De 
collectie omvat programma’s van verschillende 
genres, waaronder dans, theater, architectuur, 
fotografie, design, video-art en documentaires.

Naast klassiekers als “The Passing” van Bill 
Viola, “Lied van mijn land”van de gebroeders 
Theys en "Granny’s is ” van DavidLarcher omvat 
de catalogus ook minder bekend werk zoals een 
compilatiecassette met het werk van het duo 
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield en “Piëta " 
een video waarop de twee laatste interviews zijn 
opgenomen met de in 1990overleden filmkunste
naar Sergei Paradjanov. De prijzen van de cas
settes variëren van 2764,- tot5610,-fr perstuk. 
Voor verdere informatie kan je terecht bij 
“éditions à voir " , Postbus 53066, 1007 RB 
Amsterdam (620.25.86).

‘t STUC. Met een bewonderenswaardige 
volharding blijft ‘t Stuc ook dit seizoen films en 
video’s programmeren, die in het commerciële 
circuit geen kans krijgen of ondergewaardeerd 
worden, ‘t Stuc blijft ook één van de zeldzame 
plaatsen waar film- en videomakers een atelier 
kunnen vinden, waar via workshops en video- 
cursussen intensief aan een produktie kan ge
werkt worden onder begeleiding van professio
nele film-of videokunstenaars.
Een selectie uit het Stucprogramma. Op 2 no
vember start een filmcursus, waarin Dirk 
Lauwaert, Mare Holthof, Edwin Carels, Her
man Asselberghs en Albert Wulffers nadenken 
over de relevantie van de filmgeschiedenis. Te
genstellingen tussen goede of slechte, commer
ciële of niet-commerciële film of opposities 
tussen film, video en televisie worden achter
wege gelaten om de context te bestuderen waarin 
beelden worden gemaakt en bekeken, en hoe 
deze context onder invloed van de technologi
sche evolutie verandert. ( Of: hoe ”A lien 3" en 
een clip van Madonna even belangrijk kunnen 
zijn als een film van Godard of van Lubitsch). 
Van 9 tot 12 november worden films en video
tapes vertoond van essentiële hedendaagse 
documentairemakers: Robert Kramer, Michel 
Khleifi, Johan van der Keuken, Johan Grimon- 
prez. Péter Forgacs en Chris Marker. (Op don
derdag 11 november zullen Johan van der Keu
ken en Robert Kramer zelf aanwezig zijn om 
samen met het publiek naar hun films te kijken 
en tijdens een seminarie van gedachten te wisse
len).
Op 7 december is de avond experimentele film 
volledig gewijd aan Germaine Dulac (met piano
begeleiding door Charles Visser!) en op 8,9 en 
10 december worden Vlaamse video ’ s vertoond 
met onder andere recent werk van Peter Misotten, 
Herlinde Smet en work in progress van veelbe
lovende debuterende videokunstenaars.
Ook in de Brusselse Botanique kan je op 10 no
vember terecht voor een avond recente Vlaamse 
video, in het kader van het festival “Filmer à 
tout Prix Er zullen produkties te zien zijn van 
Peter Brosens, Johan Grimonprez, Walter 
Verdin, Franciska Lambrechts, Ana Torfs & 
Jürgen Persyn en Jan Vromman. Dat Belgische 
video trouwens internationale erkenning krijgt, 
bewijst de selectie van drie Belgische tapes voor 
één van de belangrijkste videofestivals ter we
reld , de “Semaine de la vidéo ” te Genève. Het 
gaat om Franciska Lambrechts’ “Allons 
Travailler.Waarom? Waarom? Waarom?”, 
“Achtergrond/Eindeloos” van Ana Torfs en 
Jürgen Persyn en “Kobarweng" van Johan 
Grimonprez.
Meer gegevens over de Stucprogrammatie 
bekom je via ‘t Stuc, E. Van Evenstraat 2d, 
3000 Leuven (016/20.81.33).

ELDORADO. Trop is te veel. Nog nooit wer
den op zo’n korte tijd zoveel experimentele, 
vernieuwende, onuitgebrachte video’s en films 
na elkaar geprogrammeerd. Dit alles nog eens 
aangevuld met lezingen, seminaries, retrospec- 
tieves, installaties. Veel mensen werden zowaar 
moedeloos wanneer ze de overvolle programma
krant inkeken. En dat is jammer, want er viel 
ongetwijfeld behoorlijk wat te ontdekken. Ho
pelijk zal men hiermee rekening houden als de 
balans opgemaakt wordt en Eldorado een heus 
Beeldcentrum wordt, en naast overzichtelijkheid, 

ook wat adempauzes inlassen.
Hier volgt alvast een selectie voor dit najaar. 
Van 12 tot en met 14 november is er een Video- 
forum waarin het beste videografisch werk van 
het laatste jaar wordt getoond, geselecteerd uit 
ondere andere de festivals van Den Haag, 
Montbéliard en Genève. “Traveling Light ” over 
het leven en werk van Lindsay Kemp, de sex- 
areobic workshops van Annie Sprinkle en Maria 
Beatty, “Strange Space” van Leslie Thornton 
en Ron Vawter, zijn allemaal te zien in dat 
weekend. Op 17,18,19 en 20 november is er in 
samenwerking met ‘t Stuc een programma over 
experimentele film waarin filmmakers als Rose 
Lowder en Yann Beauvais hun eigen werk voor
stellen. Onder de titel “ De alchemie van de 
film” toont men werk van Paolo Gioli (die net 
als de gebroeders Lumière de camera zowel 
gebruikt als opname-, kopieer- en projectie- 
apparaat) en is er een filmperformance van 
Jürgen Reble (ex-Schmelzdahin) en Thomas 
Köner. Zaterdag 20 november wordt met "D’un 
écran à l’autre. Parallélisme spatiale, décalages 
et intervalles temporels" een filmprogramma 
aangeboden dat werd samengesteld en wordt 
ingeleid door Alain-Alcide Sudre. Centraal staat 
het begrip “verruiming”. In de experimentele 
cinema kan verruiming zowel de betekenis heb
ben van verruiming van de geest (expanding the 
mind) als verruiming van de gebruiks
mogelijkheden van het cinematografisch dis
positief (expanded cinema). Getoond worden 
“Wind Vane ” van Chris Welsby op 3 schermen, 
“Certains Observations” van Rose Lowder op 
2 schermen en “Déjeuner sur l’herbe” van 
Malcolm Le Grice op 4 schermen. Vanaf don
derdag 25 november tot 1 december loopt er de 
nieuwe Godard: "Hélas pour moi ”.
Voor verdere informatie over dit alles en meer, 
contacteer Eldorado, Meir 50,2000 Antwerpen 
(03/233.85.71).

SCOPE. “Scope " het veelbelovende glossy 
videotijdschrift, opgericht door Alan McClus

key, bleef bij één nummer. In een verontschul
digende brief aan de abonnees haalt hij - na meer 
dan een jaar stilzwijgen - als reden voor het falen 
het feit aan dat het tijdschrift te gespecialiseerd 
was om adverteerders te lokken, en men teveel 
rekende op privé-investeringen wat niet zo evi
dent is in een tijd van recessie. Niettemin wordt 
een poging ondernomen het tijdschrift in een 
minder luxueuze uitvoering alsnog uit te geven. 
Het contactadres blijft EVS/Scope, c/o Video 
les Beaux Jours, BP77, F-67067 Strasbourg 
(33.88.75.63.09).

GREY SUIT. Is een nieuw magazine voor 
kunst en literatuur, uitgegeven op VHS-cas- 
sette. Het gaat om programma’s vanéén uur, die 
vier keer per jaar worden aangeboden. De tapes 
bevatten werk van dichters, performers, film
makers en videasten uit de hele wereld. Alle 
werken'worden steeds integraal en zonder com
mentaar weergegeven. Ondertussen zijn reeds 
drie tapes beschikbaar. De kostprijs is bewust 
laag gehouden. Interessant is ook dat u op het 
eind van elke cassette contactadressen en bio
grafische gegevens van elke artiest vermeld 
vindt.
Voor meer inlichtingen: Grey-Suit Video for 
Art & Literature, 21, Augusta Street, Adams- 
down, CF2 lEN Cardiff, Wales (222-489.565).

GARY HILL. In Oxford is van 7 november tot 
9 januari de tentoonstelling “In light of the 
other" te zien van Gary Hill. Hij brengt er een 
vijftal recente installaties, waaronder "Tall 
Ships", Hills Documenta-bijdrage en “The 
Learning Curve ”, een werk dat hij maakte in 
opdracht van het MOM A van Oxford. Van 26 
februari tot 2 mei verhuist deze tentoonstelling 
naar de Tate Gallery te Liverpool.
Voor verdere informatie: Museum of Modem 
Art, 30, Pembroke Street, OX1 IBP Oxford 
(0865.722733).

VIDEOMONDIALE. In Brussel vindt tussen 
9 en 14 november het 15de internationaal en 
20ste nationaal festival van super 8 film en 
video plaats. Gastland is Quebec. Nieuw is het 
onderdeel “kortfilm”, maar dan écht kort (film
pjes van 20 seconden, maximum 1 minuut, met 
een begin, midden én slot). Verder is er een 
hommage aan de Europese super 8 film met 
werk van belangrijke internationale cineasten 
die met super 8 werkten. Zo zal er werk te zien 
zijn van Derek Jarman, Pedro Almodovar, Nanni 
Moretti en Eric Pauwels. Zoals steeds wordt er 
tijdens deze mondiale aandacht besteed aan 
videotapes gemaakt door doven en is er een 
video-wedstrijd voor senioren. Hetfestival vindt 
plaats in het Centre Culturel Jacques Frank, 
Waterloose steenweg 94,1060 Brussel.
Voor informatie kan u terecht op volgend adres: 
Paul Emile Jansonstraat 12, 1050 Brussel 
(02/649.33.40). (F.D.K.)

Redactie Ondertussen:
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne 
Wynants.
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AALST

Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
José Maldonado 
tot 4 december

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 
9300 Aalst 
053/71.06.46 
“The media cage” - Les Levine 
- installatie, mixed-media 
werken en gouaches 
tot 27 november
Eerlanger (B), Juchtmans (B), 
Urzay (E) en Visser (NL) - 
schilderijen en beelden 
van 4 tot 19 december

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
Luc Claus 
tot 28 november 
Philip Mechanicus - foto’s 
van 4 december tot 23 januari

Galerie S 65
Tragel6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
John Zinsser, Ditmar Bollaert 
tot 27 november
Paul Gees 
van 4 tot 24 december

Galerij Muylaert-Hofman
Nieuwstraat 36 
9300 Aalst 
053/78.71.12 
Linda Liket 
tot 20 november

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81 
Henk Somers 
tot 26 november 
Maria Blondeel 
van 11 december tot 14 januari

Stedelijk Museum Oud- 
Hospitaal
Oude Vismarkt 13 
9300 Aalst 
053/70.26.60 
Luc Claus 
tot 28 november

ANTWERPEN '■

Antwerpse Waterwerken
Mechelsesteenweg 64 
2000 Antwerpen 
Bruno Dyckmans 
tot 26 november

Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 
2000 Antwerpen 
03/226.01.50 
“Antwerpen geplakt” - affiches 
tot 8 januari

Campo Vlaamse Kaai 
Vlaamse Kaai 30-31 
2000 Antwerpen 
03/238.42.02
Herfstsalon 
tot 28 november

Epreuve d’Artist
Oude Kerkstraat 64 
2018 Antwerpen 
03/480.71.33 
Rudolf Hausner (A) 
van 12 tot 28 november 
Beniti Cornelis (B) 
van 3 tot 19 december

Etnografisch Museum
Suikerrui 19 
2000 Antwerpen 
03/232.08.82 
“Het gelaat van de geesten: 
maskers uit het Zaïre-bekken" 
(A 93) 
tot 31 december

Fiduciaire Antwerpen nv
Van Putlei 38 
2018 Antwerpen 
Frank Toussaint - foto’s 
tot 18 november

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Narcisse Tordoir 
tot 21 november

Galerie Annick Ketele
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27 
Christine & Irene 
Hohenbüchler, Andreas Kamer 
en Claudia & H.W. Poschauko 
tot 21 november

Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 75 
2000 Antwerpen 
03/231.12.96 
Europese oefeningen 
tot 24 december

Galerie Van Sant
Waalse Kaai 43 
2000 Antwerpen 
03/216.34.47 
X-MAL - schilderijen 
tot 12 november 
Internationale groepstentoon
stelling 
van 15 november tot 31 
december

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
An Lanckman - juwelen en 
textielontwerpen 
van 9 november tot 25 
december

Galerij Edith
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 
03/216.31.38 
Carla Alberty 
tot 9 november

Galerij Hugo Minnen
Museumstraat 2 
2000 Antwerpen 
03/248.54.05 
Jean Bilquin - etsen 
tot 18 december

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

James Van Damme Gallery
Vlaamse Kaai 17-18 (1° verd.) 
2000 Antwerpen 
03/216.93.55
Herbert Hamak (D) 
tot 4 december

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Joaquim Pereira Eires - 
grafiek en projecten 
tot 29 november
Johan Corthals - 
schilderijen en grafiek 
van 3 tot 30 december

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

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

Provinciezaal 
Jezusstraat 28 
2000 Antwerpen 
03/231.57.93 
“Een schitterend feest, exclu
sief en feestelijk zilverwerk” 
tot 14 november

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
Sjoerd Buisman 
van 8 tot 26 november 
Filip Francis 
van 6 tot 24 december

Sonja Mertens
Ballaertstraat 10 
2018 Antwerpen 
03/237.53.40 
“Fluo-Bridge” van Thierry 
Ysebaert 
tot 13 november

Ufsia
Prinsstraat 9 
2000 Antwerpen 
03/220.44.42 
“El libro en Mexico” 
tot 18 november 
"Instalaciones" - Helen 
Escobedo 
tot 13 december

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

‘t Scoon Huys
Britselei 37
2000 Antwerpen 1 
03/237.36.25
Xavier Swolfs 
tot 15 november

Ado Gallery
Verlatstraat 12

2000 Antwerpen 1 
03/238.68.75
OCI (Critical Distance) 
van 18 november tot 22 
december

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1 
03/233.13.45
“Le grand mal” - Frank Maieu 
tot 21 november

Galerie Francis Van Hoof 
Reyndersstraat 12-16-18 
2000 Antwerpen 1 
03/232.08.80 
“Lich, Lucht, Water” - 
Bert De Keyser 
van 10 november tot 19 
december

Galerjj Brabo
Desguinlei 100 
2000 Antwerpen 1 
“Colon - kolonialen gezien 
door Afrikanen” 
tot 23 december

Galerij De Magiërs
Volkstraat 62-64

2000 Antwerpen 1
Edgar Van Der Herten - 
aquarellen 
tot 15 november

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27 
Lawrence Weiner 
van 28 november tot 24 
december

ICC
Meir 50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
Dossier Antwerpen -Club 
Moral, Ruimte Morguen en 
Parbleu 
tot 12 december
Thema uit de kunst van de 
jaren 50 
van 18 november tot 7 januari

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09 
“In depot - Uit depot” - Kunst 
uit de 19de en 20ste eeuw in 
de collectie van het KMSK 
van 13 november tot 30 januari

Kredietbank Zaal Fernand
Collin
Eiermarkt 20
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22
“De Antwerpse kathedraal in 
oude prenten” 
tot 23 november

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60 
“I am you” - een dertigtal 
monumentale affiches in en 
rond het MUHKA 
tot 7 november 
“On taking a normal situation 
and retranslating it into over
lapping and multiple readings 
in conditions of past and 
present” (A 93) 
tot 28 november 
“La mémoire du vécu” - 
Aspecten van Franse kunst 
van 18 december tot 30 januari 
“Denkbeeld en werkelijkheid” 
- 6 kunstenaars uit Antwerpen 
van 18 december tot 30 januari

Museum voor Fotografie 
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen 1 
03/216.22.11
“Kleuren maken de foto” 
tot 5 december

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

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Sisa Erotisch 
tot 9 november 
Frederik Gils 
van 12 november tot 7 
december 
Ron Flemmings 
van 10 december tot 4 januari

Galerjj Enzo 
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Sisa Erotisch 
tot 9 november 
“Bannelingen” - Francis Aerts 
van 12 november tot 7 
december
Barbara Van Den Eynde - 
fotografie
Ingrid De Ceuleneer - pastels 
Koen Lybaert - beelden 
Hugo Peeters - fotografie 
van 10 december tot 4 januari

Galerij Jeanne Buytaert 
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99 
Ad De Keyzer 
tot 4 december

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

Campo & Campo 
Grotesteenweg 19/21

2600Berchem 
03/218.47.77
Georg Baselitz, Jörg 
Immendorf, Markus Lüpertz, 
A.R. Penck, Sigmar Polke en 
Per Kirkeby 
tot 20 november

Galerie ‘t Pirrewitje vzw 
Patriottenstraat 47
2600 Berchem
Page 84 - fotografie
Luis Caro - schilderijen 
Catherine Van den Bossche - 
schilderijen 
tot 30 november

Kultureel Centrum Berchem 
Driekoningenstraat 126
2600 Berchem 
03/239.59.08 
“Paradise regained?” - James 
Lee Byars, Hugo De Leener, 
Robert Garcet, Hans Lemmen, 
Anne-Mie Van Kerckhoven 
van 27 november tot 22 
december

Ann BogART Gallery
Bredabaan 404
2930 Brasschaat 
03/653.00.03
Bram Bogart - aquagravures en 
gouaches 
tot 1 december

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86
2100 Deurne 
03/325.66.00
“On tender hooks” - 
Wendelien van Oldenborgh 
tot 19 november

BEAL V( ORDE

Huize De Bryarde 
Wulveringemstraat 12
8630 Beauvoorde 
051/77.09.34
M.R. Baeyens, Rik De Keyzer, 
Ronald Ergo, Veerle Rooms, 
Jan Vandeweghe en Roger 
Wittewrongel - grafiek 
tot 14 november

TBEERNEM
EauaanssdaacEMdaMsz-

Sint-Amandus
Reigerlo 10 
8730 Beemem 
050/78.84.72
Mare Dejonghe - 
grafisch werk 
tot 28 november

BEERSEL

Herman Teirlinck Galerij
Uwenberg 14 
1650 Beersel 
02/376.45.57
Bart Vandevijvere - 
schilderijen 
tot 14 november 
Dominique Lietaert 
van 19 november tot 19 
december

BELLEGEM •

Harmagedon
Sasboslaan 7
8510 Bellegem 
056/21.65.65 
Jan Cobbaert - 
schilderijen en litho’s 
Betty Wachsstock - bronzen 
de Saedeleer - hedendaagse 
kunstjuwelen
van 14 november tot 20 
december

BREDENE

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene
059/32.13.28
Marie-Christine Meesschaert 
tot 28 november
Liliane Passchyn 
van 5 tot 18 december

! BRUGGE

Bruges La Morte
Krom Genthof 1 
8000 Brugge 
050/33.89.56 
Mitja Tusek 
tot 7 november

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05
Frank Decq - 
werken op papier 
tot 5 december 
Roger Van Sevenant - 
tekeningen en fotografie 
van 11 december tot 9 januari

Galerij “Straffe Hendrik”
Walplein 26 
8000 Brugge 
050/33.26.97
Edgard Fonteyne en 
Fove Fonteyne 
tot 14 november

Galerij De Muze
Philip Stockstraat 14 
8000 Brugge 
050/33.59.14
Opie & Boel - wandtapijten 
tot 21 november

Galerij Nico Van Dale
Westmeers 74 
8000 Brugge 
050/34.50.18 
"Pensieri di carta” - 
Rossano Bacchin - schilderijen 
tot 27 november

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

Hugieia Art Gallery 
Noordzandstraat 4
8000 Brugge 
050/34.72.72 
"Ape-Painting" - 
Pierre Devreux 
tot 12 december

Roussel-Blanquaert Art Gallery
Oude Burg 4 
8000 Brugge 
050/34.54.30 
Marcase 
tot 21 november

Amphora Finippon 
Oudstrijderslaan 14 

8200 Sint-Andries-Brugge 
050/38.83.42
Rogier Vandeweghe - 
aquarellen en tekeningen 
tot 31 december

BRUSSEL
Académie royale des Beaux-Arts 
Zuidstraat 144 
1000 Brussel 
02/511.04.91
"11 academiën uit Europa” 
tot 10 november

id

L

id
L

I 0

05 
UÉ 
J8 • < 
<2 
01

Galerie Artiscope
Boulevard Saint-Michel 35
1040 Brussel
02/735.52.12
“Idoli” - Enzo Cucchi -
beeldhouwwerken:
tot eind november

Galerie Gille-Stiernet 
Legerlaan 27b
1040 Brussel 
02/734.08.03 
“Schiste” - Toonhaenen 
tot 13 november

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 
1050 Brussel 
02/646.63.30 
James Welling 
tot 13 november

Galerie Tammouz
Rue du Méridien 20
1030 Brussel 
02/218.64.74
Kristof Degrauwe - fotografie 
tot 13 november

Gemeentehuis van Schaarbeek
Colignonplein
1030 Brussel 
02/218.79.98 
“Oswald Poreau et les artistes 
de 1’atelier Vogler” 
tot 23 november

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

Michel Luneau Art Gallery
Louizalaan 94c
1050 Brussel 
02/512.73.81 
Maurice Frydman 
tot 4 december

Museum voor Geld en Geschie
denis
Wildewoudstraat 9
1000 Brussel 
02/221.22.06 
“Van Cacaoboon tot Nuevo 
Peso - de numismatiek in 
Mexico” (Europalia 93) 
tot 12 december

24/10 - 28/11

LUC HOEKX
SCHILDERIJEN

5/12 -16/1

JUSTINE
VANOPPEN

PAJA 
GERMONPREZ 

SCHILDERIJEN

ALEXANDRA 
SCHEIRLINCK 

SCHILDERIJEN 
& JUWELEN

De galerij is open 
vrijdag 14.30 - 18u 

zat. & zon. lin - 18u

MOLENAARSTRAAT 111 
9000 GENT 

Tel (09) 233 45 45 
38442 63
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Kon. Musea voor Schone 
Kunsten van België 
Museumstraat 9
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
“Les XX. La Libre Esthétique. 
Honderd jaar later”
van 26 nov. tot 27 februari

Kunstambachtenzaal
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 1 
02/513.07.50 
Catherine Desauw, Yole 
Devaux en Marce. Truyens 
tot 14 november

Racines
Ravensteinstraat 5 
1000 Brussel 1 
02/511.10.49 
Jacques Rouvez 
tot 11 november

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 
1150 Brussel 15 
02/770.53.33
“Vier eeuwen boekbinderij in 
België van 1500 tot 1900 
(deel II)"
“Sporen van het boek” - 
Serge Anton - fotografie 
tot 18 december

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/226.12.11 
“La Mort en Fête” 
(Europalia 93) 
“Perspectives” - Fabrice Picard 
- fotografie 
tot 12 december

Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
Stefan De Jaeger 
van 10 november tot 18 
december

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
Charlotte Vindevoghel 
tot 23 november

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
02/646.00.23
Marion Haverkom 
tot 20 november

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 
tot 5 december

Galerie Camomille
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68
Jacqueline Mesmaeker - 
tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerk en installaties 
tot 23 december

Galerie Etienne Ficheroulle 
Veydtstraat 36
1050. Brussel 5 
02/538.38.38 
Filip Francis - tekeningen 
tot 13 november

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35
1050 Brussel 5 
02/538.08.18 
“13 werken” - Balthasar 
Burkhard en Franz West 
tot 20 november
Lynne Cohen en Matthew 
McCaslin
van 24 november tot 23 
december

Galery VUB
Pleinlaan 21 Triomflaan, 
toegang 6
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
Edward Sheriff Curtis (1868- 
1952) - fotografie 
tot 30 november

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
1050 Brussel 5 
02/511.90.84
Philippe Vindal - sculpturen 
“Van Giorgione tot Tiepolo” - 
Italiaanse tekeningen van de 
15de tot de 18de eeuw in 
Belgische privé- en openbare 
verzamelingen 
tot 12 december

The American Cultural Centre
Bolwerksquare lc 
1050 Brussel 5 
02/513.38.30 
“Images of Native Americans” 
- vintage postcards 
tot 30 november

Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 
1050 Brussel 5 
02/512.34.25 
“Gezicht in zicht” 
tot 26 november

VUB Centrale Bibliotheek
Pleinlaan 2
1050 Brussel 5
“Les habitants” - Micheline 
Jacques - sculpturen 
tot 4 december

Contretype
Avenue de la Jonction 1
1060 Brussel 6 
02/538.42.20 
Ralph Eugene Meatyard 
(USA)
tot 19 december

Galerie Debras-Bical 
Overwinningsstraat 215 
1060 Brussel 6 
02/538.54.66
Robert Brandy - schilderijen 
tot 7 november 
"L'herbier d’un architecte- 
voyageur” - Philippe Haag 
van 13 november tot 31 
december

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6 
02/343.88.80 
“3 couvertures” - 
Les soeurs Martin 
van 18 november tot 8 januari

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 
1060 Brussel 6 
02/537.81.36
Bart Vandevijvere 
tot 27 november 
Matsutani
van 9 november tot 31 
december

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 
81
1060 Brussel 6 
02/537.65.40 
Daniel Debliquy 
tôt 4 december 
Jean-Claude Silbermann 
van 6 december tot 30 januari

Gemeentehuis
Oudergemselaan 115 
1040 Etterbeek 
02/734.84.43 
"Mariage A4” - Bert 
Danckaert, Lucas Jodogne, 
Freya Maes, N.V.n.v.
van 9 nov. tot 10 december

vzw Gemeenschapscentrum de
Maalbeek
Hoornstraat 97
1040 Etterbeek 
02/734.84.43 
Veerle Rooms en Kathleen 
Van Houtte - grafiek 
tot 7 november
“Le musée du petit format” 
van 14 december tot 5 januari

UCHARLEROI
Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/31.44.20 
“La terre et le paradis” - Mexi
caanse maskers (Europalia 93) 
tot 19 december

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 
6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne 
071/43.58.10
“La magie du réel” - Graciela 
Iturbide
“Mythes et merveilles” - Luis 
Gonzalez Palma 
“Architectures industrielles” - 
Luc Van Malderen 
tôt 28 november

Indigo
Kerkstraat 15
8340 Damme
50/37.03.31
Charles Bézie - acryl op doek 
Tjok Dessauvage - keramiek, 
potsculpturen 
tot 7 november

DEINZE

Museum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
09/386.00.11
Franz Courtens (1854-1943)
tot 6 december

DEURLE

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1
9831 Deurle
09/281.05.51
Hugo De Clercq 
tot 15 november

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
9831 Deurle
09/282.51.23
Danny Matthys 
van 7 nov. tot 12 december

EDEGEM

Huis Hellemans 
Strijdersstraat 14 
2650 Edegem 
03/457.78.40
Marcel Van de ven - 
olieverfschilderijen, houtskool 
en sanguinne tekeningen 
tot21 november 
Jeanine van Dunne en 
Roland Coene - 
aquarel en keramiek 
van 27 nov. tot 19 december 
Jeanine Van Durme en 
Roland Coene 
van 4 tot 19 december

De Media
Molenstraat 165 
9900 Eeklo 
09/377.93.94 
Joanna Bossier 
tot 1 december

EKE

Labo Art vzw
Steenweg 289 
9810 Eke 
09/385.46.35 
Mon oeuil 
tot 14 november 
“XIII” - landschappen - 
John Quivron 
van 21 nov. tot 6 december 
“Wintersalon” -
Mamix Everaert, Daniël 
Foulon, Rik Reynaerts, Leon 
Tuypens, Jean De Groote, 
Pierre Courtois, Wemer 
Pauwels, Ivan Vanderhaegen 
en Peter De Prez 
van 12 december tot 6 januari

GEEL

De Slijperij 
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Pol Dereymaeker 
tot 21 november 
Jef Gysen 
van 27 nov. tot 19 december

GENT :'

ASLK Galerij
Zonnestraal 2
9000 Gent 
09/235.17.00 
“Gentse feesten” - 
Silke De Bolle en Ignace 
Maenhout van Lemberge - 
foto’s
van 18 december tot 4 januari

Centrum voor Kunst en Cultuur 
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent 
09/222.07.91 
Provinciale Prijzen Beeldende 
Kunsten 1993 
tot 24 december

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
09/222.00.33
Ursula Mumenthaler - 
fotowerken
Günter Tuzina 
van 19 nov. tot 23 december

Galerij G. De Keulenaer 
Molenaarstraat 111
9000 Gent 
09/384.42.63 
Luc Hoekx - 
schilderijen 
tot 28 november 
Justine Vanoppen 
Paja Germonprez - 
schilderijen
Alexandra Scheirlinck - 
schilderijen en juwelen 
van 5 december tot 16 januari

Galerij Pluto
Plotersgracht 7 
9000 Gent 
09/233.33.14 
“3 in-één” - 
Celesta Daniëls, Tania 
Selleslags en Virginie 
Vlaminck 
van 13 nov. tot 5 december

Magnus Fine Arts
Charles DeKerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26
Irina Ionesco - 
foto’s
van 19 nov. tot 19 december

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent 
09/225.31.56 
“Revival” - Michel Dejean, lan 
Kane en Jacques ‘t Kindt 
tot 12 december

Museum Arnold Vander
Haeghen
Veldstraat 82
9000 Gent
09/225.32.53
"Bruges-la Morte” - 
presentatie van de resultaten 
van het wedstrijdproject 
van 12 nov. tot 19 december

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03 
Aldo Rossi - tekeningen, 
ontwerpen en maquettes
“Souvenirs de Bretagne” 
tot 28 november

Museum voor Industriële 
Archeologie
Oude Vest 20 
9000 Gent 
09/223.59.69 
“Evocatie van twee ambachte- 
lijk-industriële ateliers: de kof
fiebranderij en de sigaren
makerij” 
tot 31 december

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

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
09/225.66.76
Mexicaans zilver 
tot 12 december

Museum voor Volkskunde
Kraanlei 65 
9000 Gent 
09/223.13.36 
“Verluchte initialen en 
manuscripten van Will 
Kuiper” 
tot 15 januari

Oudburg Art
Sluizeken (Oudburg) 28 
9000 Gent 
09/224.35.55
Th. Bonaffe, Et. Bruneel, 
H. De Bruijn,...
tot 30 november

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
09/233.36.61 
Ludo Huys 
tot 29 november 
Joseph Landry - 
schilderijen 
Dirk Vanhaeren - 
keramiek 
van 3 december tot 16 januari

Peep-O Artolux's artcore 
peepshow
Twaalfkameren 111 
9000 Gent 
09/224.08.44
Isabelle Z 
van 7 tot 27 november

Resonans
Zuidstationstraat 20 
9000 Gent 
09/225.23.81
“Sensual oxymorons” - 
Liene Bonheure
“Gestolde oerbeelden” - 
Annie Bonheure 
van 11 tot 28 november

Ric Urmel Gallery
Visserij 41 
9000 Gent 
09/225.48.18 
“Before deconstruction” 
tot 27 november

Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
09/223.81.28 
“Portretten” - 
Phillipe Vandenberg - 
schilderijen 
tot 28 november

Stedelijke Openbare Bibliotheek
Graaf van Vlaanderenplein 40 
9000 Gent 
09/225.33.30
Gilbert Van Geert, 
Gents illustrator 
van 15 november tot 31 
december

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29 
9000 Gent 
09/222.38.96 
Eran Schaerf 
tot 12 december

Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg 
9040 Sint-Amandsberg 
09/225.49.18 
“De kruisigingen” - 
Phillipe Vandenberg - 
schilderijen 
tot 5 december

EHASSELT
Chosen with Care vzw
Guffenslaan 36
3500 Hasselt
011/23.27.55
“Recent works” -
Johan Clijsters
“Grave Concern” & “Door” - 
Darrell Viner
tot 20 december

Fotogalerij Kultureel Centrum 
Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
011/22.99.31
“Appenzell” - Peter Maurer 
tot 19 december

Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Jac Leduc - schilderijen 
van 12 nov. tot 19 december

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33

3500 Hasselt 
011/21.02.66 
Philippe Van Snick 
tot 16 januari

HERENTALS,.

Galerie Kunsthuis
Lierseweg 53
2200 Herentals
014/22.59.77
“Schandlap & doode natuur” - 
Walter Meurrens - etsen, 
tekeningen en aquarellen 
tot 28 november 
August Van Den Keybus 
Willie Cools 
van 4 december tot 2 januari

HEL SDEN-ZOLDER

Kultureel Centrum Heusden- 
Zolder
Dekenstraat 40
3550 Heusden-Zolder 
011/53.33.15
“Building plans & schemes” 
tot 14 november

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A 
3550 Heusden-Zolder 
011/43.52.02
"Berbertapijten en weefsels uit 
het Atlasgebergte en de vlakte 
van Marrakech” 
tot 28 november

. « HINGENE '

den Heeck Art Gallery
Louis De
Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
Emiel Uytterhoeven en
Sauli Iso-Lachteenmaki - 
grafiek, brons en marmer 
tot 10 januari

KLUISBERGEN

Galerij Theaxus 
Ommeganckstraat 3 
9690 KIuisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Leen Kooreman - 
artistiek glaswerk 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten in textiel 
tot 8 november 
Jan Winkels - keramiek 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten in textiel 
van 10 nov. tot 13 december

KNOKKE-HEIST

Jipian Art Galery
Valkenpad 16
8300 Knokke-Heist
050/61.14.12
Groepstentoonstelling 
november - december

KONTICH

Het Zwarte Huis
Comelis Marckxlaan 16 
2550 Kontich 
03/458.09.54
Rit De Cleene - wandtapijten 
van 26 nov. tot 12 december

KORTRIJK

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk 
056/22.41.87 
“Winter 93 - acht schilders, 
twee beeldhouwers” - Stefaan 
Roelstraete, Joël Derore,...
van 21 november tot 9 januari

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Hans Sieverding - schilderijen 
tot 6 december 
Schilderijen, grafiek en 
beeldhouwwerk 
van 9 december tot 17 januari

BBL - De Gulden Sporen
Grote Markt 50 
8500 Kortrijk 
056/23.24.42 
Laureaten hoger kunst
onderwijs 
tot 12 november 
Glasreflecties 
van 17 december tot 17 januari

Groeningeabdij
Houtmarkt 
8500 Kortrijk 
056/25.78.92 
“Het Franse landschap. Van 
Corot tot Monet” 
“Geschiedenis van de 
Groeningeabdij” 
van 27 nov. tot 13 februari

Kultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68 .
Trudo Engels - 
project installatiekunst 1 
tot 21 november
Hendrik Vermeulen - 
project installatiekunst 2 
Wit over zwart 
van 27 november tot 19 
december

Kultureel Centrum Oude 
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
Frank Toussaint 
(Fotografiecircuit) 

van 8 nov. tot 2 december 
Marleen Peeters 
(Fotografiecircuit) 

van 6 december tot 6 januari

Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Roger Remaut - schilderijen 
Hugo Deleener - schilderijen 
en ruimtelijk werk 
Gie Devos - schilderijen 
tot 28 november
Willem Deneckere - 
tekeningen
van 3 december tot 9 januari

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
851OMarke
056/21.48.54
Karei Vanneste 
van 14 november tot 22 
december

KRUISHOUTEM

Stichting Veranneman 
Vandevoordeweg 2 
9770 Kruishoutem 
09/383.52.87
Tamayo - sculpturen 
Lenero - schilderijen 
Riestra - inkten en sculpturen 
tot 4 december

LAHULPE

-ITS-ART-IST- 
31 Place Favresse
1310 La Hulpe 
02/653.72.96
Francis Vloebergs 
tot 14 november 
“La mémoire du Temps” - 
Costa Lefkochir 
van 21 november tot 19 
december

LEUVEN

ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven 
016/24.37.72
Cyr Frimout 
tot 17 december

Embryo
Naamsestraat 49
3000 Leuven 
016/23.56.40 
Dirk Lambrecht - bronzen 
beelden en juwelen 
tot 28 november 
“Kunst kan klein”
van december 93 tot januari 94

Galerij Belarte
Kortestraat 3

3000 Leuven 
016/22.26.22 
Herman Dottermans - 
sculpturen
Lea Brebels - grafiek
Bep Leyten en Cees Jansen - 
keramiek 
tot 27 november
M.P. Delhaise - Belgian design 
kaarsen 
van 1 tot 31 december

Provinciemuseum Van
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108
3000 Leuven 
016/22.28.93 
Pol Mariën 
tot 28 november
Nationale aquarelwedstrijd
1993
van 3 tot 26 december
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Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo
016/22.62.44
Kai Vöckler 
tot 28 november

LIEGE

Galerie Cyan
48-50 Rue Cathédrale 
4000 Liège 
041/22.32.27
Aurelie Nemours 
tot 28 november
wuuurraurs---e-E

LILLE

Galerij ‘t Zand
Balsakker 28

2275 Lille 
014/55.47.90 
Marcel Goetschalckx 
tot 28 november
Marc Moon Van Overmeir 
van 3 december tot 9 januari

LOKEREN

De Vuyst Kunstgalerij 
Kerkstraat 24-52 
9160 Lokeren 
09/348.54.40 
Jef Van Grieken 
Herfstsalon
Grafiek festival 
tot 14 november

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160 Lokeren 
09/348.06.42
Stefan Annerel - schilderijen 
tot 28 november

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
Ronald Jones 
tot 20 november 
B. Würz en M. Goethals 
van 13 december tot 29 januari

MECHELEN

Evira
Generaal De Ceuninckstraat 7 
2800 Mechelen
015/21.90.18
Hendrik Nachtegaele 
tot 7 november 
Jef Bertels 
van 13 nov. tot 14 december 
Aharon Avigdori 
van 20 december tot 30 januari

Galerij Groot-Begijnhof 
Hoviusstraat 6
2800 Mechelen 
015/20.26.74 
Robert Vandereycken - 
beelden, schilderijen, 
tekeningen, grafiek 
Miet Beckers - 
exclusieve juwelen 
van 20 nov. tot 31 december

MONS

Musée des Beaux-Arts 
rue Neuve
7000 Mons 
064/22.51.70 
“Collection de la Province de 
Hainaut”
tot 24 november

.Nw --- NAMUR

Centre Rops
18, rue des Brasseurs 
5000 Namur 
081/22.09.44 
René Thewissen 
tot 28 november

NEERPELT

PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 
3910 Neerpelt 
011/64.27.05 
“De tooi als sieraad” 
van 27 nov. tot 19 december

OOSTDUINKERKE

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke 
058/51.47.57 
“Herfstsalon” 
tot 7 november 
Guy Vandenbranden - 
schilderijen
Pablo Atchugarry - sculpturen 
van 11 november tot 2 januari

OOSTENDE

AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39
Ronny Delrue 
van 12 november tot 19 
december
Luc Martinsen
van 22 december tot 16 januari

Galerie Bureaux et Magasins
Straat Zonder Einde 
8400 Oostende 
059/50.37.60 
Jan Deconynck 
november - december

Galerie Dialoog 92
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19
Roger Anseel - schilderijen en 
tekeningen
Bernard Eveleigh - sculptures 
tot 4 december

Galerij De Peperbusse 
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Westvlaamse fotografen 

tot 14 november
“15 jaar De Peperbusse” - 
groepstentoonstelling 
van 1 tot 24 december

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41 
8400 Oostende 
059/70.52.73
Ton Mertens - schilderijen 
tot 21 november
Tjok Dessauvage - keramiek 
Linda Vinck - schilderijen 
van 4 december tot 15 januari

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35 
Agostin Casasola - 
fotografie
Eduardo Nunez Valbuena - 
schilderijen 
tot 29 november
Jan De Lee - 
schilderijen 
van 4 december tot 3 januari

Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
“Hedendaagse kunst in 
Mexico” - schilderijen, 
tekeningen, sculpturen en 
fotografie (Europalia 93) 
tot 6 december
H.V. Wolvens - retrospectieve 
Bert De Beul 
van 18 december tot maart

I OTEGEM

SLEIDINGE

Gemeentelijk Kultureel 
Centrum
Weststraat 31 
9940 Sleidinge 
09/357.51.25 
“Wit over zwart” 
tot 14 november 
“Raymond van het Groene- 
woud in beeld” - foto’s - Johan 
Jacobs, Patrick De Spiegelaere 
en Filip Claus
Jan Verschueren - schilderijen 
van 22 november tot 12 
december

TIELRODE

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48 
9140Tielrode 
03/774.44.70
Laureaten van de grafiek- 
wedstrijd 
tot 14 november

TIELT ’.

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700 Tielt 
051/40.60.57
Honoré 8’0 en ManfreDu 
Schu 
van 21 november tot 24 
december

TIENEN

Stedelijk Museum “Het Toreke”
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.99.97 
Denmark 
tot 5 december

TURNHOUT

De Oorzaak & Zn
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33 
Johan De Wit en Bart 
Meuleman 
van 11 december tot 23 januari

De Warande
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
014/41.94.94 
“Grafische notities” - Fred 
Bervoets 
tot 14 november

VERVIERS

Arte coppo Arte
83, rue Spintay 
4800 Verviers 
087/33.10.71 
“Elasticommunication” - 
Francis Feidler 
tot 12 december

"ZONHOVEN

Galerie
LABO ART

tot 14/11/93

MON OEIL
GASTON MUREZ - CHRIS VANBEVEREN 

WILLY DOBBELAERE - FREDERICK VAN DIJCK 
MERLIN - SLEPPE - KOEN VOS - WILLY DEE 

TANIA DESMET - MARIJKE DE BELIE

van 21/11/93 tot 6/12/93

XIII
LANDSCHAPPEN VAN JOHN QUIVRON

van 12/12/93 tot 6/1/94

WINTERSALON
MARNIX EVERAERT - DANIËL FOULON 

RIK REYNAERTS - LEON TUYPENS 
JEAN DE GROOTE - PIERRE COURTOIS 

WERNER PAUWELS - IVAN VANDERHAEGEN 
PETER DE PREZ

iedere zondag 
maandag 
dinsdag 
woensdag

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

LABO ART vzw - Steenweg 289 - 9810 Eke 
09/385.46.35

07.11.93 • 14.11.93

CLASSIC IV
Hallen Kortrijk 

hal 3 - stand 328

OOSTEEKLO

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06
Paul Van Gysegem 
tot 7 november
Enk De Kramer en
Christian Verheist 
van 11 nov. tot 12 december 
Werken op papier 
van 16 december tot 16 januari

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93 
“Hortus conclusus" en 
"Türhüter" - Hans
Vandekerckhove 
van 20 november tot 19 
december

I OVERUSE

Kultureel Centrum Den Blank
Begijnhof 11
3090 Overijse 
02/687.59.59
“De kloof overbrugd” 
tot 28 november

SINT-NIKLAAS

“Salons” Galerie
Zamanstraat 20 
9100 Sint-Niklaas 
03/766.36.68
“Een mythe van vergankelijk
heid” - Jozef Moerloos, André 
Roelant, Stefaan Van Biesen 
en Tony Van de Voorde 
tot 20 november

Stedelijke Akademie voor 
Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 
9100 Sint-Niklaas 
03/776.33.00 
“Frida Kahlo als model” - 
foto’s 
tot 5 december

De Griffioen
Potterstraat 2 
9170 Sint-Pauwels 
03/777.51.09 
Di-Maccio 
tot 5 december

I SINT-TRUIDEN

Tilbury’s Art Gallery 
Minderbroedersstraat 18 
3800 Sint-Truiden 
011/68.97.79
Sanja Camilovic - 
schilderijen 
tot 17 november

Kultureel Centrum Termolen 
Kneuterweg 2 
3520 Zonhoven 
011/81.50.61
Patty Wouters - keramiek 
Bea Bijnens - textiel 
van 20 november tot 12 
december

ZOTTEGEM -

Gallery Cotthem 
Hogeweg 3
9620 Zottegem-Grotenberge 
09/360.72.58
John Crash Matos (USA) 
tot 21 november

ZWALM

Hof ten Doeyer
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm
055/49.79.89
“De mooiste etsen van Jiri
Anderle”
tot 28 november
Jean-Claude Picard L.B. - 
mezzotinten, schilderijen en 
sculpturen 
van 5 december tot 9 januari

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 januari 1994. Ge
gevens voor de agenda moe
ten binnen zijn vóór 15 de
cember 1993 op het redactie
adres.

20.11.93 • 31.12.93

ROBERT VANDEREYCKEN
beelden, schilderijen, 
tekeningen, grafiek

MIET BECKERS
exclusieve juwelen

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen 

open elke do., vrij., zat., zon. van 14u tot 18u en na afspraak 
Tel. - Fax. 015/20.26.74 Privé 015/41.03.84
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DE SLIJPERIJ
Kunstencentrum v.z.w.

di-art
DOELENSTRAAT 41 - 2440 GEEL 014*08.27.61
Open: vr. en za.: 14 - 18, zo.: 14 - 17 en na afspraak

RUDOLF 
HAUSNER 

(A) 
12/11/93-28/11/93

Art Gallery & Antiques
Vrijheidsplein 1, 9160 Lokeren van 30 oktober tot en met 21 november

POL
DEREYMAEKER

recent werk
BENITI

CORNELIS
(B) 

3/12/93 -19/12/93
STEFAN

ANNEREL
van 27 november tot en met19december

schilderijen JEF
Openingsuren 

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

telefoon 03/480.71.33

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen

tot 28 november '93 GYSEN
Open 

dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 
zaterdag: 10-18 uur 
zondag: 15-18 uur 

gesloten op maandag en vrijdag 
of op afspraak: tel 09/348 06 42

schilderijen

LIJSTEN 
& 

INLIJSTINGEN

KUNSTATELIER 

“ce Des Becé

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 

8500 Kortrijk

1?
DE WITTE BEER

werken op papier van

FRANK DECQ
van zat. 6 nov. t/m zon. 5 dec. '93

22/10/93 - 6/12/93

Hans Sieverding 
01937 Leeft en werkt in Odenwald (D) 

Recente schilderijen

tekeningen en fotografie van

ROGER VANSEVENANT
van zat. 11 dec. '93 t/m zon. 9 jan. '94

KWALITEIT 
& 

SERVICE

9/12/93 -17/1/94

"Winteraccrochage"
Internationale selectie 

schilderijen 
grafiek 

beeldhouwwerken

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

Witte 
Beerstraat

- j
Getart 1
DE WITTE -dL 
\BEER__---—1

' BRUGGE

ISA,___

Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49

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 gevestigde kunstenaars.

Torhout

8

8
"SRUSSEL 

\ Kortik

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

3 3



TENTOONSTELLING AKWARELS 1993 
SELEKTIE UIT DE NATIONALE WEDSTRIJD 

Gastkunstenaars : Nicole Thienpont - Peter Hantson - Willy Langmans
Provinciemuseum P. Van Humbeeck-M.Piron, Mechelsevest 108, 3000 Leuven 

3 t.e.m. 26 december 1993 - dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 uur 
dinsdag gesloten

KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW - 016.603335 
met de steun van

NATIONALE LOTERIJ - ASLK - VIZO

TEKENTAFELS PLANAFDRUKPAPIER
NESTLER • ]écnoslyl

MInDH UNIC

* PLAN- TEKENKASTEN LANDMEETGERIEF

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

Kind ARCHtvite

kuvvcO HIA D OlS
Kerm) SPATZ Reigerstraat 47 Gent 

Tel. 222.12.59
* NC-SCRIBER

lotring muTOH

★ PLOTTER MATERIAAL

9SCREDTLER r@tring 

* TECHNISCH TEKENGERIEF

* GRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ellsle
MECANORM

• KUNSTGRAFIEK

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN

lotring SIAEDTLER 

STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools 

Van Ginkel Persen

♦ ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN 

♦ OOSTERSE PAPIEREN

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

Tl fr per kg 
144 fr per kg 
154 fr per kg 
299 fr per kg 
179fr per kg 
183 fr per kg 
158frper kg 
19 fr per I.
299 fr 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 oude verflagen, gomlak, bleekwater (5 fr), polyuretaanverven voor 
vloeren, acryllakken, mastiek (50 fr per kg), vernis, grondeerpasta’s voor lijsten, behang, struktuurverven, acrylverven voor 
kunstschilders, enz...

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

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

eJVL
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

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

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

•GL €
EENERE

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

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

U 
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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

ABONNEMENT

DE WITTE RAAF
500 bfr (belgië) 650 bfr (buitenland) 35 fl (nederland)
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Reizen Cursussen

Berlijn: een museum- en architectuurreis 
13-19 februari 1994

Een geschiedenis van het ding

Berlijn is met geen enkele andere Duitse stad te 
vergelijken. De stereotype schraalheid en 
kneuterigheid van de wederopbouw-steden uit 
het Ruhr-gebied valt in deze metropool nauwe- 
lijks te bespeuren. Berlijn bruist en wordt bin
nenkort niet alleen de nieuwe hoofdstad van het 
eengemaakte Duitsland maar blijft ongetwijfeld 
het vooraanstaande internationale culturele cen
trum dat het sinds de jaren twintig altijd is 
geweest. Met zijn wereldberoemde musea, aan 
weerszijden van de inmiddels nagenoeg volle
dig ontmantelde muur, moet Berlijn elke kunst
liefhebber aanspreken: de grote openbare mu
sea omvatten samen een collectie die aan de 
hand van topstukken de westerse kunstgeschie
denis van de oudheid tot en met de 20ste eeuw 
illustreert - om van de gigantische afdelingen 
Afrikaanse, Aziatische of pre-columbiaanse 
kunst in het Dahlem nog maar te zwijgen. Bo
vendien laat deze stad met een aantal belang
rijke tentoonstellingsruimten en galeries zich op 
het gebied van de hedendaagse kunst ook niet 
onbetuigd.
Naast bezoeken aan enkele van deze musea, zal 
gedurende de reis ook uitvoerig aandacht wor
den besteed aan de architectuur van deze stad. 
Drie periodes zullen daarbij extra in het voet
licht worden gezet: het vroege 19de-eeuwse 
Pruisische classicisme, het modernisme van het 
interbellum en de naoorlogse moderne architec
tuur. De fascinatie voor de antieken weerspie
gelde zich in de 19de eeuw niet alleen in de 
schatten (waaronder het integrale Pergamon- 
altaar of de Ishtar-poort) die naar Europa wer
den gehaald, maar ook in het werk van een aantal 
vernieuwende architecten als Carl Gotthard 
Langhans (Brandenbürger Tor) en vooral Karl 
Friedrich Schinkel (Schauspielhaus, Neue 
Wache en Klein Glienicke). Schinkel was ook 
de architect van het Aites Museum, één van de 
allereerste museumgebouwen dat als het ware 
als een basistype voor vele latere museum- 
ontwerpen zal fungeren. De uit glas en staal 
opgetrokken Neue Nationalgalerie (1968) van 
Ludwig Mies van der Rohe grijpt met zijn zuilen 
en podium bijvoorbeeld onmiskenbaar terug op 
Schinkels museum. Mies’ museum is echter niet 
het enige gebouw dat een ingrijpende rol speelde 
in de naoorlogse architectuurgeschiedenis. Als 
uitstalraam van het “vrije westen” profileerde 
West-Berlijn zich als een laboratorium voor 
moderne architectuur en de recente politieke 
omwentelingen zorgden ervoor dat de stad moest 
worden hertekend en dus ook onderwerp bleef 
vormen van internationale stedebouwkundige 
en architecturale wedstrijden. Maar ook reeds 
voor WO II vervulde Berlijn een pioniersfunctie 
op het gebied van de moderne architectuur: ten 
tijde van de Weimar-republiek werden in op
dracht van het sociaal-democratische stadsbe
stuur verschillende revolutionaire woningbouw
projecten op touw gezet met als hoogtepunten 
de hoefijzervormige Siedlung Britz van Bruno 
Taut en Martin Wagner en de Siedlung 
Siemenstadt van onder meer Hans Scharoun, 
Hugo Haring en Walter Gropius. Gropius te
kende later ook het basis-ontwerp voor het na 
zijn dood gebouwde Bauhaus-Archiv, dat een 
schitterende verzameling bezit van werken van 
docenten en studenten van deze in 1933 door de 
Nazi’s gesloten school.

* Data
Van zondag 13 tot en met zaterdag 19 februari 
1994.

* Programma
Zondag 13.02.94
Vertrek uit Gent via Antwerpen naar Berlijn. 
Intrek in Hotel Forum. Korte verkenning.
Maandag 14.02.94
Neo-classicisme Unter den Linden 
Brandenbürger Tor, Neue Wache, 
Schauspielhaus, Altes Museum, Friedrichs- 
kirche, Pergamonmuseum.
Dinsdag 15.02.94
Bauhaus Archiv, Neue Nationalgalerie, 
Philharmonie en Matthiaskirche.
Woensdag 16.02.94 
Charlotteburg.
Brohan-museum of Egyptologisch Museum 
Donderdag 17.02.94
Dahlem
Vrijdag 18.02,94
Brücke-museum

Zaterdag 19.02.94
Via Potsdam met Sansouci, Nikolaikirche, 
Einsteinturm terug naar Antwerpen en Gent.

Er worden een aantal architectuurbezoeken in 
de stad voorzien die tussen de andere pro- 
gramma-onderdelen worden ingeschoven.

* Begeleiding
De reis naar Berlijn en de diverse bezoeken 
worden begeleid door Steven Jacobs, docent 
Moderne Kunst bij Amarant.

* Reis
De reis gebeurt per luxecar uitgerust met bar, 
toilet en video.
De vertrekplaatsen zijn Gent en Antwerpen.

* Verblijf
U verblijft in het Forum Hotel aan de 
Alexanderplatz. Het gaat hier om een zeer 
goed driesterrenhotel voorzien van alle com
fort.

* Prijs
De prijs is 26.500 fr en omvat
- De reis heen en terug naar Berlijn en de ritten 
opgenomen in het programma.
- Alle overnachtingen op basis van verblijf in 
tweepersoonskamer en ontbijt.
- Baantaksen, btw en fooi chauffeur. 
-Inhoudelijke begeleiding doorSteven Jacobs. 
- Praktische begeleiding en documentatie. 
Toeslag voor een eenpersoonskamer5.000 fr.

* Inschrijving
Kan enkel door betaling van een voorschot 
van 9.000 fr per persoon (te verhogen met de 
eventuele toeslagen). Het voorschot moet ons 
ten laatste op 30 december 1993 bereiken. Het 
bijliggende inschrijvingsformulier dienteven- 
eens ingevuld en ondertekend aan ons be
zorgd.

* Betaling
De totale reissom dient ten laatste betaald te 
zijn op 28 januari 1994.

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

* Reisvoorbereiding
Er wordt een samenkomst ter voorbereiding 
van deze reis met Steven Jacobs voorzien, de 
datum wordt later meegedeeld.

* Informatie
Meer informatie kan bekomen worden bij 
Daan Rau, 09/233.03.24.

Uitstappen

Vladimir Tatlin
Amsterdam in de Gouden Eeuw

In de Stadtische Kunsthalle wordt een grote 
retrospectieve tentoonstelling over Tatlin ( 1 885- 
1953) georganiseerd. Docent Steven Jacobs 
wijdt in het auditorium van de Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen een lezing aan deze be
langrijke figuur uit de Russische avant-garde 
aan het begin van deze eeuw. Uiteraard is er in 
Düsseldorf nog meer te beleven en zijn er ook 
nog de vaste collecties in de Sammlung en in het 
Kunstmuseum (waar ook een expositie van Ja
pans glas te bekijken valt).

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 Düsseldorf tussen 11.00 en 11.30 uur.

Terugreis
aan het Kunstmuseum 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 lezing 
door Steven Jacobs en de toegang tot de tentoon
stelling in de Kunsthalle tot de vaste collectie 
van de Kunstsammlung.
Cat.I 800 / 900
Cat.H 1.070 / 1.200 fr

Telefonisch reserveren is noodzakelijk!

Martin Heidegger beschrijft in zijn lezing uit 
1950, ”Het Ding ”, hoe de gebeurtenissen en de 
dingen gelijktijdig in ons beleven geplaatst 
worden omdat de techniek een samentrekking 
van de dimensies in ruimte en tijd veroorzaakt. 
Hij betreurt dat deze samentrekking niet leidt tot 
een werkelijk nabij-zijn, maar de werkelijkheid 
en de dingen die zich in hem bevinden op een 
gelijkvormige afstand plaatst. Hierdoor zou tus
sen de mens en de wereld van de dingen een 
verstoorde verhouding ontstaan zijn.

Deze nieuwe lessenreeks wil de “werkelijk
heid” van naderbij gaan bekijken. De werkelijk
heid als een geheel van ruimtes, objecten, perso
nen, allerhande levende organismen, een con
glomeraat van gebeurtenissen, gedachten, han
delingen en interacties tussen mensen, objec
ten,...
Uit die schijnbare wanorde, die ogenschijnlijke 
ordening wordt één element op de voorgrond 
gebracht: het ding. De dingen rondom ons, niet 
zozeer de beelden, dus.

Een Geschiedenis van het Ding balanceert tus
sen twee polen. Enerzijds is er de visie van de 
mens op de dingen rondom hem, anderzijds zijn 
er de vormen die de mens hanteert en uitwerkt 
om aan die visie gestalte te geven.
In deze cursus worden vooral objecten behan
deld die zich situeren in het domein van wat 
onze westerse cultuur schone kunsten noemt.

Waar in de eerste twee lessen het accent wordt 
gelegd op de sociaal-economische context van 
onze cultuur, handelen les drie en vijf uitslui
tend over beeldvorming en de plaats die het 
schilderij tussen toeschouwer en buitenwereld. 
Les vier analyseert de verschillende maatschap
pelijke aspecten van het rationele denken. Les 
zes tracht in te gaan op de maatschappelijke 
betrokkenheid van kunstenaars rond de eeuw
wende.

Docent Damien Deceuninck

De Amsterdamse binnenstad staat momenteel 
voor een groot deel in het teken van de Gouden 
Eeuw. Vele musea, kerken en andere histori
sche gebouwen zullen hun pronkstukken uit de 
17de eeuw extra belichten; de sterkste voorbeel
den van architectuur uit de Gouden Eeuw wor
den in de schijnwerpers gezet en in musea zijn 
specifieke tentoonstellingen te zien over deze 
enerverende tijd.

In de 17de eeuw nam Amsterdam de leidende 
positie van Antwerpen als belangrijkste haven
stad over, en was tevens het toevluchtsoord voor 
de talrijke protestantse en joodse vluchtelingen 
uit heel Europa. Deze brachten hun handel en 
relaties mee en ondermeer hierdoor groeide de 
stad in een adembenemend tempo en werd ze 
één van de belangrijkste handelscentra. De eco
nomische groei had tot gevolg dat de stad op 
unieke wijze werd uitgebreid en uitgroeide tot 
internationaal kunstcentrum.
Hoewel de stad openstond voor invloeden van 
buitenaf, werd de sfeer in sterke mate bepaald 
door het calvinisme. Dit is duidelijk zichtbaar in 
de beeldende kunsten en de literatuur. De schil
derijen staan bol van paternalistische waarschu
wingen en verwijzingen naar de sterfelijkheid.

Deze lessenreeks schetst een beeld van de groei 
en ontwikkeling van de stad Amsterdam en van 
haar positie en invloed als kunstcentrum. Een 
geschikte voorbereiding tot een gericht bezoek 
aan Amsterdam.

Lessenplan

1. Ontstaan van Amsterdam
Ontstaansgeschiedenis in vogelvlucht, tot 
heden.
Zeventiende eeuw: aanloop, bloeiperiode, 
stagnering. Oorzaken.

2. Stedebouwkundige ontwikkeling van de 
stad
Aanloop: middeleeuwen tot 1591.
Ontwikkeling: de grachtengordel, diverse 
stadia.

Een lessenplan

1. Vraagstelling: het ding als kunstvoorwerp of 
het kunstvoorwerp als ding?
Het begrip kunst (ars) en kunstgeschiedenis 
in de moderne tijden.

2. Een werksintrument om de dingen te situe
ren: enculturatie.
De dingen in de traditioneel hiërarchische 
maatschappij en in de vroeg-modeme maat
schappij.

3. Over schilderijen.
Renaissance: het schilderij als spiegel.
Barok: het schilderij als toneel.
De Hollandse 17de eeuw als cruciaal mo
ment in onze beeldcultuur.

4. De eeuw van de Rede en de vroege 19de 
eeuw.
De homo economicus. Ontstaan van de be
grippen esthetica en kunstgeschiedenis.
De verhouding mens-natuur: het landschap 
als leidraad (Ton Lemaire).

5. Tweede onderzoek van het schilderij. 
Alexander Cozen. Whistler. Maurice Denis. 
Cézanne.

6. De vroege 20ste eeuw.
De moderniteit: op zoek naar een andere 
verhouding tussen mens en ding.
Paul Klee. Picasso. Duchamp.

7. De westerse cultuur op drift.
Het meetbare als maatstaf voor een maat
schappelijk model.
Tweede vervreemding tegenover de dingen. 
Conceptualisering van het object. De sociale 
plastiek van Beuys.

8. Een overzicht. Spiritualiteit, visualiteit, ob
jectiviteit en conceptualiteit als werk
instrument.
De tekst “De verpulverde stad. Over het 
wonen en de logica van het netwerk” van 
Bart Verschaffel dient als
leidraad in het beeldend werk van Damien 
Deceuninck.

Waar en wanneer

GENT
Cursusruimte Amarant
Hoogpoort 50 9000 Gent
8 maandagavonden van 15/11/93 tot 17/01/94.
Geen les 27/12/93 en 03/01/94.
Aanvang om 20.00 uur.
CODEE 44
2.100,-
1.800,- Amarantleden.
Inschrijven kan door overschrijving op rek.nr. 
001-0289768-08 van Amarant.

Verschillende bouwstijlen: chronologisch 
overzicht.
Uitlichten van enkele hoogtepunten.

3. Kunstenaars
Overzicht van in Amsterdam wonende en 
werkende kunstenaars en beschrijving van 
het kunstmilieu.
Aantippen: literatuur, beeldhouwkunst.
Uitdiepen: Rembrandt en omgeving.

4. Iconografie van het 17de eeuws schilde
rij
Wat wordt er afgebeeld en waarom?
Hebben alle voorwerpen een symbolische 
betekenis of niet?
Geliefde genres.

Docente Odette Peterink.

Waar en wanneer

GENT
Cursusruimte Amarant
Hoogpoort 50 9000 Gent
4 maandagnamiddagen 
van 22/11 tot 13/12/93
Aanvang om 14.00 uur
&
4 vrijdagavonden 
van 26/11 tot 17/12/93
Aanvang om 20.00 uur

ANTWERPEN
UFSIA Centrum voor Andragogiek
Rodestraat 14 2000 Antwerpen
4 donderdagochtenden 
van 25/11 tot 16/12/93
Aan vang om 10.00 uur
I.s.m. UFSIA Centrum voor Andragogiek.
CODE Cursus A’DAM
1.000,-
800,- Amarantleden
Inschrijven kan door overschrijving op rek.nr. 
001-0289768-08 van Amarant.
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Kunst & Compagnie
Info en contacten voor kunstenaars en mensen uit de kunstwereld 
5 december 1993 te Antwerpen

WIE?

Kunst & Compagnie richt zich tot een selectief 
en geïnteresseerd publiek, afkomstig uit de hele 
Vlaamse Gemeenschap.
We denken hierbij vooral aan beeldende kunste
naars, galeriehouders, tentoonstellingsverant- 
woordelijken van culturele centra, verantwoorde
lijken en leden van kunst(enaars)verenigingen, 
studenten beeldende kunst, directies en docen
ten van kunstacademies, kunstmanagers en - 
promotoren, verantwoordelijken voor het be
leid inzake beeldende kunsten op de diverse 
bestuursniveaus.

WAT?

Kunst & Compagnie is een informatie- en 
contactbeurs voor al wie op een professionele 
wijze met kunst bezig is. Je kan het een soort 
vakbeurs noemen voor beeldende kunstenaars 
en de talrijke personen en instanties die bij het 
kunstenaarsschap betrokken zijn, vooral dan 
voor wat de niet-artistieke aspecten ervan be
treft. Hierbij is zowel gedacht aan de overheid 
als aan privé-initiatieven.

HOE?

Kunst & Compagnie omvat twee grote onderde
len: enerzijds zijn er de informatieverstrek
kers die individuele personen de nodige ant
woorden op hun vragen kunnen geven in een 
persoonlijk contact en anderzijds zijn er een 
reeks informatieve conferenties die over een 
aantal onderwerpen algemene inzichten willen 
verschaffen.

INDIVIDUELE INFORMATIE

Individuele vragen omtrent het statuut van de 
kunstenaar, belastingplicht, contracten, tentoon- 
stellingsmogelijkheden, transport, douane, sa
menstellen van een dossier, galeries, steun van
wege de overheid, mogelijkheden in het buiten
land, opleidingen, studie- en werkbeurzen en

Agenda Lezingen "In Uitvoering’
NOVEMBER

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

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

13 • Daguitstap naar Rotterdam, Oaxaca
volzet

14 • Vertrek reis Egypte
15 • Cursus, Een geschiedenis van het ding, 

Gent
20 • Daguitstap naar Düsseldorf, Tatlin
22 • Cursus, Amsterdam in de Gouden Eeuw, 

Gent
25 • Cursus, Amsterdam in de Gouden Eeuw, 

Antwerpen
26 • Cursus, Amsterdam in de Gouden Eeuw, 

Gent
27 • Rondleiding in “De Mexicaanse 

muralisten", Gent volzet

DECEMBER

04 • Lezing Jimmie Durham, Museum voor 
Schone Kunsten, Gent

05 • Kunst & Compagnie, Antwerpen
11 • Maya Metropolen, Brussel volzet
18 • Daguitstap naar Amsterdam, Dageraad 

der gouden eeuw volzet

INFORMATIEBON
NAAM

STRAAT

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON
is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen
1994
□ Berlijn (krokusverlof)
□ Mexico (maart)
• Andalusië (paasvakantie)
• Syrië (paasvakantie)
□ Egypte/Delta (mei)
□ Parijs (hemelvaartverlof) 

Informatie wordt gestuurd van zodra beschikbaar.

nog vele onderwerpen meer kunnen beantwoord 
worden door afgevaardigden en specialisten van 
zeer diverse instanties en organismen. Tiental
len mensen staan ter beschikking om je indivi
dueel te antwoorden op je vragen. Op die manier 
bespaart elkeen tijd en kosten.

CONFERENTIES

Er zijn een aantal onderwerpen die veelvuldig 
aan bod komen bij de individuele vraagstelling 
zodanig dat het nuttig geacht werd heel wat van 
de mogelijke vragen te ondervangen in confe
renties voor een grotere groep. Wat doet de 
overheid voor de kunstenaars? Hoe zit dat mo
menteel met het statuut van de kunstenaar? Hoe 
werkt de Vlaamse Adviescommissie voor Beel
dende Kunst? Wat zijn de plannen van de minis
ter inzake de beeldende kunsten in Vlaanderen?

ONTHAAL

Aan het onthaal wordt de deelnemers een weg
wijzer ter beschikking gesteld zodat zij hun 
participatie aan dit initiatief kunnen plannen en 
maximaal laten renderen. Amarantmedewèrkers 
staan er ter beschikking voor alle praktische en 
organisatorische informatie.

CAFETARIA

Een onmisbaar element bij een beurs die contac
ten wil tot stand brengen is een cafetaria waar in 
een meer informele sfeer verder kan gepraat 
worden met oude en nieuwe bekenden.

CONFERENTIEPROGRAMMA

11.00 uur
De Heer Jan Verlinden, Bestuursdirecteur Dienst 
Beeldende Kunst en Musea, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (omtrent de werking 
van zijn dienst)

14.00 u
Mevrouw Cecilia De Moor, Stafmedewerkster

IIIIIIIIC DUIIIHIII " H UCCCIIIUCI 137-

Jimmie Durham spreekt over de Mexicaanse 
Muralisten

De tentoonstelling “De Mexicaanse Muralisten ” 
in het Museum voor Schone Kunsten te Gent is 
één van de blikvangers in het programma van 
Europalia Mexico. Aan de hand van het werk 
van José Clemente Orozco, Diego Rivera en 
David Alfaro Siqueiros, de drie protagonisten 
van deze kunstpraktijk, wordt er een beeld ge
creëerd van wat men de belangrijkste bijdrage 
van Mexico aan de kunstgeschiedenis van deze 
eeuw noemt. Het muralisme blijkt een door de 
toenmalige overheid aktief ondersteunde kunst
vorm te zijn die geheel in de lijn lag van een 
groter maatschappelijk en politiek programma; 
een reorganisatie van de staat en het landbouw
beleid, en het uitstippelen van een nieuw cultu
reel programma op lange termijn. Dit laatste 
was van het allerhoogste belang, niet enkel om 
naar het buitenland toe blijk te geven van de 
culturele volwassenheid van de nieuwe 
Mexicaanse staat, maar vooral om de eigen 
bevolking te mobiliseren voor een nieuw ideaal. 
Mexico had immers zeer troebele j aren achter de 
rug en het politiek klimaat was allesbehalve 
eensgezind.

VOORNAAM

NR. BUS

• Catalonië (augustus)
□ Groot-Brittanië (september)
□ New York (herfstverlof)
□ Wenen (herfstverlof)
□ Luxor (kerstvakantie)

Vlaams Theater Instituut (verslag over de Ronde
tafelconferenties rond het statuut van de kunste
naar)

15.00 uur
De Heer Willy Van den Bussche, Voorzitter van 
de Vlaamse Adviescommissie voor Beeldende 
Kunst (omtrent de werking en de visie van de 
Commissie) (onder voorbehoud)

16.00 uur
De Heer Johan Valcke, Directeur Dienst Crea
tief Ambacht, Vlaams Instituut voor de Zelf
standige Ondernemer (omtrent de werking van 
zijn dienst)

17.00 uur
De Heer Jan Vermassen, Opdrachthouder bij de 
Gemeenschapsminister van Cultuur
(omtrent het beleid inzake beeldende kunsten).

PRAKTISCH

Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten, ingang Mutsaertstraat 31 
op zondag 5 december 1993
van 10.30 tot 18.00 uur
Toegangsprijzen:
250 fr
200 fr Amarantleden, studenten en docenten 
van het Nationaal Hoger Instituut en de Konink
lijke Academie van Schone Kunsten te Antwer
pen

MEDEWERKING

Dit initiatief kan enkel tot stand komen dank zij 
de medewerking van alle betrokken informatie
verstrekkers en sprekers en de materiële of lo
gistieke steun van:
- het Nationaal Hoger Instituut en de Konink

lijke Academie van Schone Kunsten, Ant
werpen

- de Nationale Loterij
- Netwerk v.z.w.
- Noordstarfonds v.z.w.

■

Met een ontwikkeld cultureel programma dacht 
men verandering te kunnen brengen. In het 
monumentale karakter van de wandschilderkunst 
zag men een middel om een nieuw bewustzijn 
van de eigen identiteit van de Mexicaanse staat 
en bevolking te propageren en vorm te geven. 
Men kon er de idealen van de revolutie mee 
verspreiden; een blind geloof in de wetenschap
pelijke vooruitgang, het solidariteitsdenken, het 
belang van een technische opleiding en agrari
sche hervorming, maar vooral ook de idealisering 
van de indiaanse bevolking als erfgenaam van 
een vervlogen beschaving met een bijna heilige, 
kosmische dimensie.
De tentoonstelling in Gent illustreert dit onver
bloemd, maar stelt echter geen vragen naar de 
legitimiteit van deze uitgangspunten, noch naar 
de artistieke opvolging van de drie aangehaalde 
muralisten, de overheidsinmenging in dit artis
tiek beleid, de disharmonie tussen de uitgespro
ken Europese invloeden, de werkelijke aanwe
zigheid van culturele entiteiten in Mexico, enzo
voort.
In tentoonstellingen als “America, bruid van de 
Zon" in Antwerpen en “A certain Lack of 
Coherence” die nog tot 14 november in het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel loopt, 
snijdt de kunstenaar Jimmie Durham onder meer 
net deze problematieken aan. Durham houdt er 
uitgesproken standpunten op na omtrent Wes
terse representaties van etnische en culturele 
authenticiteit, en hij kan dit ook scherp situeren 
binnen een historische ontwikkeling. In zijn pas 
uitgegeven boek “A certain Lack of Coherence, 
Writings on Art and Cultural Politics ” voert hij 
precies aan dat een Latijns-Amerikaanse cul
tuur steeds vanuit een exclusief Europees per
spectief besproken wordt. Voor Durham schil
derden de muralisten, Orozco inbegrepen, enkel 
ter nagedachtenis van de indianenculturen, en 
waren ze niet bekommerd om de repressie die de 
Mexicaanse overheid toen op hen uitoefende.

In samenwerking met het Museum voor 
Schone Kunsten vindt deze lezing plaats op 
4 december om 20.00 uur in het museum, 
Citadelpark te 9000 Gent. De toegang tot de 
lezing bedraagt 100/150fr.
Vóór de lezing zijn begeleide bezoeken aan de 
tentoonstelling mogelijk. Geïnteresseerden 
contacteren het museum via Helke Lauwaert 
(09/222.17.03). Voor meer info over de lezing 
kan u terecht bij Amarant.

Gezocht

Gewetensbezwaarde
bij voorkeur een kunsthistoricus of iemand die 
op een geëngageerdewijze met beeldende kunst 
omgaat

Docenten M/V
met een up to date visie op kunst en kunstge
schiedenis. Curriculi en gemotiveerde voorstel
len voor een eigenzinnige lessenreeks kunnen 
bezorgd worden op het bekende adres, t.a.v. 
Erik Eelbode.

met medewerking van

NOORDSTARFONDS v.z.w.
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Bespreking van “Critical distance”, ca
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