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Het jonge
Elk nieuwjaar, elk nieuw decennium, 
laat staan elke nieuwe eeuw schijnt de 
belofte van het nieuwe in te houden. 
Aan deze arbitraire kapstokken ple
gen wij het nieuwe op te hangen. (An
derzijds is het nog maar de vraag of 
het nieuwe nog wel met dit nieuwe 
jaar in verband gebracht wordt als u 
deze aflevering van De Witte Raaf 
onder ogen krijgt, want zo snel ver
klaren wij het nieuwe oud.)
In zijn boek “Uberdas Neue”, waaruit 
hier de inleiding afgedrukt wordt, ont
wikkelt de Russische cultuurfilosoof 
Boris Groys een theorie over de pro- 
duktie van het nieuwe. Het open en 
dynamisch model van Boris Groys is 
polair gestructureerd. In het “archief ’ 
wordt alles dat ook maar de geringste 
waarde bezit opgeslagen. De “pro
fane” ruimte omvat daarentegen al 
het waardeloze. Vernieuwing, aldus 
Groys, vindt plaats als de waarden
hiërarchie in het archief overhoop 
wordt gehaald, ontwaard wordt, on
der impuls van een valorisatie van 
wat voorheen als waardeloos bestem
peld werd. Groys’ model gehoorzaamt 
nadrukkelijk een economische logica. 
Alhoewel de beperkingen van Groys’ 
visie zeker in het radicaal mechanis
tische karakter van zijn opzet moeten 
gesitueerd worden, zijn zijn opvattin
gen onder meer aantrekkelijk omdat 
ze afrekenen met talloze mythes om
trent het nieuwe (als zou wat nu bij
voorbeeld nieuw is enkel vanuit de 
toekomst kunnen beoordeeld worden). 
De produktie van het nieuwe wordt 
bovendien als onafwendbaar be
schouwd zonder te vervallen in over
dreven optimisme want, laten we eer
lijk zijn, aan het nieuwe ontsnappen 
kan men evenmin.
Ook in de volgende afleveringen ko
men we uitgebreid op het nieuwe te
rug, namelijk op een ander scherm 
waarop het nieuwe onafgebroken ge
projecteerd wordt: het jonge. Hoe 
gaan wij met het jonge om, met de 
jonge kunstenaar, met het jonge 
oeuvre? In de komende afleveringen 
staat deze vraag centraal in een aantal 
bijdragen over tentoonstellingen met 
jonge kunstenaars, over de inrichting 
van wedstrijden, over de kunstenaars- 
opleiding, etc. In deze aflevering be
reiden twee bijdragen zo’n tentoon
stelling met jonge kunstenaars voor, 
met name de tentoonstelling “Watt” 
in het Rotterdamse centrum voor he
dendaagse kunst Witte de With. Jan 
Verplaetse bespreekt de filosofische 
basis van het werk van Samuel 
Beckett, de auteur van “Watt”. In 
“Mind your own business” van Bart 
Meuleman worden Becketts opvat
tingen over beeldende kunst afgewo
gen. “Mindyour own business” vormt 
ook letterlijk het kader voor een bij
drage van Joëlle Tuerlinckx, een van 
de deelnemers aan “Watt”.
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Over het nieuwe
proeve van een cultuureconomie

1 JAN. 1994

In onze zogenaamd postmoderne tijd lijkt 
geen enkelthema zozeer tegen de tijdsgeest 
in te gaan als dat van het nieuwe. Door
gaans wordt het streven naar het nieuwe 
geassocieerd met utopie, met de hoop op 
een nieuw historisch begin en op een radi
cale verandering in de bestaansvoorwaarden 
en levensomstandigheden. Maar juist deze 
hoop lijkt vandaag haast volledig verloren 
te zijn gegaan. Schijnbaar belooft de toe
komst niets principieel nieuws meer; als we 
aan de toekomst denken, stellen we ons 
veeleer een eindeloze variatie van het be
staande voor. Die voorstelling van de toe
komst als een eindeloze reproduktie van 
het verleden en het heden is voor velen iets 
deprimerends. Voor anderen opent ze in de 
sociale en artistieke praktijk een nieuw 
tijdperk, dat zich eindelijk heeft losgemaakt 
van het dictaat van het nieuwe en van de 
verschillende aan de toekomst georiënteerde 
utopische en totalitaire ideologieën. In elk 
geval hebben de meeste hedendaagse au
teurs het gevoel dat de problematiek van 
het nieuwe zo goed als definitief overwon
nen is.

Zelfs indien het nieuwe inderdaad hope
loos verouderd was, zou het toch nog een 
thema van het postmoderne denken kunnen 
worden, dat zich immers voor het verou
derde interesseert. In zekere zin is er inder
daad niets traditionelers dan de oriëntering 
aan het nieuwe. Daarom komen de radicale 
verwerping van het nieuwe en de procla
matie van een nieuwe postmoderne tijd 
- die daardoor in de wereldgeschiedenis 
iets weergaloos nieuws wordt - op zichzelf 
al verdacht utopisch over. In het post
moderne geloof dat de hele toekomst - te 
beginnen vanaf nu - het heel goed zonder 
het nieuwe kan stellen, dat het nieuwe en

het streven naar het nieuwe eens en voor 
altijd overwonnen zijn, kun je moeiteloos 
modernistische denkpatronen herkennen. 
Als alles wat er al was ook zal voortbestaan, 
dan geldt dat onder meer ook voor het 
individuele streven naar het nieuwe, de 
sociale oriëntering aan het nieuwe en de 
voortdurende produktie van het nieuwe: 
ook dat zal blijven voortbestaan. Daarom is 
het modernistische utopisme, dat telkens 
weer de onveranderlijke heerschappij van 
een bepaalde vorm van het nieuwe procla
meert, niet overwonnen als het gewoon 
wordt af gelost door de postmoderne utopie 
die proclameert dat er in de hele verdere 
toekomst nooit nog iets nieuws zal ont
staan.

Wat zo bijzonder was aan de conceptie van 
het nieuwe zoals die in de nieuwe tijden 
ingang vond, is juist de verwachting dat er 
ooit iets zal verschijnen dat zo definitief en 
onherroepelijk nieuw is dat er niet nog eens 
iets nieuws op kan volgen. Wat rest is dan 
de onbeperkte heerschappij van dit niet te 
overtreffen nieuwe over de toekomst. Zo 
verwachtte de verlichting dat een nieuwe 
periode zou aanbreken die zou worden ge
karakteriseerd door ononderbroken voor
uitgang en de dominantie van de natuurwe
tenschappen. De romantiek daarentegen 
verklaarde dat het geloof in de natuurwe
tenschappelijke rationaliteit voorgoed ver
loren was. Het marxisme zette zijn hoop 
dan weer op een eindeloze socialistische of 
communistische toekomst. Het nationaal- 
socialisme rekende op de eindeloze heer
schappij van het arische ras. In de kunst 
beschouwde elke moderne stroming, van 
de abstracte kunst tot het surrealisme, zich
zelf als het laatste nog mogelijke artistieke 
gebaar. De huidige postmoderne voorstel

ling van het einde van de geschiedenis 
onderscheidt zich van de moderne concep
tie alleen door de overtuiging dat niet meer 
hoeft te worden gewacht op de definitieve 
aankomst van het nieuwe: het is er al.

In de moderniteit gaat de proclamatie van 
het nieuwe ideologisch samen met de hoop 
de verandering van de tijd stop te zetten of 
haar in elk geval in een bepaalde richting te 
sturen, zodat ze als vooruitgang kan wor
den gepresenteerd. Scherpzinnige waarne
mers hebben intussen echter allang vastge
steld dat de moderne culturele ontwikke
ling onderworpen is aan een niet-ideologi- 
sche innovatiedwang. Van denkers, kun
stenaars of literatoren wordt geëist dat ze 
iets nieuws creëren, zoals vroeger van hen 
werd verwacht dat ze zich aan de traditie 
hielden en zich aan haar criteria onderwier
pen. In de moderniteit is het nieuwe niet 
meer het resultaat van een passieve, onvrij- 
willige afhankelijkheid van de verande
rende tijd. Het is het produkt van een wel
bepaalde eis en een welbewuste strategie, 
waardoor de cultuur van de nieuwe tijd 
wordt beheerst. De creatie van het nieuwe 
is dan ook, in tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, geen uitdrukking van de 
menselijke vrijheid. Kiezen voor de breuk 
met het oude is geen vrije keuze, die zou 
steunen op de menselijke autonomie en 
deze autonomie ook zou uitdrukken of so
ciaal zou legitimeren. Het is niet meer dan 
een aanpassing aan de regels die het func
tioneren van onze cultuur bepalen.

Het nieuwe is evenmin de ontdekking of 
openbaring van het ware, het wezen, de zin, 
de natuur, het schone; de revelatie van wat 
vroeger begraven lag onder “dode” con
venties, vooroordelen of tradities. Deze



wijdverbreide en blijkbaar onmisbare 
glorificatie van het nieuwe als waar en 
toekomstbepalend blijft wezenlijk gebon
den aan het oude cultuurbegrip. Daarin is 
het de taak van het denken en de kunst om 
“de wereld” zoals hij is adequaat te be
schrijven en mimetisch voor te stellen. Als 
criterium voor de waarheid van deze be
schrijvingen en voorstellingen geldt dan 
hun correspondentie met de werkelijkheid. 
Dit cultuurbegrip gaat uit van de veronder
stelling dat de werkelijkheid zoals ze is 
voor de mens direct en onmiddellijk toe
gankelijk is, en dat de overeenstemming of 
niet-overeenstemming met de werkelijk
heid altijd kan worden vastgesteld. Als de 
kunst bijvoorbeeld niet meer de zichtbare 
wereld afbeeldt, dan moet ze - volgens deze 
logica - een verborgen, innerlijke, ware 
realiteit afbeelden om haar bestaansrecht te 
behouden. Als ze dat niet zou doen, zou dit 
soort kunst een ongerechtvaardigde en 
moreel verwerpelijke uitdrukking zijn van 
het streven naar het nieuwe omwille van het 
nieuwe.

De mogelijkheid van deze onmiddellijke 
toegang tot “de dingen zelf’ werd intussen 
door velen in vraag gesteld. Maar om het 
nieuwe te begrijpen en te laten functione
ren is deze gedachte irrelevant. De geves
tigde, in de cultuur verankerde vraag naar 
het nieuwe volstaat om het ontstaan ervan 
in elk afzonderlijk geval te verklaren. Het is 
dan ook overbodig te verwijzen naar moti
veringen en bepalende invloeden die buiten 
de cultuur zouden liggen. Het nieuwe is 
nieuw in verhouding tot het oude, tot de 
traditie. Om begrepen te worden heeft het 
dan ook geen behoefte aan verwijzingen 
naar iets verborgens, wezenlijks of waars. 
De produktie van het nieuwe is de eis waar
aan iedereen zich moet onderwerpen om in 
de cultuur de waardering te vinden die hij 
zoekt - anders is het gewoon zinloos om je 
intensief met kwesties van die cultuur be
zig te houden. Het streven naar het nieuwe 
om het nieuwe is een wet die ook nog geldt 
in de postmoderniteit, waarin alle hoop
volle verwachtingen omtrent de openba
ring van het verborgene en de doel
gerichtheid van de tijd werden afgedankt. 
Dat streven wordt overigens door velen als 
zinloos en daardoor ook als waardeloos 
ervaren. De vraag die zich daarbij opdringt 
is deze naar de zin die het nieuwe nog kan 
hebben als het toch geen nieuwe waarheid 
bevat - is het dan niet beter bij het oude te 
blijven?

Maar ook als je het oude verkiest boven het 
nieuwe stel je een nieuw cultureel gebaar; 
je breekt met de culturele regels die voor
schrijven dat je voortdurend iets nieuws 
moet creëren. En door die breuk creëer je 
meteen iets dat radicaal nieuw is. Afgezien 
daarvan blijft onduidelijk wat het oude nu 
eigenlijk is. In elke tijd moet het oude 
opnieuw worden uitgevonden, en daarom 
is elke renaissance ook een grote vernieu
wingsbeweging. Het nieuwe is onontkoom
baar, onvermijdelijk, onmisbaar. Er is geen 
uitweg; als zo’ n uitweg zou bestaan, zou hij 
zelf nieuw zijn. Het is onmogelijk om de 
regels van het nieuwe te breken: zo’n breuk 
is precies wat die regels eisen. Als je onder 
realiteit het onontkoombare, onbeheersbare, 
onmisbare verstaat, is de innovatie-eis de 
enige realiteit die in de cultuur tot uitdruk
king wordt gebracht. Voorzover de innova
tie onmisbaar is, is ze realiteit. Werkelijk 
zijn dus niet “de dingen zelf’, die achter 
hun culturele beschrij vingen en representa
ties verborgen zouden liggen en die vragen 
dat je tot hen doordringt, in hen binnen
dringt. Werkelijk zijn de verhoudingen tus
sen culturele activiteiten en produkten - de 
hiërarchieën en waarden die onze cultuur 
bepalen. Het streven naar het nieuwe is juist 
dan een manifestatie van onze cultuur als 
het van alle ideologische motiveringen en 
rechtvaardigingen bevrijd wordt en het 
onderscheid tussen ware, authentieke inno
vatie en onware, niet-authentieke innovatie 
wordt opgegeven.

Vragen naar het nieuwe is hetzelfde als 
vragen naar de waarde. Waarom streven we 
er eigenlijk naar om iets te zeggen, te schrij - 
ven, te schilderen, te componeren wat er 
nog niet was? Waar komt het geloof aan de 
waarde van de eigen culturele innovatie 
vandaan, als toch al bij voorbaat vaststaat 
dat de waarheid onbereikbaar blijft? Is het 
verlangen naar eigen “creativiteit” mis
schien niet meer dan het bezwijken voor 
een duivelse bekoring waaraan je eigenlijk 
zou moeten weerstaan om de eigen integri
teit te bewaren?

De vraag kan ook anders worden gesteld: 
wat is eigenlijk de zin van het nieuwe?

2.NOV.1957
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2.NOV.1957 - from Two important dates in my life, 1991, two parts, 25,5 x 33 x 4 cm & 133,5 x 195 x 4 cm, 
cover Forum International, Vol. DI, No 11, Jan-Feb 1992

Aan dit soort vragen ligt een overtuiging 
ten grondslag die nog altijd niet genoeg 
werd geproblematiseerd - dat het verlangen 
naar het nieuwe eigenlijk het verlangen 
naar waarheid is. De vraag naar de waarde 
van de waarheid en van de wil tot waarheid 
werd al opgeworpen door Nietzsche. De 
waarde van een cultuurprodukt wordt be
paald door zijn verhouding tot andere wer
ken, niet door zijn waarheid of betekenis of 
door zijn verhouding tot de niet-culturele 
realiteit. Dat (zoals het postmoderne den
ken telkens weer beweert) de waarheid, het 
betekende, de realiteit, het zijn, de zin, de 
evidentie en de aanwezigheid van het aan
wezige onbereikbaar zijn, hoeft dus nog 
niet te betekenen dat elke waarde en alles 
wat nieuw is gedevalueerd worden. Inte
gendeel zelfs: juist de onbereikbaarheid 
van de waarheid en het ontbreken van de 
betekenis doen de vraag naar de waarde en 
het nieuwe ontstaan. Het oplichten van de 
waarheid betekent altijd ook de vernieti
ging van de waarde of de vernietiging van 
het werk dat tot die waarheid toegang geeft. 
Want de waarheid plaatst ons voor de on
mogelijke keuze tussen absolute betekenis 
en totale betekenisloosheid, en beide alter
natieven maken het werk zelf overbodig. 
Een waardenhiërarchie krijgt haar geldig
heid pas in de orde van de betekenisgeving. 
En alleen in de orde van de betekenaar kan 
de vraag worden gesteld naar de betekenaar 
van het aanwezige, nieuwe, actuele, ware, 
zinvolle, authentieke, onmiddellijke. Dat is 
niet de vraag naar de onmiddellijke mani
festatie van het aanwezige in zijn metafysi
sche aanwezigheid, aan gene zijde van de 
betekenisorde. Het is de vraag naar een 
betekenaar waaraan waarde kan en moet 
worden toegekend om de aanwezigheid 
van het aanwezige of het andere van de 
traditie hier en nu te betekenen.

Als het nieuwe geen openbaring van het 
verborgene is - geen ontdekking, creatie of 
onthulling van iets innerlijks - dan ligt voor 
de innovatie alles van bij het begin open, 
onverborgen, zichtbaar en toegankelijk. De 
innovatie opereert niet met niet-culturele 
dingen maar met culturele hiërarchieën en 
waarden. Innovatie betekent niet dat iets te 
voorschijn wordt gebracht dat voorheen 
verborgen was. Ze bestaat erin dat de waarde 
van hetgeen men altijd gezien en gekend 
heeft herijkt wordt.
Het herijken van alle waarden is de meest
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algemene formule van de innovatie: het 
ware en het verfijnde, die als waardevol 
werden beschouwd, worden gedevalueerd; 
het profane, het vreemde, het primitieve en 
het vulgaire, die als waardeloos werden 
gezien, worden opgewaardeerd. Als 
hermunting der waarden is de innovatie een 
economische operatie. De culturele eis dat 
constant iets nieuws wordt voortgebracht, 
hoort dan ook thuis in het domein van de 
economische wetmatigheden die het leven 
van de hele maatschappij bepalen. Econo
mie is de handel in waarden binnen be
paalde waardenhiërarchieën. Die handel 
wordt van iedereen geëist die aan het maat- 
schappelijke leven wil deelnemen. En van 
dat laatste is de cultuur een onderdeel. Het 
gebruikelijke onderscheid tussen materiële 
en ideële waarden is irrelevant: als wordt 
beweerd dat een cultuurprodukt een ideële 
waarde bezit die niet overeenstemt met zijn 
materiële waarde, dan betekent dat niets 
anders dan dat het produkt in kwestie “ma
terieel” te hoog of te laag gewaardeerd 
wordt; impliciet bevat die bewering de op
roep om de materiële waarde aan de ideële 
aan te passen.

Wie de cultuur aan economische wetmatig
heden onderwerpt, werd er in het verleden 
altijd van beschuldigd dat hij de oorspron
kelijke opdracht van de cultuur, namelijk 
het opsporen en het onthullen van de waar
heid, zou verraden. Dit verwijt berust ech
ter op een fundamenteel misverstand. Het 
gaat namelijk uit van de overtuiging dat het 
functioneren van het economische systeem 
begrijpelijk is, datje de economische wet
matigheden kunt beschrijven en systemati
seren, dat de economie überhaupt een sys
teem vormt waarvan je de structuur weten
schappelijk kunt onderzoeken en beschrij
ven. In dat geval zou elke culturele activi
teit die aan de economische dwang onder
worpen is inderdaad tautologisch en over
bodig zijn, aangezien ze niets anders zou 
doen dan een systeem reproduceren waar
van de innerlijke constitutie en werking 
bekend zijn. Het nieuwe zou dan niet echt 
nieuw zijn: het zou gewoon het systeem, de 
markt, de heersende produktieverhoudingen 
confirmeren.

Het geloof dat de economie beschreven kan 
worden is echter een illusie. Elke beschrij
ving van de economie is in de eerste plaats 
een culturele handeling, een produkt van de 

cultuur. Daardoor maakt ze ook zelf deel uit 
van de economische activiteit en is ze zelf 
aan de economische logica onderworpen: 
elke systematisering van de economie is 
een vorm van handel, die zelf verhandeld 
wordt. Het is onmogelijk om je aan de 
economie te onttrekken en haar als een 
gesloten systeem van buitenaf te beschrij
ven of te beheersen. De droom van een 
systematische beschrijving en beheersing 
van de economie heeft haast alle utopieën 
van de nieuwe tijd bezield; hij vormde het 
ideologische fundament van alle moderne 
totalitaire regimes. Nu lijkt deze droom 
uitgedroomd. Evengoed als de apologie, de 
interpretatie of de wetenschappelijke ver
klaring van de economie wordt ook de 
kritiek erop economisch verhandeld. Als 
elk van ons onderworpen is aan de wetten 
en de eisen van de economie, dan kunnen 
we deze wetten niet leren kennen door ons 
van de economische wetmatigheden te 
distantiëren en ze van buitenaf te beschou
wen. Zo’n afstandelijke visie is ons niet 
gegund. De enige mogelijkheid om de eco
nomie te begrijpen is er actief aan deel te 
nemen. Alleen door innovatief te ageren, in 
de geest van de economische wetmatighe
den, kunnen we te weten komen waauit 
deze wetmatigheden bestaan. Dikwij Is blijkt 
het innovatieve iets totaal anders te zijn dan 
we oorspronkelijk hadden gedacht. En in 
dit opzicht is de culturele innovatie 
misschien het beste middel om de econo
mische logica te onderzoeken, want in de 
regel is de culturele innovatie ook de meest 
consequente, de meest expliciete en de best 
doordachte vorm van innovatie.

Door haar dynamiek en innovatievermogen 
is de cultuur de invloedssfeer par excellence 
van de economische logica. Als we ons op 
deze logica beroepen, maken we ons dan 
ook niet schuldig aan een reductionistische 
interpretatie van wat cultuur is. We be
schouwen de cultuur namelijk niet als een 
bovenbouw, als de uitwendige uitdrukking 
van verborgen economische wetmatighe
den waarvan we de verborgen waarheid 
wetenschappelijk zouden kunnen beschrij
ven, zoals dat bijvoorbeeld in het marxisme 
wel het geval is. Een dergelijk reductief 
cultuurbegrip is in de eerste plaats het ge
volg van een reductief economiebegrip. De 
economische logica manifesteert zich ook 
en op bijzondere wijze in de culturele lo
gica. Daarom is de cultuur even onont
koombaar als de economie zelf. Praten over 
de economie van de cultuur betekent niet 
dat cultuur als representatie van bepaalde 
niet-culturele economische gebeurtenissen 
en processen wordt beschreven. Het is een 
poging om de logica van de culturele ont
wikkeling te begrijpen als een economi
sche logica, als de logica van het herijken 
van waarden.

De economie zoals ik die hier heb beschre
ven valt overigens niet samen met de markt. 
Ze is ouder en veelomvattender dan de 
markt, die zelf niet meer is dan een speci
fieke innovatieve uitdrukkingsvorm van de 
economie. Daarom kan de markt niet zon
der grote reserves als bron van innovatie 
aangewezen worden. De economieën van 
het offer, de verspilling, het geweld en de 
verovering zijn minstens even belangrijk 
als de economie van de warenruil. De es
sentiële oriëntaties en strategieën van de 
cultuureconomie, die de economie is van 
de herijking der culturele waarden, dienen 
nader geschetst te worden.-Deze karakteri
seringen vormen geen gesloten systeem; ze 
keren zich juist tegen gesloten beschrij
vingssystemen van verborgen en niet-cul
turele determinanten.

Als theorie en kunst daarbij in de eerste 
plaats worden gekarakteriseerd als manie
ren om met culturele waarden om te gaan, 
dan betekent dat natuurlijk niet dat hun 
inhoud volledig wordt uitgeput door een 
bepaalde economische innovatielogica. 
Elke theoreticus of kunstenaar behandelt in 
zijn werk allerlei problemen van de tijd 
waarin hij leeft, naast algemene problemen 
van de condition humaine of hyper- 
individuele obsessies of idiosyncrasieën. 
Die thema’s kunnen aanleiding geven tot 
de meest uiteenlopende interpretaties van 
zijn werk, maar een afsluitend oordeel laten 
ze niet toe. Bovendien zijn het niet die 
aspecten die de waarde van een cultuur
produkt bepalen zodat het voor de hand ligt 
dat je er intens mee bezig bent. Eigenlijk 
kunnen alle theoretische en artistieke pro
dukten rechtvaardigen datje ze bestudeert 
en interpreteert; stuk voor stuk bevatten ze 
aspecten die op persoonlijk, sociaal of alge
meen theoretisch of artistiek vlak relevant 
zijn. Toch concentreert het onderzoek zich 
onontkoombaar op een beperkt aantal su-
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werkelijkheid. Het werkelijkheids- of 
waarheidseffect van een cultuurprodukt 
vloeit dus voort uit een specifieke omgang 
met de traditie. Innovatie is bijgevolg een 
daad van negatieve aanpassing aan de cul
turele traditie.

Positieve aanpassing betekent dat het 
nieuwe werk wordt gevormd naar analogie 
met traditionele voorbeelden. Negatieve 
aanpassing betekent dat het nieuwe werk 
anders wordt gevormd dan de traditionele 
voorbeelden, dat het met de traditie wordt 
gecontrasteerd. In elk geval staat het werk 
in een bepaalde verhouding tot de traditie - 
positief of negatief. In beide gevallen wordt 
het profane of de niet-culturele werkelijk
heid louter als materiaal gebruikt. De ver
werping van de traditionele voorbeelden 
verandert profane objecten evenzeer als de 
positieve aanpassing aan de traditie dat 
doet. Als ze cultureel worden gebruikt, 
worden deze objecten namelijk gereinigd 
van alles wat ze “in de werkelijkheid” op de 
traditionele voorbeelden doet lijken: ready
mades zien er altijd veel profaner en werke
lijker uit dan de werkelijkheid zelf. De 
centrale vraag bij de beoordeling van de 
waarde van een cultuurprodukt is dus zijn 
verhouding tot de culturele traditie, het al 
dan niet slagen van zijn positieve of nega
tieve aanpassing. De wending tot de niet- 
culturele realiteit is maar een fase in de 
geschiedenis van de negatieve aanpassing, 
die van haar kant voorbeelden heeft in de 
culturele traditie.

Vandaar dat de kunst in deze discussie als 
leidraad functioneert. De kern van de dis
cussie is namelijk niet de vraag “wat is?” of 
“wat is waar?”, twee vragen over de ver
houding tot de natuur, tot de werkelijkheid. 
Het gaat om de vraag hoe een kunstwerk of 
een theoretisch werk moet worden gemaakt 
om als cultureel waardevol te gelden. Want 
er bestaan theorieën o ver het onbeschrij fbare 
en oninterpreteerbare onbewuste, en er be
staan ook kunstwerken die de vraag naar de 
waarheid als mimetische, afbeeldende re
latie tot de werkelijkheid (hoe die ook wordt 
opgevat) niet toelaten - maar die ongetwij
feld culturele waarde bezitten. Die teksten 
of kunstwerken kun je overigens niet bui
ten beschouwing laten met de motivering 
datje het er niet mee eens bent of datje ze 
niet als kunstwerk erkent: alleen al het feit 
dat ze in de cultuur voorkomen dwingt er 
ons toe-alle culturele produktiemechanis- 
men opnieuw te onderzoeken.

perieure werken, waarvan zo goed als on
mogelijk bewezen kan worden dat ze in
houdelijk belangrijker zijn. De cruciale 
vraag luidt dan: waar haalt een cultuur
produkt zijn waarde vandaan?

Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een 
kunstwerk waardevol is als het met succes 
een als waardevol erkende artistieke tradi
tie volgt. Een nieuw kunstwerk wordt dan 
aan bepaalde criteria aangepast, volgens 
bepaalde voorbeelden vormgegeven opdat 
het als een waardevol kunstwerk zou kun
nen gelden. Dat zou ook van toepassing zijn 
op theoretisch werk: het moet zich in een 
als waardevol geldende traditie kunnen in
schakelen; alleen al om opgemerkt en als 
theoretisch werk erkend te worden, moet 
het logisch opgebouwd zijn, over een noten
apparaat beschikken, en in een bepaald 
taalregister geschreven zijn.

Maar waarop steunt dan de waarde van een 
werk dat juist met de traditionele waarden 
breekt? Het traditionele antwoord op deze 
vraag luidt doorgaans dat dergelijke 
innovatieve werken niet verwijzen naar de 
culturele traditie maar naar de niet-cultu
rele werkelijkheid. Op het eerste gezicht 
lijkt dat een plausibel antwoord: als je de 
wereld onderverdeelt in cultuur en werke
lijkheid moet hetgeen niet op de bestaande 
cultuur lijkt wel deel uitmaken van de wer
kelijkheid. Uiterlijke criteria zoals vorm, 
retorica of normatieve aanpassing aan de 
culturele traditie worden dan vervangen 
door criteria als waarheid en betekenis - dus 
door verwijzingen naar de onder culturele 
conventies begraven niet-culturele werke
lijkheid. Het artistieke of theoretische werk 
wordt dan niet bestudeerd en beoordeeld op 
grond van zijn conformiteit met de cultu
rele traditie, maar op grond van zijn ver
houding tot de niet-culturele werkelijkheid.

Daaruit vloeit een ambivalentie voort die 
het waarheidsbegrip historisch steeds radi
caler in vraag heeft gesteld. Voor een 
cultuurprodukt de niet-culturele werkelijk
heid kan aanduiden, weergeven, beschrij
ven of manifesteren, moet het zich eerst van 
deze werkelijkheid onderscheiden. Deze 

distantie tot de werkelijkheid, die bevestigt 
dat het werk deel uitmaakt van de cultuur, 
is de noodzakelijke voorwaarde voor wat 
de waarheid van het werk legitimeert: de 
overeenkomst met de niet-culturele werke
lijkheid. De waarde van een origineel, 
innovatief werk wordt dus altij d in de eerste 
plaats gedefinieerd door de relatie van dit 
werk tot de culturele traditie. Dat geldt zelfs 
voor de gevallen waarin een afwijking van 
de culturele traditie wordt gerechtvaardigd 
door te verwijzen naar de waarheid van het 
werk of naar zijn verhouding met de werke
lijkheid.

Ten laatste in de renaissance heeft de kunst 
met haar traditie gebroken, precies omwille 
van de mimetisch adequate, ware afbeel
ding van de werkelijkheid. In de 20ste eeuw 
heeft de moderne kunst bovendien afstand 
genomen van de getrouwe afbeelding van 
de uitwendige realiteit, die intussen zelf tot 
een culturele conventie was uitgegroeid. 
Aanvankelijk werd de kunst van de avant- 
garde door velen nog geïnterpreteerd als de 
afbeelding van een innerlijke, verborgen 
werkelijkheid. Het artistieke gebruik van 
de ready-made, dus van directe citaten uit 
de niet-culturele werkelijkheid, dat sinds 
Marcel Duchamp ingang heeft gevonden, 
heeft het begrip waarheid radicaal in vraag 
gesteld. Door de werkelijkheid zelf recht
streeks te citeren wordt het kunstwerk waar. 
Het gaat hier dan wel om een volslagen 
triviale waarheid, aangezien de overeen
stemming met de uiterlijke werkelijkheid 
in dit geval nu eenmaal onvermijdelijk is. 
De identieke verhouding tot de waarheid 
relativeert hier dus het onderscheid tussen 
een kunstwerk dat vanuit een bevoorrechte 
positie de werkelijkheid afbeeldt en een 
object dat uit die werkelijkheid afkomstig 
is. De vraag naar de waarde van het werk 
blijft intussen onopgelost. Daaruit blijkt 
duidelijk dat ze niet kan worden beant
woord door terug te grijpen naar de werke
lijkheid en dat de waarheid van een werk de 
waarde ervan niet kan funderen. Wie zich 
afvraagt wat de waarde van een werk uit
maakt, vraagt zich dus af hoe het werk zich 
verhoudt tot de traditie en tot andere cultuur- 
produkten.

Naar analogie met de 20ste-eeuwse kunst 
hebben verscheidene moderne en vooral 
postmoderne theorieën van het onbewuste 
hun hoofdthema gemaakt. Met het onbe
wuste duiden ze iets aan dat verborgen is, 
dat niet benoemd kan worden, waarmee ze 
niet in een waarheidsrelatie staan. Vroe
gere theorieën van het onbewuste konden 
nog de pretentie hebben het onbewuste te 
beschouwen als datgene wat voorlopig nog 
ongedacht is. Postmoderne theorieën daar
entegen hebben het over het principieel 
ondenkbare, het radicaal Andere, het onbe
grijpelijke. Als een adequate theoretische 
beschrijving van de niet-culturele en onbe- 
wiïsté werkelijkheid niet meer mogelijk is 
omdat die werkelijkheid zich nu eenmaal 
aan zo’n beschrijving onttrekt, dan ver
dwijnt meteen ook het principiële onder
scheid tussen theoretisch en niet-theore- 
tisch taalgebruik: het Andere is voor alle 
taalregisters even onbereikbaar. Post
moderne theoretische teksten maken dan 
ook gebruik van taalvormen die als 
linguïstische ready-mades functioneren - 
of als directe citaten uit de werkelijkheid 
van het niet door de logica genormeerde, 
vormeloze bewustzijnsleven. Hier rij st weer 
de vraag naar de waarde van dergelijke 
theoretische teksten. Nadat ze hun 
waarheidspretentie hebben laten varen, 
kunnen ze alleen nog worden geëvalueerd 
in de context van andere theoretische tek
sten. Noch de innovatieve kunst, noch de 
innovatieve theorie kunnen worden beschre
ven of gerechtvaardigd door hun betekenis
dragende verhouding tot de werkelijkheid 
of - wat hetzelfde is - door hun waarheid. 
De vraag is dus niet of ze waar of onwaar 
zijn, maar of ze cultureel waardevol zijn.

Om deze vraag te beantwoorden moeten 
we even teruggrijpen naar de gedachte die 
aan de oorsprong lag van de vraag naar de 
waarheid, beschouwd als verhouding tot de 
niet-culturele werkelijkheid. De werkelijk- 
heid is complementair met de culturele 
traditie; werkelijk is hetgeen niet tot de 
cultuur behoort. De werkelijkheid is pro
faan, terwijl de culturele traditie normatief 
is. Een nieuw werk dat niet op de culturele 
voorbeelden lijkt, wordt daarom erkend als 

De vraag naar de waarde van een werk is 
daarenboven ook ouder dan de vraag naar 
de waarheid ervan, naar de verhouding tot 
de werkelijkheid: de vraag naar de waar
heid komt voort uit een revolte tegen de 
traditie - een revolte die door deze traditie 
van bij het begin werd geëist. Aan deze eis 
ontleent de revolte haar culturele waarde. 
En pas wanneer een bepaald werk een be
paalde culturele waarde krijgt, wordt het 
ook interessant en relevant voor de inter
pretatie - en niet omgekeerd. Door de inno
vatie en de culturele waarde die daaruit 
voortvloeit, verwerft een theoreticus of een 
kunstenaar het recht zijn persoonlijke, pro
fane en “werkelijke” bekommernissen aan 
de maatschappij te presenteren. Voor de 
bekommernissen van andere mensen inte
resseert de maatschappij zich veel minder 
of zelfs helemaal niet, hoewel ze misschien 
even dringend of belangrijk zijn. Elke theo
retische tekst, elk kunstwerk voltrekt een 
herijking der waarden, die ook de profane 
- of werkelijke - persoonlijkheid van de 
auteur of maker ervan opwaardeert. Wat 
ons daarom in de eerste plaats interesseert 
is de cultuureconomische logica die aan 
deze herijking der culturele waarden ten 
grondslag ligt. Zonder deze logica is een 
blik op de werkelijkheid onmogelijk en kan 
de vraag naar de waarheid als verhouding 
tot de werkelijkheid niet eens worden ge
steld.

Boris Groys

Vertaling: Eddy Bettens

Deze tekst verscheen als inleiding in het 
boek “Uber das Neue” van Boris Groys. 
“Uber das Neue - Versuch einer Kultur- 
ökonomie” verscheen in 1992 bij Hanser 
Verlag, Postfach 86 04 20, 81631 
München (089/99.83.00). Het copyright 
van deze tekst komt toe aan Carl Hanser 
Verlag München Wien.
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Over vallende lichamen en fezelende stemmen
Becketts metafysica van de negatie

Ergens schrijft de Roemeense Parijzenaar 
Emilio Cioran over Samuel Beckett: “Al 
bij onze eerste ontmoeting begreep ik dat 
hij het uiterste bereikt had, dat hij daar 
misschien zelfs was begonnen, bij het on
mogelijke, het exceptionele, het uitzichts- 
loze. (...) De grenssituatie als uitgangspunt, 
het einde als aanvang. Vandaar dat zijn 
wereld, die verkrampte wereld in doods
strijd, eindeloos zou kunnen voortduren, 
zelfs als de onze zou verdwijnen.” 
Cioran heeft ongetwijfeld in Beckett een 
medestander gevonden voor wat ik de weg 
van de negatie ofwel de metafysica van de 
ontkenning zou willen noemen. Nadat filo
sofen het materiaal voor een positieve in
vulling van metafysische denkbeelden als 
zinledig, ijdele speculaties of te muffe wie
rook hadden gebrandmerkt, hanteerden 
vooral kunstenaars - hoewel niet alleen zij - 
de ontkenning zelf als paradoxale grond
slag voor hun denkbeelden en artistieke 
experimenten. Het gejammer over de afwe
zigheid en onkenbaarheid van God, de Zin 
en de Waarheid werd hertaald in een voor 
de hand liggende reactie waarin juist die 
afwezigheid en onkenbaarheid als de meest 
betekenisvolle kenmerken van onze 
condition humaine geformuleerd werden. 
Tal van literatoren hebben de negatieve 
metafysica ontdekt en hun zinnen gezet op 
begrippen die door hun ontkennende taal
vorm diepzinnige en raadselachtige para
doxen doen ontstaan en door hun vaagheid 
steeds een deel van de betekenis blijven 
toedekken. Het ondraaglijke gemis aan 
transcendente meerwaarde werd gecom
penseerd door de subtiele omgang met ter
men die door een aantal semantische eigen
schappen en verbeeldingsrijke connotaties 
zowaar uit de scholastiek naar het vocabu
larium van de negatieve metafysicus wer
den overgeheveld. Heidegger herontdekt, 
tot groot ongenoegen van Carnap, het Mets, 
Blanchot lijkt het alchemistische recept voor 
het middeleeuwse annihilatio in de taal te 
hebben gevonden, de Franse post-struc- 
turalisten dwepen met hun différence, 
Sloterdijk meent de ondetermineerbare 
energiebron van het kynisme in de lot- 
gevallen van de brave soldaat Sjweik te 
hebben gevonden...
In de wereld van metafysische ideeën en 
voorstellingen, die toch al niet zo bijster 
groot is, was deze wending naar een meta
fysica van de ontkenning op z’n minst voor
spelbaar. Natuurlijk is het lang geleden dat 
Hegel met de krachten van de negatie heeft 
gegoocheld en is het nog langer geleden dat 
een aantal Byzantijnse kerkvaders hun ne
gatieve theologie ontwikkelden, maar dat 
alles neemt niet weg dat een hedendaagse 
lezer de wenkbrauwen fronst als hij voort
durend met allerlei paradoxen - de een al 
wat leuker dan de andere - om de oren wordt 
geslagen. In deze ware Heracleitos-revival 
wordt de paradox en zijn onderliggende 
kennistheorie het heilige middel om over 
de muren van-datgene-dat-niet-gekend- 
kan-worden te gluren.
Die wending, die als een ideeënhistorisch 
paradigma kan worden geïnterpreteerd, 
heeft niet alleen haar vertegenwoordigers, 
maar wordt tevens ondersteund door aller- 
lei theorieën over taal, kennis, medemens 
en de wereld, die doorgaans nogal dicht 
aanleunen bij de meer gevestigde wijsge
rige en wetenschappelijke beschouwings
wijzen. Ofschoon de encyclopedia negativa 
nog moet worden geschreven, telt die reeds 
verschillende delen met rubriekjes die na
men dragen als antimaterie, negativisme en 
scepticisme. Het gebruikte materiaal komt 
uit alle windhoeken en disciplines, maar de 
interpretatie van dat materiaal blijft stee
vast dezelfde, namelijk de termen en bewe
ringen moeten een of andere negatieve con
notatie toelaten, een grens tonen die niet 
overschreden kan worden, een uitdrukking 
zijn van ons falend vermogen.

Metafysische en kennistheoretische 
denkbeelden

De Iers-Franse auteur Samuel Beckett 
(1906-1989) heeft in zij n erg diverse oeuvre 
niet bepaald een filantropisch en opbeu
rend mensbeeld gepresenteerd. Beckett, 
wiens persoonlijke leven getekend werd 
door chronische depressies, psychosoma
tische aandoeningen, slapeloosheid en een 
lichte vorm van schizofrenie, is daarover

Mare Trivier

Samuel Beckett, Parijs 1983

erg duidelijk: “Optimism is not my way. I 
shall always be depressed, but what comforts 
me is the realisation that I now can accept 
this dark side as the commanding side of 
my personality. In accepting it, it will make 
work for me.” Voor Beckett was de depres
sie dan ook niet louter een bewustzijns
toestand, maar een vast gegeven waardoor 
het verbond met het negatieve of de duister
nis quasi onvermijdelijk werd. Beckett wil 
niet zoeken naar de psychische, sociale of 
existentiële oorzaken voor al die mense
lijke ellende. Hij interesseert zich weinig of 
niet voor factoren die deze menselijke toe
stand als een exceptioneel verschijnsel 
trachten te verklaren, maar voor overtui
gingen die deze toestand als een universele, 
menselijke staat kunnen bevestigen. Bij 
Beckett gaat het om het accepteren van een 
verschijnsel, niet om het doorgronden van 
zijn ontstaansgeschiedenis. Ofschoon we 
vooral in de vroege romans nog beschrij
vingen van het aftakelingsproces, de desin
tegratie of de overgang naar een andere 
bewustzijnstoestand aantreffen en hij ons 
tal van mechanismen, die daarmee gepaard 
gaan, laat zien, is de rol van psychische, 
sociale of existentiële factoren vrijwel steeds 
nihil. Hun plaats wordt ingenomen door 
metafysische en kennistheoretische denk
beelden. Net als bij Dostojewski zijn 
Becketts protagonisten afgestudeerde gek
ken die hun desintegratieproces te danken 
hebben aan wijsgerige opvattingen. Opvat
tingen die vooral Beckett toelieten zijn toe
stand te aanvaarden.
Kan men ontkennen dat Becketts oeuvre 
een wijsgerige grondtoon heeft en dat tal 
van centrale passages door kennis van me
tafysische of epistemologische bespiege
lingen kunnen uitgeklaard worden? Ik meen 
van niet, althans wanneer men zich niet 
tevreden stelt met een typering van zijn 
werk als “een pakkende kijk op het een
zame leven van oudjes in onze hedendaagse 
tijd” of “hoe spoken in het hoofd de mens 
tot de afgrond kunnen brengen”. Welke 
opvattingen heeft Beckett voor de uitbouw 
van zijn negatieve metafysica gebruikt? 
Aangezien het in dit artikel onmogelijk is 
om een gesystematiseerd overzicht van deze 
opvattingen te geven, zal ik me beperken 
tot de wij sgerige achtergrond van een twee
tal vaak voorkomende motieven, de val
lende lichamen en de stemmen. De inter
pretatie van deze motieven hanteert de wij s- 
begeerte van Réné Descartes (1596-1650) 
als vertrekpunt, wat evenwel niet zo ver
wonderlijk is als men weet dat Beckett 

lange tijd met het idee heeft gespeeld om 
aan het Dublinse Trinity College een doc
torale verhandeling over deze 17de-eeuwse 
wijsgeer te schrijven. Becketts eerste lange 
gedicht “Whoroscope” (1930) was trou
wens gebaseerd op het leven en werk van 
Descartes en tal van tijdgenoten en epigo
nen.

De vallende lichamen

Vele Beckettiaanse helden hebben ernstige 
problemen met hun lichaam. Hun benen 
worden stijf of krimpen, ze vallen omdat 
hun ledematen alle werking weigeren, ze 
zitten in rolstoelen, kruipen over de grond, 
donderen van hun fiets, of hebben, in het 
ergste geval, gewoon geen lichaam meer. 
Beckett heeft in zijn werk zowat alle varia
ties van lichamelijke verlamming of 
paralysie beproefd, zonder evenwel enige 
fysische of psychische oorzaak aan te ge
ven. De verlamming kwam er als een don
derslag bij heldere hemel. Een verklaring? 
Descartes rekende met het middeleeuwse 
wereldbeeld af door het beginsel van alle 
kennis, namelijk de individuele geest, te 
bewijzen door middel van de activiteit van 
het beginsel zelf, zijn zogenaamde cogito, 
ergo sum als laatste evidentie. Zelfs indien 
men droomt, onzin praat of valsheden uit
kraamt, is er nog steeds eèn dromer, een 
charlatan of een leugenaar. Een dergelijke 
bewijsvoering, indien ze al correct was, 
kon weliswaar de wind uit de zeilen van de 
populaire school der sceptici (de neo- 
pyrronisten) nemen, maar had voor gevolg 
dat men vragen begon te stellen over het 
bestaan van de wereld buiten de indivi
duele geest. Hoe zou men het bestaan van 
die buitenwereld kunnen aantonen? Het 
misprijzen voor filosofische kwesties werd 
er niet beter op toen Descartes zijn voor
stellen deed. Het bestaan van de extra- 
psychische wereld (inclusief het menselijk 
lichaam) werd gewaarborgd door de tradi
tionele kosmologische en ontologische 
godsbewijzen, die later door Kant op een 
vernietigende wijze werden bekritiseerd. 
Ofschoonhet Descartes’ bedoeling niet was, 
was het dualisme tussen geest en lichaam 
een feit. Lichaam en geest behoorden tot 
een verschillende wereld, het ene werkte 
volgens de pre-Newtoniaanse mechanica, 
de andere hoorde thuis in het rijk van de 
vrijheid.
Hierbij stelden zich twee fundamentele pro
blemen. Primo, hoe slaagt de geest erin het 
lichaam te bevelen? Kortom, hoe is een 

wisselwerking (influxus) tussen geest en 
lichaam mogelijk? Secundo, wat moet men 
nu nog begrijpen onder de menselijke, vrije 
wil? Descartes’ antwoord op het eerste pro
bleem is bekend, namelijk de pijnappel- 
klier die als een hydraulische pomp het 
mechanische besturingssysteem van het 
lichaam op gang bracht. Het antwoord op 
het tweede probleem is dat minder. Des
cartes geloofde dat de hoeveelheid bewe
ging in het heelal ongeacht de richting 
constant was. De hoeveelheid beweging 
was van goddelijke oorsprong en kon door 
de mens niet worden beïnvloed. De mense
lijke vrije wil beperkte zich tot het bepalen 
van de richting. Hoewel de hoeveelheid 
beweging in Gods handen was, kon de 
geest het lichaam als een wendbaar, 
telegeleid autootje in alle richtingen doen 
wandelen. Maar deze twee antwoorden 
waren onhoudbaar. Ten eerste bleek uit 
anatomisch onderzoek dat dieren eveneens 
een pijnappelklier hadden. Omdat het toe
kennen van intellectuele vermogens aan 
dieren in die tijd nog science-fiction was, 
was de conclusie dat de influxus op een 
andere wijze moest worden verklaard. Ten 
tweede ontdekten natuurkundigen de wet 
van behoud van het moment waaruit bleek 
dat de totale hoeveelheid beweging inder
daad constant, maar afhankelijk van de 
richting was. De beweging van objecten 
kon verklaard worden door verandering 
van positie waardoor Descartes’ visie op de 
geest als richtingaanwij zer kwam te verval
len. Wat nu met het menselijke initiatief? 
Eén van de meest verrassende antwoorden 
op beide problemen is gegeven door de 
Leuvense hoogleraar Amold Geulincx 
(1624-1669), die door Beckett op meerdere 
plaatsen wordt geciteerd. Geulincx be
hoorde met Malebranche, De la Forge, 
Cordemoy, tot de occasionalistische school 
die voor het tweede probleem het volgende 
bedacht. De kracht die verantwoordelijk is 
voor de beweging van lichamen is niet 
aanwezig in de lichamen zelf (dat geloofde 
Descartes ook), maar wordt geleverd door 
de goddelijke primaire en universele oor
zaak van alle beweging. Indien er nu enkel 
zo’n primaire en universele oorzaak zou 
bestaan, dan is ieder menselijk initiatief 
uitgesloten. Vandaar dat de occasionalisten 
een onderscheid maken tussen de causa 
universalis die van goddelijke oorsprong is 
en de causa occasionalis, die een mense- 
lijke ingreep is. Hoe worden die beide nu 
gecombineerd? Een voorbeeld moet die 
amusante zienswijze duidelijk maken.
Indien men op een biljarttafel een witte bal 
naar een rode in rust stoot, dan heeft die 
rollende, witte bal die beweegt door de 
causa occasionalis niet de kracht om die 
rode bal in beweging te brengen. Om die 
rode bal te bewegen heeft men de causa 
universalis nodig, kortom, de actie van 
God, zoniet kaatst de witte bal op de rode 
bal af en verroert die laatste geen vin. De 
wetten van de mechanica gelden dus omdat 
God steeds bij de pinken is en precies op tij d 
de rode bal aan het rollen brengt. Indien 
God zich overslaapt, kunnen we de water
kraan wel opendraaien, maar van wassen of 
tanden poetsen is er geen sprake daar het 
water in de buizen op het ontwaken van de 
causa universalis wacht.
Het probleem van de influxus wordt door 
Geulincx op een soortgelijke wijze opge
lost. Geulincx ontkent, enigszins terecht, 
dat een fysisch mechanisme de taak van 
Descartes’ pijnappelklier kan ovememen. 
Maar zijn alternatief, namelijk de zoge
naamde twee klokken-theorie, getuigt op
nieuw van meer verbeelding dan van we
tenschappelijke ingesteldheid. Zowel 
lichaam als geest stelt hij voor door een 
klok. Zonder dat er echte wederzijdse beïn
vloeding is, tikken de twee klokken gelijk
tijdig en hebben de wijzers dezelfde stand 
zodat wij de valse indruk krijgen als zou de 
geest ons lichaam bevelen en doen bewe
gen. Opnieuw is het God die ervoor zorgt 
dat de beide klokken gelijktijdig lopen. 
Dankzij de goddelijke synchroniciteit stemt 
de wil om mijn been op te heffen overeen 
met de werkelijke beweging, maar deze 
overeenkomst komt niet tot stand door mij n 
intentie of een fysisch mechanisme tussen 
mijn geest en mijn lichaam, maar door de 
exact getimede goddelijke interventie. 
Geulincx heeft geen fysische of psychi
sche, maar een metafysische verklaring
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gevonden voor beide problemen die tot 
Descartes’ erfenis behoren. Dat deze ver
klaring geen genade vond in de ogen van 
Christelijke theologen hoeft niet te ver
wonderen. In alle gevallen is God verant
woordelijk voor je daden en moet hij zich 
uitsloven om geen argwaan te wekken. 
Maar dat deze verklaring enig enthousiasme 
zou wekken bij ongelovige schrijvers kon 
men toch allerminst verwachten.
De interesse van Beckett voor Geulincx 
kan dan ook alleen maar worden begrepen 
in het kader van de negatieve metafysica. 
Voor een ongelovige die onze wereld niet 
meteen de leukste vindt, levert een 
atheïstische interpretatie van de twee- 
klokkentheorie een beeldrijke verklaring 
voor de lichamelijke aftakeling op. De klok 
van het lichaam volgt deze van de geest niet 
meer, de wijzers duiden verschillende stan
den aan, het getik kent geen vast ritme meer 
en uiteindelijk houdt de lichaamsklok op. 
De benen worden stijf of krimpen, de hel
den vallen omdat hun ledematen alle wer
king weigeren, men zit in een rolstoel, 
kruipt over de grond of de bodem van het 
bos, Molloy dondert in de gelijknamige 
roman van zijn fiets, latere protagonisten 
hebben gewoon geen lichaam meer. En dat 
allemaal omdat God niet meer bestaat. “Thus 
Murphy felt himself split in two, a body and 
a mind. They have intercourse apparantly, 
otherwise he could not have known that 
they had anything in common. But he felt 
his mind to be bodytight and did not 
understand through what channel the inter
course was affected nor how the two 
experiences came to overlap.” Ofschoon 
Beckett dit in “Murphy ” (1935), zijn eerste 
roman, over het hoofdpersonage vertelt, 
mogen we gerust aannemen dat Beckett 
zelf daarover een duidelijke, zij het een 
dubieuze visie had.

De stemmen

Over dit tweede motief, dat tevens in het 
hiernaast afgedrukte fragment uit “Watt" 
voorkomt, is reeds heel wat geschreven. 
Dat is ook niet verwonderlijk. Beckett ge
bruikt de stemmen niet alleen als een nieuwe 
verhaaltechniek, maar geeft ze meteen een 
tragisch karakter, waardoor ze in veel tek
sten een bijzonder dominante plaats inne
men. De meest simplistische en meest ver
gezochte hypothesen doen over dat motief 
de ronde. Sommigen beschouwen die stem
men gewoon als geïncorporeerde geluiden 
uit de buitenwereld, anderen interpreteren 
het verschijnsel aan de hand van allerlei 
psychologische, sociologische of wijsge
rige theorieën, nog anderen vinden het no
dig om fragmenten uit zijn werk te verge
zellen van een heus plakboek van citaten uit 
de wereldliteratuur. Het probleem bij der
gelijke interpretaties is vaak dat men ofwel 
het motief scheidt van andere motieven in 
Becketts werk, ofwel bij het toetsen van de 

■ hypothese amper drie regels vet geraakt 
vooraleer men merkt dat de verklaring van 
een nieuwe zin of een aantal nieuwe woor
den terug een andere hypothese vergt. De 
opdracht is met andere woorden het opstel
len van een hypothese - en geen zoveelste 
plakboek - die enigszins verenigbaar is met 
hypothesen voor andere motieven en die 
voldoende vruchtbaar is om doorheen een 
volledige tekst op een diepgaande manier 
gebruikt te worden.
Hoewel ik de hypothese die ik hier voorsta 
onmogelijk kan testen, kan ik wijzen op de 
verenigbaarheid met mijn interpretatie van 
het vorige motief. Opnieuw is Descartes, 
en meer bepaald zijn wijsgerige strijd tegen 
de school der sceptici (de neo-pyrronisten), 
het vertrekpunt. Beckett heeft voor de uit
bouw van zijn negatieve metafysica oever
loos gebruik gemaakt van de sceptische 
leerstellingen. Eén van deze leerstellingen 
luidt dat als het bestaan van iets niet aan
toonbaar is, dat iets tevens onkenbaar is en 
omgekeerd. Hoger hebben we dat iets reeds 
vervangen door de influxus of de wissel
werking tussen lichaam en geest. Becketts 
atheïstische interpretatie van Geulincx ’ twee 
klokkentheorie ontkende het bestaan van 
een fysische influxus waardoor een extreem 
dualisme onvermijdelijk was en Murphy 
over de ware aard van de impulsen die zijn 
geest aan zijn lichaam geeft in het onge
wisse bleef. Maar we kunnen het iets in de 
sceptische leerstelling tevens vervangen

"But Watt heard nothing of this, because of 
other voices, singing, crying, stating, 
murmuring, things unintelligible, in his 
ear. With these, if he was not familiar, he 
was not unfamiliar either. So he was not 
alarmed, unduly. Now these voices, 
sometimes they sang only, and sometimes 
they cried only, and sometimes they stated 
only, and sometimes they murmured only, 
and sometimes they sang and cried, and 
sometimes they sang and stated, and 
sometimes they sang and murmured, and 
sometimes they cried and stated, and 
sometimes they cried and murmured, and 
sometimes they stated and murmured, and 
sometimes they sang and cried and stated, 
and sometimes they sang and cried and 
murmured, and sometimes they cried and 
stated and murmured, and sometimes they 
sang and cried and stated and murmured, 
all together, at the same time, as now, to 
mention only these four kinds of voices, for 
there were others. And sometimes Watt 
understood all, and sometimes he 
understood much, and sometimes he 
understood little, and sometimes he 
understood nothing, as now."

Samuel Beckett, Watt, p.29

door het Ik of de componist van onze ge
dachten. Hoezo? Descartes had toch reeds 
aangetoond dat het Ik wel degelijk be
stond? Het cogito, ergo sum had toch zijn 
werk volbracht zodat over het bestaan en de 
kenbaarheid van het Ik geen twijfels meer 
bestonden? Lezen we Descartes’ “Discours 
de la Méthode ” even opnieuw. In het vierde 
deel staat er: “En tenslotte, overwegend dat 
alle gedachten, die wij hebben als wij wak
ker zijn, ons op dezelfde wijze ook kunnen 
overkomen wanneer wij slapen, zonder dat 
er dan één bij is die waar kan zij n, nam ik het 
besluit, te doen alsof alles waarvan ik mij 
ooit bewust was geweest, niet meer waar
heid bevatte dan wat ik op bedrieglijke 
wijze droom.”. Waarop de beroemde zin
nen volgen: “Maar onmiddellijk daarop 
besefte ik dat, terwijl ik aldus wilde menen 
dat alles onwaar is, het noodzakelijk was 
dat Ik die dat dacht, iets was. En beseffend 
dat deze waarheid: ik denk, dus ik ben zo 
sterk en zo zeker was dat zelfs de meest 
buitensporige veronderstellingen van de 
sceptici niet bij machte waren haar aan te 
tasten ...”. Kortom, de wereld, het lichaam 
en de positie van het Ik kunnen geloochend 
worden, alleen het Ik niet. Indien alle ge
dachten ongeldig waren, dan nog zou één 
gedachte overeind blijven, namelijk de ge
dachte dat ik denk.
Maar waar komt dat Ik nu ineens vandaan? 
Descartes had het toch over gedachten die 
waar of vals kunnen zijn en toch helemaal 
niet over een Ik die deze gedachten formu
leert? De eerste die Descartes’ evidentie- 
beginsel bekritiseerde en corrigeerde was 
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). 

Voor hem was de toevoeging van dat Ik een 
grammaticaal bedenksel en had Descartes 
moeten schrijven: “Het denkt, dus het is”. 
Dat motto, hoewel even incorrect, kon 
Lichtenberg gebruiken in zijn pleidooi voor 
een objectieve, natuurkundige taal, maar 
zou ruim een eeuw later door Nietzsche en 
vooral Russell definitief worden vervan
gen door: “Er zijn gedachten, dus gedach
ten bestaan”. In deze definitieve versie is er 
geen sprake meer van een persoonlijke noch 
van een onpersoonlijke componist van onze 
gedachten. Wat Descartes eigenlijk had 
aangetoond, was dat valse of ware gedach
ten enkel hun gedachteninhouden uitdruk
ken en bijgevolg bestaan. Of, dat ook het 
evidentie-beginsel cogito, ergo sum niet 
meer is dan een gedachte en enkel het 
bestaan van die gedachte uitdrukt. Plaatsen 
we die vaststelling in de hogervermelde 
sceptische leerstelling, dan krijgen we: “Ge
dachten bestaan, dus zijn ze kenbaar en 
omgekeerd”. Wat we hier onder gedachten 
moeten verstaan, doet niet ter zake. Het 
volstaat om op te merken dat Becketts scep
ticisme verdergaat en uiteindelijk enkel nog 
aan de taal een bestaansgrond zal toeken
nen.
Van groter belang zijn de gevolgen van 
deze correctie van Descartes’ evidentie- 
beginsel. Het Ik is niet meer dan een illu
soire verzameling van anonieme gedach
ten, een juke-box van identiteitsloze kre
ten, zonder intellect, zonder het vermogen 
om de identiteit van het Ik te construeren. 
De kloof tussen het personage en zijn ge
dachten wordt de inzet van een tragische 
strijd tussen beide. Het Ik dat op zoek moet 

gaan naar zijn eigen identiteit, beseft dat 
alleen de gedachten en het denken zijn 
enige gids kunnen zijn. Maar het merkt 
tevens dat deze gedachten een apart, want 
uniek bestaan leiden en dat ze niet te groe
peren zijn onder die abstracte noemer. 
Welk ander middel zou Beckett nu kunnen 
gebruiken om die tragedie een literaire vorm 
te geven dan die anonieme gedachten voor 
te stellen als stemmen die het Ik, of wat er 
van rest, afwisselend treiteren en hoop ge
ven? De stemmen nemen de plaats in van de 
gedachten die door de correctie van Des
cartes’ evidentie-beginsel voorgoed van het 
Ik zijn gescheiden. Voor wie vreest dat de 
gelijkstelling tussen gedachte en stem fou
tief is omdat de stem een nieuwe benaming 
is voor de drager van de gedachten zoals het 
Ik en bijgevolg onder dezelfde kritiek valt, 
heeft Beckett in “L’Innommable” (1953) 
de volgende mededeling: “Peut-on parler 
d’une voix, dans ces conditions? Sans doute 
que non. Pourtant je le fais. D’ailleurs toute 
cette histoire de voix est à revoir, à corriger, 
à démentir. N’entendant rien, je n’en suis 
pas moins la proie de communication. 
Appelez ça des voix, pourtant pas après 
tout, du moment qu’on sait qu’il n’en est 
rien.” Kortom, de stem als vertolker van de 
subjectloze gedachte is een gewillige pion 
in Becketts metafysica van de ontkenning.

Door de typering van Beckett als een verte
genwoordiger van een traditie die ik de 
metafysica van de ontkenning heb genoemd 
en door het pleiten voor vruchtbare en co
herente interpretaties van zijn werk, wou ik 
in dit artikel het belang van de wijsgerige en 
metafysische dimensie van zijn oeuvre on
derstrepen. Ongetwijfeld is Beckett een 
schrijver met puur literaire kwaliteiten, maar 
dat betekent geenszins dat zijn teksten zich 
in het luchtledige bevinden. Ofschoon hij 
zijn werk niet op een programmatische 
wijze heeft gecreëerd, is het gebaseerd op 
denkbeelden en beschouwingswijzen die 
men moet durven onder ogen zien en zelfs 
moet durven bekritiseren. Nét omdat hij 
zocht naar bevestiging van zijn wereld
beeld, en niet in het minst naar rationele 
middelen daartoe, kan de lezer zich niet 
tevreden stellen met een zweverige affectie 
voor zijn werk zoals dat jammer genoeg 
nog steeds teveel het geval is.

Jan Verplaetse

Aan de 29 kunstenaars die door Witte de 
With geselecteerd werden voor de ten
toonstelling “Watt” bezorgde het cen
trum voor hedendaagse kunst boven
staand citaat uit Samuel Becketts roman 
“Watt”. Of en, indien zo, hoe de kunste
naars met dit motto (of het boek) aan de 
slag zijn gegaan, kunnen we gaan bekij
ken vanaf 12 februari tot 27 maart in 
Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44) en 
van 19 februari tot 27 maart in de 
KunstHAL Rotterdam, Westzeedijk 341, 
3015 AA Rotterdam (010/440.03.00). In 
ons volgend nummer komen we uiter
aard terug op deze tentoonstelling. De 
aangezochte artiesten zijn: David Bade, 
Vered Ben-Kiki, Pierre Bismuth, 
Christine Borland, Rita McBride, Dinos 
Chapman, Jake Chapman, Tacita Dean, 
Olga Chernysheva, Arturo Duclos, Nicole 
Eisenman, Chohreh Feyzdjou, Peter 
Fillingham, Claudia Di Gallo, Yannick 
Gonzalez, Douglas Gordon, Erik van 
Lieshout, Guy Limone, Sarah Lucas, 
Gabriel Orozco, Hervé Paraponaris, 
Wouter van Riessen, Maria Roosen, Y van 
Salomone, Yvonne Trapp, Joëlle 
Tuerlinckx, Marijke van Warmerdam, 
Pae White en Maja Zomer.
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Mind your own business
B: Euh... wie begint?
A: Klungelaar. Nu denken ze zeker dat we 
de dialogen tussen Georges Duthuit en 
Samuel Beckett plagiëren. Terwijl we al
leen maar een bescheiden oproep willen 
lanceren om Becketts fameuze essay “De 
schilderkunst van de Van Velde ’s of de 
wereld en de broek” werkelijk naar waarde 
te schatten. Want dit essay is in de loop der 
tijd wel bijzonder wreedaardig behandeld. 
Niet in de laatste plaats door Beckett zelf, 
die het, onnodig gekweld door een slecht 
geweten, abusievelijk hield voor een ana
lyse van zijn eigen impasse en het daarom 
verwierp als een dubbelzinnig gelegenheids
werk. Het zij hem vergeven. Veel kwalijker 
natuurlijk is de behandeling (met formol) 
door een groeiende clan vereerders van 
Bram Van Velde. Ondanks herhaalde ver
maningen en zelfverwijten van Beckett la
zen zij er de perfecte topografie in van hun 
ervaringen bij het aanschouwen van de 
doeken van de Hollandse meester, zodat 
het essay, na een aantal jaren in de anonimi
teit te hebben vertoefd, uiteindelijk nog 
uitsluitend functioneerde als ultieme hand
leiding. Overbodig te vermelden dat daar
mee én het lot van de tekst, én dat van het 
schildersoeuvre werd bezegeld, als kop en 
let van het inmiddels geklasseerde absurde 
thema “expressie van de onmogelijkheid 
tot expressie”, terwijl, ach...

B : (een heftige rentree) Terwijl dit essay op 
ongeregelde tijdstippen, rond een baksteen 
gewikkeld, door een aantal ruiten zou moe
ten vliegen!
A: Terwijl de centrifugale kracht van deze 
“serie apodictische uitspraken” gewoon 
ontkend werd. Wij stellen ons dan ook tot 
doel deze tekst te pluimen van zijn licht
ontvlambare en scherpgerande uitspraken, 
en ze te strooien, daar waar we denken dat 
schade nog mogelijk is. Bij wijze van voor
beeld, enkele voorbeelden.
B: Ten eerste!
A: Systematiek is natuurlijk uit den boze.

B: (scheurt schijnbaar willekeurig een aan
tal fragmenten uit de verramsjte vertaling, 
verfrommelt ze, werpt ze door het raam de 
straat op, stuift met stoffer en blik naar 
beneden om ze bij elkaar te vegen, stormt 
de trap weer op, kiest er één met dichtge
knepen ogen, en leest, geheel buiten adem) 
“De wezenlijke onzichtbaarheid van de ui
terlijke dingen te forceren tot die onzicht
baarheid zelf een ding wordt, en niet simpel 
een gevoel van begrenzing, maar een ding 
dat men kan zien en laten zien en maken, 
niet in het hoofd (schilders hebben geen 

, hoofd, lees daarom op plaatsen waar ik hen 
daarmee tooi canvas of maag), maar op het 
doek-”

A: Een paradox die wij als volgt moeten 
begrijpen: als de verdediging van het een
voudige feit dat kunstwerken, hoezeer ze 
ook het resultaat van processen en situaties 
zijn, slechts genoten worden naar aanlei
ding van hun verschijnen. Beckett plaatst 
Van Velde aan het eind van zijn eigen, 
hoogstpersoonlijke kunstgeschiedschrij- 
ving, en hoewel hij diens werk als radicale 
exponent ziet van een ontwikkeling die 
zich inlaat met riskante begrippen als “het 
onzichtbare” en “de onmogelijkheid tot 
expressie”, blijft hij zich voor die uitspra
ken beroepen op de doeken in kwestie. Op 
wat anders, natuurlijk. Algemener gesteld: 
het beeld regeert. Nog steeds, ‘t Is niet 
kapot te krijgen. De geschiedenis van zijn 
vernietiging is onstuitbaar, levert steeds 
weer nieuw interessant materiaal op.
B: De kat kwam weer, ze kon nie langer 
wach.

A: Het lijkt me dan ook een zinloze strate
gie om deze dictatuur middels zwakke beel
den en, erger nog, programmatorische ver
antwoordingen daarvoor - waarin men zich 
bijna excuseert dat er nog iets te zien is dat 
de moeite loont - te willen weerleggen. Ik 
zeg u: wie niet verdraagt dat het beeld 
regeert - en daar is zeer goed in te komen - 
moet in de terreur stappen. Op het gevaar af 
natuurlijk dat de brokstukken van zijn acti
viteiten alweer tot fijne assemblages kun
nen samengesteld worden.
B : (neemt een papiertje) “De ‘realist’, zwe
tend voor zijn waterval en scheldend op de 
wolken, brengt ons nog steeds in verruk
king. Maar hij moet ons niet langer lastig 
vallen met zijn verhalen over objectiviteit 
en dingen die hij gezien heeft. Van alle 
dingen die niemand ooit gezien heeft zijn

Bram Van Velde

Zonder titel, 1939

zijn watervallen vast de grootste. En als er 
een milieu is waarin men beter niet over 
objectiviteit kan praten is het wel dat waarin 
hij verkeert, onder zijn zonnehoed.” Hmm. 
Als waarschuwing toch wat gedateerd, vol
gens mij.
A: Dat dacht je maar. Borstel en lichtinval 
behoren inmiddels niet meer tot de instru
menten waarmee men bewijsmateriaal 
tracht te verzamelen, en voor het begrip 
“objectiviteit” zal iedereen zich wel behoe
den, maar het kan toch niet ontkend worden 
dat het spook van de grotere waarheid weer 
door onze contreien waart. Tegenwoordig 
beroept men zich op sociologische, antro
pologische en andere methodes. Wat mij 
betreft prima. Doe zo verder, jongens en 
meisjes. Maar! Probeer ons in godsnaam 
niet wijs te maken dat dit de weergave van 
een ingewikkelde werkelijkheid beter zou 
dienen. Dat daarmee de relevantie van de 
geleverde arbeid zoveel scherper zou zijn 
af te lezen van de maatschappelijke tabel
len. Dat is pure regressie. Een neopositivis- 
tische zinsbegoocheling. Een laatste nieuwe 
roes, en dan nog wel een die zich laat 
snuiven via deugdzaamheid en goede be
doelingen.

B: “Met woorden beschrijft men alleen 
zichzelf. Zelfs lexicografen laten het ach
terste van hun tong zien. En tot in de biecht
stoel verraadt men zichzelf.” Als ik mij niet 
vergis is dit de apotheose van een fragment 
waarin hij de kunstkritiek minimaliseert. 
Iets tussen een psychedelische definitie en 
een vonnis.
A: Veel schijnt er hem op het eerste zicht 
niet aan gelegen, aan de kritiek, want het 
wezenlijke van de zaak weet ze volgens 
hem toch niet te beroeren. Ondertussen 
tovert hij wel de ene scherpzinnige opmer
king na de andere te voorschijn, lapt hij alle 
regels van de beschrijving en de degelijke 
structuur aan de laars; hij vindt geen nieuw 
genre uit, maar weet zich schrijvend van 
wat voor genre dan ook te bevrijden. Met af 
en toe het vanzelfsprekend excuus dat dit 
“verward onaangenaam gebabbel” slechts 
op zichzelf, en niet op Van Velde slaat.
Van Velde had natuurlijk geluk - tenminste 
toen toch, in dat koude jaar 1, 1946. Hij 
werd slechts geclaimd door een andere ver
kleumde enkeling, die zijn bezitsdrang dan 

nog ruiterlijk toegaf. Het huidige probleem 
is dat verklaringen van organisatoren en 
duidingscomités als een welvaartsstaat om 
de mogelijke betekenissen van nieuwe 
oeuvres heen hangen, wat kunstenaars bij 
voorbaat degradeert tot hyperalerte stagiairs 
maatschappelijk werk die voorlopig nog 
flessen voor praktijk. Het betuttelt de ont
luikende oeuvres, fnuikt hun ontwikkeling, 
door met stelligheid te verkondigen dat ze 
antwoord geven op een vorige impasse. 
Hoe zouden wij het vinden moest er door 
onze peetvaders voortdurend gebluft wor
den dat wij de staatsschuld wel zullen weg
hoesten?

B : (roert weer eens flink door de overgeble
ven papiertjes) “Laten we het om af te 
sluiten over iets anders hebben, laten we het 
over het ‘humane’ hebben. Dat is een de
vies, en waarschijnlijk ook een begrip, dat 
bewaard wordt voor tijden van grote slacht
partijen. Er is pest voor nodig, Lissabon en 
een volwassen religieus bloedbad, voordat 
de mensen op het idee komen van elkaar te 
houden, om de tuinman van hiernaast met 
rust te laten, om allereenvoudigst te wor
den. Het is een woord dat men tegenwoor
dig met nooit gekende heftigheid op elkaar 
afvuurt. Als dum-dum kogels. Dat is jam
mer. Want je zou zeggen dat kunst geen 
cataclysme nodig heeft om uitgeoefend te 
worden.”
A: Niet bepaald een voorzichtige vinger
wijzing dat het in tijden van grote crisis - er 
wordt weer in decennia geteld - eigenlijk 
een moreel imperatief zou moeten zijn het 
sociale engagement aan te spreken. Dus 
dan pas! Dus dan al! Wat is er trouwens 
gebeurd in Lissabon? Niemand die het nög 
weet. Dat de geschiedenis voortaan in 
Sarajevo begint, is nog niet zo erg, maar dat 
ze er straks, als alles schijnbaar weer 
onderkoeld is - laat ons zeggen in 2001 - 
waarschijnlijk ook weer zal ophouden!

B: Zelf kon Beckett geen modieuze poli
tieke interesse verweten worden. Wie ging 
er immers op studiereis in 1936 naar het 
Heilig Roomse Rijk, in de vaste overtui
ging zich daar in de moderne kunst te kun
nen bij schaven? Pas toen hij geen enkele 
Klee en Kandinsky meer vond in de 
Berlijnse galerijen, toen hij überhaupt geen 
galerijen meer vond in Berlijn, begon hem 

iets te dagen.
A: Die politieke bijziendheid corrigeerde 
hij wel door in ’40 in het verzet te stappen.
B: Ja, maar niet voordat een paar van zijn 
persoonlijke vrienden door de nazi’s ver
moord waren. Langer dan een jaar hield hij 
het trouwens niet vol. De rest van de oorlog 
zat hij zich te vervelen in Zuid-Frankrijk.
A: We dwalen af.

B: (vist één van de twee overgebleven pa
piertjes op) “De zorgen van de maker zijn 
een peuleschil vergeleken met de kwellin
gen van de liefhebber, die door onze prullige 
iconografie is overvoerd met jaartallen, 
perioden, scholen, invloeden, en die het 
verschil kan zien, zo oplettend als hij is, 
tussen een gouache en een aquarel en die 
van tijd tot tijd denkt te vermoeden wat hij 
mooi vindt, terwijl hij toch voor alles open 
blijft staan. Want de arme ziel verbeeldt 
zich dat geen facet van de schilderkunst 
hem mag ontgaan.”

A: “Liefhebber”. Ontroerend, hoe hij de 
bezoeker hier bejegent! In enkelvoud, met 
tedere scherts, en vol respect. Dat is liefde. 
Heel wat anders dan het soort analyses van 
vandaag waarin men in sociale en etnische 
kasten denkt, zowel wat “het publiek” als 
wat “de kunstenaar” betreft. Over het pu
bliek behoort men te zwijgen, in goede en 
in kwade dagen. Dat is de eer die men het 
altijd verschuldigd is.
Met hart en ziel verdedigt Beckett alle 
mogelijke situaties waarin een mens zich 
tegenover een kunstwerk kan bevinden. 
Het zijn er drie. Die van de maker, wiens 
sensitiviteit zich niet mag laten afleiden 
door wat ons iedere dag weer tot tranen 
beweegt; die van de criticus, die in wezen 
niets te zeggen heeft en zijn eigen aspiraties 
niet verbergen kan, maar wiens taak het 
blijft door de pijngrens te gaan; die van de 
toeschouwer (imiteert een zalige glimlach). 
Vanzelfsprekend houden ze de stoel warm 
voor elkaar.

B: (het laatste papiertje) “Wat komt er, in 
deze kermis, terecht van de eenzelvige schil
derkunst, eenzelvig door de eenzaamheid 
die het hoofd bedekt, de eenzaamheid die 
de armen uitstrekt? Deze schilderkunst die 
in haar pink meer humaniteit heeft dan al 
hun processies naar offerdiergeluk. Ik neem 
aan dat hij gestenigd zal worden.” Hier pas 
ik. Dit is pathetisch.
A: Kunst kiest altijd voor een of andere 
vorm van pathetiek. Dat is nu niet anders. 
“Kan kunst de kloof met het leven dich
ten?”, luidt het. Een vraag die jaloezie met 
paniek vermengt. Want terwijl het zoge
naamde dagelijks leven als een wereld
brand alle kanten uitslaat, staat de kunst er 
steeds vaker bij te kijken. Kortademig, met 
een leeg emmertje. Recente vermoeide po
gingen laten dan ook vermoeden dat het 
noppes wordt. Treurig. Dieptragisch. Al 
die nieuwe, hopeloze ambities. Misschien 
is dat nog een onderwerp voor de toekomst: 
de kunst die er, najarenlange laatdunkende 
weigering om iets over dat vervelende le
ven te zeggen, plotseling achterkomt dat ze 
dat ook helemaal niet kan. En dat net op het 
ogenblik dat ze zich afvraagt of het leven 
eigenlijk wel zo vervelend is. Wanhoop! 
Hysterie! Misschien ook dat op zoveel 
bloedstuwing wel een hartaanval met dode
lijke afloop volgt. Of een sprong uit het 
raam. Waarna onvermijdelijk als thema zal 
volgen: de uiterst moeizame teraardebe
stelling van de kunst.

B: Of: de autopsie van de kunst. Of de 
crematie.
A: Maar veranderen zal er in wezen niks. 
Iemand komt toevallig iets tegen en staat er 
een tijdje met open mond bij te kijken. 
Gêne bij het betrapt zijn. Naar huis gaan 
met een geheim. Eten. Zwijgen. Zelf iets 
maken of vernielen. De keuze is aan hem.

Bart Meuleman

Becketts teksten over Geer en Bram Van 
Velde, “De schilderkunst van de Van 
Velde’s of de wereld en de broek”, “Schil
ders van de Belemmering” en “Drie Dia
logen” verschenen in een vertaling van 
Karina Van Santen en Martine Vosmaer 
in aflevering 38 van het tijdschrift Ras
ter. Raster is een uitgave van De Bezige 
Bij (Van Miereveldstraat 1, 1070 DW 
Amsterdam).
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Mind your own business
B: Euh... wie begint? ♦
A: Klungelaar. Nu denken ze zeker dat we 
de dialogen tussen. Georges Duthuit en 
Samuel Beckett plagiëren. Terwijl we al
leen maar een bescheiden oproep willen 
lanceren om Becketts fameuze essay, “De 
schilderkunst van de Van Velde’s of de 
wereld en de broek" werkelijk naar waarde 
te schatten. Want dit Essay is in de loop der 
tijd wel bifzonder wreedaardig behandeld. 
Niet in de laatste plaats door Beckett zelf, 
die het, onnodig gekweld door een slecht 
geweten, abusievelijk hield voor een ana
lyse van zijn eigen impasse en het daarom 
verwierp als een dubbelzinnig gelegenheids
werk. Hetzij hem vergeven. Veel kwalijker 
natuurlijk is de behandeling (met formol) 
door een groeiende clan vereerders van 
Bram Van Velde. Ondanks herhaalde ver
maningen en zelfverwijten van Beckett la
zen zij er de perfecte topografie in van hun 
ervaringen bij het aanschouwen-van de 
doeken van de Hollandse meester, zodat 
het essay, na een aantal jaren in de anonimi
teit te hebben vertoefd, uiteindelijk nog 
uitsluitend functioneerde als ultieme hand
leiding. Overbodig te vermelden dat daar
mee én het lot van de tekst, én dat van het 
schildersoeuvre werd bezegeld, als kop en 
let van het inmiddels geklasseerde absurde 
thema ‘‘expressie van de onmogelijkheid 
tot expressie”, terwijl, ach...
B: (een heftige rentree) Terwijl dit essay op 
ongeregelde tijdstippen, rond een baksteen 
gewikkeld, door een aantal ruiten zou moe
ten vliegen!
A: Terwijl de centrifugale kracht van deze 
“serie apodictische uitspraken”, gewoon 
ontkend werd. Wij stellen ons dan ook tot 
doel deze tekst te pluimen van zijn licht
ontvlambare en scherpgerande uitspraken, 
en ze te strooien, daar waar we denken dat 
schade nog mogelijkis. Bij wijze van voor
beeld, enkele voorbeelden. •
B: Ten eerste!

A: Systematiek is natuurlijk uit den boze.
B: (scheurt schijnbaar willekeurig een aan
tal fragmenten uit de verramsjte vertaling, 
verfrommelt ze, werpt ze door het raam de 
straat op, stuift met stoffer en blik naar 
beneden om ze bij elkaar te vegen, stormt 
de trap weer op, kiest er één met dichtge
knepen ogen, en leest, geheel buiten adem) 
“De wezenlijke onzichtbaarheid van de ui
terlijke dingen te forceren tot die onzicht
baarheid zelf een ding wordt, en niet simpel 
een gevoel van begrenzing, maar een ding 
dat men kan zien en laten zien 'en maken, 
niet in het hoofd (schilders.hebben geen 
hoofd, lees daarom op plaatsen waar ik hen 
daarmee tooi canvas of maag), maar op het 
doek-”.

A: Een paradox die wij als volgt moeten 
begrijpen: als de verdediging van het een
voudige feit dat kunstwerken, hoezeer ze 
ook het resultaat van processen en situaties 
zijn, slechts genoten.worden naar aanlei
ding van hun verschijnen. Beckett plaatst 

•Van Velde aan het eind van zijn eigen, 
hoogstpersoonlij ke kunstgeschiedschrij- 
ving, en hoewel hij diens werk*als radicale 
exponent ziet van een ontwikkeling die 
zich inlaat met riskante begrippen als .“het 
onzichtbare” en “de onmogelijkheid tot 
expressie”, blijft hij zich voor die uitspra
ken beroepen op de doeken in kwestie. Op 
wat anders, natuurlijk. Algerener gesteld: 
het beeld regeert. Nog steeds, ‘t Is niet 
kapot te krijgen. De geschiedenis van zijn 
vernietiging is onstuitbaar, levert steeds 
weer nieuw interessant materiaal op.

• B: De kat kwam weer, ze kon nie langer 
wach. .
A: Het lijkt me dan ook een zinloze strate- 
gieomdeze dictatuur middels zwakke beel
den en, erger nog, programmatorische ver
antwoordingen daarvoor - waarin men zich 
bijna excuseert dat er nog iets te zien is dat 
de moeite loont - te willen weerleggen. Ik 
zeg u: wie niet verdraagt dat het beeld 
regeert - en daar is zeer goed in te komen - 
moet in de terreur stappen. Op het gevaar af 
natuurlijk dat de brokstukken van zijn acti
viteiten alweer tot fijne assemblages kun
nen samengesteld worden.

1 B: (neemt een papiertje) “De ‘realist’, zwe
tend voor zijn waterval en scheldend op de 
wolken, brengt ons nog steeds in verruk
king. Maar hij moê ons niet langer lastig 
vallen met zijn verhalen over objectiviteit 
en dingen die hij gezien heeft. Van alle 
dingen die niemand ooit gezien heeft zijn

Bram Van Velde

Zonder titel, 1939

zijn watervallen vast de grootste. En als er 
een milieu is waarin men beter niet over 
obj ecti viteit kan praten is het wel dat waarin 
hij verkeert, onder zijn zonnehoed.” Hmm. 
Als waarschuwing toch wat gedateerd, vol
gens mij. •

A: Dat dacht je maar. Borstel en lichtinval 
behoren inmiddels niet meer tot de instru
menten waarmee men bewijsmateriaal 
tracht te verzamelen, en voor het begrip 
“objectiviteit” zal iedereen zich wel behoe
den, maar het kan toch niet ontkend worden 
dat het spook van de grotere waarheid weer 
door onze contreien waart. Tegenwoordig 
beroept men zich op sociologische, antro
pologische en andere methodes. Wat mij 
betreft prima. Doe zo verder, jongens en 
meisjes. Maar! Probeer ons in godsnaam 
niet wijs te maken dat dit de weergave van 
een ingewikkelde werkelijkheid beter zou 
dienen. Dat daarmee de relevantie van de 
geleverde arbeid zoveel scherper zou zijn 
af te lezen van de maatschappelijke tabel
len. Dat is pure regressie. Een neopositivis- 
tische zinsbegoocheling. Een laatste nieuwe 
roes, en dan nog wel een die zich laat 
snuiven via deugdzaamheid en goede be
doelingen.

B: “Met woorden beschrijft men alleen 
zichzelf. Zelfs lexicografen laten het ach
terste van hun tong zien. En tot in de biecht
stoel verraadt men zichzelf.” Als ik mij niet 
vergis is dit de apotheose van een fragment 
waarin hij de kunstkritiek minimaliseert. 
Iets tussen een psychedehische definitie en 
een vonnis.
A: Veel schijnt er hem op het eerste zicht 
niet aan gelegen, aan de kritiek, want het 
wezenlijke van de zaak weet ze volgens 
hem toch niet te beroeren. Ondertussen 
tovert hij wel de,ene scherpzinnige opmer
king na de andere te voorschij n, lapt hij alle 
regels van de beschrijving en de degelijke 
structuur aan de laars; hij vindt geen nieuw 
genre uit, maar weet zich schrijvend van 
wat voor genre dan ook te bevrijden. Met af 
en toe het vanzelfsprekend excuus dat dit 
“verward onaangenaam gebabbel” slechts 
«p zichzelf, en niet op Van Velde slaat. ’ 
Van Velde had natuurlijk geluk - tenminste 
toen toch, in dat koude j aar 1, 1946. Hij 
werd slechts geclaimd door een andere ver
kleumde enkeling, die zijn bezitsdrang dan 

nog ruiterlijk toegaf. Het huidige probleem 
is dat verklaringen van organisatoren en 
duidingscomités als een welvaartsstaat om 
de mogelijke betekenissen van nieuwe 
oeuvres heen hangen, wat kunstenaars bij 
voorbaat degradeert tothyp er alertestagiairs 
maatschappelijk werk die voorlopig nog 
flessen voor praktijk. Het betuttelt de ont
luikende oeuvres, fnuikt hun ontwikkeling, 
door met stelligheid te verkondigen dat ze 
antwoord geven op een vorige impasse. 
Hoe zouden wij het vinden moest er door 
onze peetvaders voortdurend gebluft wor
den dat wij de staatsschuld wel zullen weg
hoesten?.

B: (roert weer eens flink door de overgeble
ven papiertjes) “Laten we het om af te 
sluiten over iets anders hebben, laten we het 
overshet ‘humane’ hebben. Dat is een de
vies, en waaschijnlijk ook een begrip, dat 
bewaard wordt voortijden van groteslacht- 
partijen. Er is pest voor nodig, Lissabon en 
een volwassen religieus bloedbad, voordat 
de mensen op het idee komen van elkaar te 
houden, om de tuinman van hiernaast met 
rust te laten, om allereenvoudigst te wor
den. Het is een woord dat men tegenwoor
dig met nooit gekende heftigheid op elkaar 
afvuurt. Als dum-dum kogels. Dat is jam
mer. Wantje zou zeggen dat kunst geen 

• cataclysme nodig heeft om uitgeoefend te 
worden.”
A: Niet bepaald een voorzichtige vinger
wijzing dat het in tijden van grote crisis - er 
wordt weer in decennia geteld - eigenlijk 
een moreel imperatief zou moeten zijn het 
sociale engagement aan te spreken. Dus 
dan pas! Dus dan al! Wat is er trouwens 
gebeurd in Lissabon? Niemand die het nog 
weet. Dat de geschiedenis voortaan in 
Sarajevo begint, is nog nietzo erg, maar dat 
ze er straks, als alles schijnbaar weer 
onderkoeld is - laat ons zeggen in 2001 - 
waarschijnlijk ook weer zal ophouden!
B: Zelf kon Beckett geen modieuze poli
tieke interesse verweten worden. Wie ging 
er immers op studiereis in 1936 naar het 
Heilig Roomse Rijk, in de vaste overtui
ging zich daar in de moderne kunst te kun
nen bijschaven? Pas toen hij geen enkele 
Klee en Kandinsky meer vond in de 
Berlijnse galerij en, toen hij überhaupt geen 
galerijen meer vond in Berlijn, begon hem 

iets te dagen.

A: Die politieke bijziendheid corrigeerde 
hij wel door in ’40 in het verzet te stappen.
B: Ja, maar niet voordat een paar van zijn 
persoonlijke vrienden door de nazi’s ver
moord waren. Langer dap een jaar hield hij 
het trouwens niet vol. De rest van de oorlog 
zat hij zich te vervelen in Zuid-Frankrijk.
A: We dwalen af.

•
B: (vist één van de twee overgebleven pa
piertjes op) “De zorgen van de maker zijn 
een peuleschil vergeleken met de kwellin
gen van de liefhebber, diedoor onze prullige 
iconografie is overvoerd met jaartallen, 
perioden, scholen, invloeden, en die het 
verschil kan zien, zo oplettend als hij is, 
tussen een gouache en een aquarel en die 
van tijd tot tijd denkt te vermoeden wat hij 
mooi vindt, terwijl hij toch voor alles open 
blijft staan. Want de arme ziel verbeeldt 
zich dat geen facet van de schilderkunst 
hem mag ontgaan.”

A: “Liefhebber”.* Ontroerend, hoe hij de 
bezoeker hier bejegent! In enkelvoud, met 
tedere scherts, en vol respect. Dat is liefde. 
Heel wat anders dan het soort analyses van 
vandaag waarin men in sociale en etnische 
kasten denkt, zowel wat “het publiek” als 
wat “de kunstenaar” betreft. Over het pu
bliek behoort men te zwijgen, in goede en 
in kwade dagen. Dat is de eer die men het 
altijd verschuldigd is.
Met hart en ziel verdedigt Beckett alle 
mogelijke situaties waarin een mens zich 
tegenover een kunstwerk kan bevinden. 
Het zijn er drie. Die van de maker, wiens 
sensitiviteit zich niet mag laten afleiden 
door wat ons iedere dag weer tot tranen 
beweegt; die van de criticus, die in wezen 
niets te zeggen heeft enzijn eigen aspiraties 
niet verbergen kan, maar wiens taak het 
blijft door de pijngrens te gaan; die van de 
toeschouwer (imiteert eenzalige glimlach). 
Vanzelfsprekend houden ze de stoel warm 
voor elkaar.

B: (het laatstespapiertje) “Wat komt er, in 
deze kermis, terecht van de eenzelvige schil
derkunst, eenzelvig door de eenzaamheid 
die het hoofd bedekt, de eenzaamheid die 
de armen uitstrekt? Deze schilderkunst die 
in haar pink meer humaniteit heeft dan al 
hun processies naar offerdier geluk. Ikneem 
aan dat hij gestenigd zal worden.” Hier pas 
ik. Dit is pathetisch.

A: Kunst kiest altijd voor een of andere 
vorm van pathetiek. Dat is nu niet anders. 
“Kan kunst de kloof met het leven dich
ten?”, luidt het. Een vraag die jaloezie met 
paniek vermengt. Want terwijl het zoge
naamde dagelijks leven als een wereld
brand alle kanten uitslaat, staat de kunst er 
steeds vaker bij te kijken. Kortademig, met 
een leeg emmertje. Recente vermoeide po
gingen laten dan ook vermoeden dat het 
noppes wordt Treurig. Dieptragisch. A} 
die nieuwe, hopeloze ambities. Misschien 
is dat nog een onderwerp voor da toekomst: 
de kunst die er, najarenlange laatdunkende 
weigering om iets over dat vervelende le
ven te zeggen, plotseling achterkomt dat ze 
dat ook helemaal met kan. En dat net op het 
ogenblik dat ze zich afvraagt of het leven 
eigenlijk wel zo vervelend is. Wanhoop! 
Hysterie! Misschien.ook dat op zoveel 
bloedstuwing wel een hartaanval met dode
lijke afloop volgt. Of een sprong uit het 
raam. Waarna onvermijdelijk als thema zal 
volgen: de uiterst moeizame teraardebe
stelling van de kunst. ,
B: Of: de autopsie van de kunst. Of de 
crematie.
A: Maar veranderen zal er in wezen niks. 
Iemand komt toevallig iets tegen en staat er 
een tijdje met open mond bij te kijken. 
Gêne bij het betrapt zijn. Naar huis gaan 
met een geheim. Eten. Zwijgen. Zelf iets 
maken of vernielen. De keuze is aan hem.

Bart Meuleman

Becketts teksten over Geer en Bram Van 
Velde, “De schilderkunst van de Van 
Velde’s of de wereld en de broek", “Schil
ders van de Belemmering” en “Drie Dia
logen” verschenen in een vertaling van 
Karina Van Santen en Martine Vosmaer 
in aflevering 38 van het tijdschrift Ras
ter. Raster is een uitgave van De Bezige 
Bij (Van Miereveldstraat 1, 1070 DW 
Amsterdam).
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De Gele Zaal heeft oor 
voor wat te horen is, 
dat heeft het vele jaren luisteren 
ons geleerd.

We luisteren, kiezen, en laten horen 
wat gehoord moet worden, 
aan wie wil luisteren.

Wereldmuziek, jazz, hedendaags klassiek...: 
geen klank te min, geen toon te vreemd; 
het gaat om creativiteit in de muziek.



SALON
‘RTIST€S

In september 1994 organiseert de vzw ART PROM, een culturele 
manifestatie die zal doorgaan in de Nekkerhallen te Mechelen. 

Verscheidene officiële instanties nemen deel of ondersteunen het 
project. In samenwerking met het MUKHA wordt er een 
overzichtstentoonstelling, "Kunst in België“, in het geheel inge

last.
Het project biedt de mogelijkheid aan tweehonderd kunstenaars, 
die vooraf uit de kandidaten worden geselecteerd, om hun werk 
tentoon te stellen buiten het galerijen-circuit. Hierbij verwijzen 
wij naar het begin van de eeuw "Salon d’Artistes". Kunstenaars 

(alle disciplines) die willen deelnemen en/of meer informatie 
wensen, kunnen ons contacteren op onderstaand adres en tele
foonnummer. Er wordt u daarna een informatiepakket toegezon

den. Let wel, het aantal standen is beperkt.»

Voor meer informatie:
vzw ART PROM
Volkstraat 70, 2000 Antwerpen
Tel.: 03/216 38 63 of 03/248 44 07

L'a.s.b.l. ART PROM organise en septembre 1994 une manifesta
tion culturelle dans les halles Nekker à platinés.
Diverses instances officielles participent ou soutiennent le projet. 
Une rétrospective "L'Art en Belgique" sera insérée dans l'ensem
ble avec la collaboration du MUKHA.
Le projet qui s'inspire du fameux "Salon des Artistes" du début du 
siècle donnera à deux cents artistes, sélectionnés parmi les candi
dats, l'occasion d'exposer leur œuvre hors du circuit des galeries 

traditionnelles.
Les artistes, de toutes disciplines, qui désirent participer et/ou qui 

souhaitent recevoir de plus amples informations, sont priés de 
prendre contact avec nous à l'adresse et au numéro de téléphone 
ci-dessous. Il leur sera envoyé une documentation. Prenez garde: 
le nombre de stands est limité!

Pour informations complémentaires:
a.s.b.l. ART PROM
Volkstraat 70, 2000 Antwerpen
Tél.: 03/216 38 63 ou 03/248 44 07

art~/
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Gezien in een 
Gents museum

Ii • •Gezien in een
Gents museum

Info: Dienst voor Culturele Zaken - Directie Tel.: 09/221.19.16 Fax: 09/220.08.28 Info: Dienst voor Culturele Zaken - Directie Tel.: 09/221.19.16 Fax: 09/220.08.28



Teksten Berichten uit “Mexico”
In zijn bespreking van Europalia 
Mexico ontkoppelt Rudi Laermans 
beide termen om het wezen van 
Europalia in het algemeen aan het 
licht te brengen en de recentste editie 
te analyseren. Europalia kan zonder 
moeite een politiek-cultureel pro
gramma worden toegedicht dat geba
seerd is op de in de 19de eeuw ont
stane idee van de natie-staat. “In de 
huidige internationale én nationale 
context is dat geen onschuldig opzet.” 
Maar wat te denken van een bedrijf 
dat zich geroepen voelt om niet de 
natie-staat of de volk-staat maar de 
stad-staat in alle eer en glorie op te 
voeren? Dat is nochtans wat men 
momenteel kan gaan aanschouwen in 
het MUHKA waar BASF een ten
toonstelling met zes Antwerpse kun
stenaars onderbracht, “omdat Ant
werpse kunstenaars zo weinig aan hun 
trekken waren gekomen in het pro
gramma van Antwerpen 93” (aldus 
een woordvoerster van BASF)

René Magritte

L’échelle du feu 1,1933

Antwerpen 93 publiceerde onlangs “Is 
alles nu gezegd?” Op de voorpagina 
staan opnieuw vragen, geen vragen 
die de staf van Antwerpen 93 nu eens 
zelf beantwoordde, maar vragen die 
aan de “vaste Antwerpen 93-waarne- 
mers” werden voorgelegd. Een derge
lijke inlijving van de kritische stem 
kan alleen maar aanleiding geven tot 
een pijnlijke reductie van wat kritiek 
allemaal kan zijn: persoonlijk, con
troversieel, polemisch, niet zelfgenoeg
zaam, onafhankelijk... “Antwerpen 
93 stond een jaar lang ter discussie” 
prijkt trots op de kaft van deze afslui
tende publikatie. Zou de staf van Ant
werpen 93 niet beter zelf een afron
dend standpunt geformuleerd heb
ben in die discussie? Zou de staf van 
Antwerpen 93 misschien zijn eigen 
evaluatie willen presenteren, zelfs als 
ze “gekleurd is met persoonlijke emo
ties en een te sterke betrokkenheid”, 
zeker als “een genuanceerder en ob
jectiever beeld” in het vooruitzicht 
wordt gesteld? In de plaats hiervan 
werden de teksten van een schare in
gehuurde scribenten gepubliceerd. Als 
ze nog wilden schrijven, want er werd 
ook een tekenaar geëngageerd. De al
les en iedereen relativerende, maar 
niettemin wegens zijn scherpzinnige 
analyses door filosofen op handen ge
dragen Benoît geeft zijn visie op het 
project “Vertoog en Literatuur”.
Maar de criticus corrumpeert zich 
niet alleen als “knecht”. In zijn bij
drage over kunstkritiek maakt Frank 
Vande Veire duidelijk dat de plaats 
waar deze uitspraken het licht zien, 
de cultuur, een demonische plek is 
omdat ze voortdurend tot “bemidde
ling” oproept. Door de cultuur in de 
rol van bemiddelaar gedwongen, ont
kent de kunstcriticus precies het we
zen van de kunst. Het onbehaaglijke 
moet integendeel niet gepromoot, 
maar verdergezet worden, aldus 
Vande Veire.

Verder in dit nummer: Marie-Ange 
Brayer over Cahier 1, Marc De Kesel 
over Cahier 2, Bart Keunen over Ca
hier 3, Steven Jacobs over Cahier 5, 
Dirk Lauwaert over “onscherpte”, 
Dirk Piiltau over de tentoonstelling 
“Vierkant” en Antje von Graevenitz 
over “River of the Moon " van Rebecca 
Horn.

Over Europalia in het algemeen

Einde 1993 organiseerde Europalia een in 
dag- en weekbladen veelbesproken reeks 
tentoonstellingen, conferenties en andere 
manifestaties over Mexico. Het is op zich al 
hoogst merkwaardig dat in een tijd van 
toenemende internationalisering en - om 
een modewoord te gebruiken - stijgende 
mondialisering (globalization), de uit de 
vorige eeuw stammende natie-formule nog 
steeds tot quasi-onbesproken uitgangspunt 
kan dienen van een organisatie die blijk
baar voldoende macht bezit om regelmatig 
gedurende enkele maanden beslag te leg
gen op de belangrijkste expositie-ruimten 
van ons land (en zo ook automatisch aan
spraak kan maken op media-aandacht). Het 
economisch kapitaal kent al lang geen gren
zen of territoria meer, Amerikaanse 
gevechtseenheden of VN-strijdkrachten 
bevinden zich zowat overal ter wereld, geld
en informatiestromen lopen via complexe, 
letterlijk onvoorstelbare elektronische net
werkenuur na uur, de wereldrond. Europalia 
gaat echter onverstoorbaar door met het 
organiseren van grootschalige exposities 
en evenementen die in het teken staan van 
de idee van de natie-staat, van de gedachte 
van territoriaal af te bakenen culturele tra
dities en “volkse” mentaliteiten. Met deze 
opstelling begeeft Europalia zich per defi
nitie op het terrein van de politiek. Het 
gehanteerde uitgangspunt - om de twee jaar 
een reeks van manifestaties rond één enkel 
land opzetten - is ontleend aan de politieke 
sfeer, ook al dient het hele gebeuren zich 
onder de noemer van kunst-en-cultuur aan.

De natie-formule zorgt ervoor dat alle 
Europalia’s een enigszins voorspelbaar 
karakter bezitten. Elke staat die in de loop 
van de 19de eeuw ontstond, voorzag zich
zelf van een officiële geschiedenis, van een

Europalia Mexico

Het Feest van de Dood (boven) - De Arend en de Zon (onder)

“rijk verleden” dat tot in de oertijd reikte; 
elke centrale Europalia-tentoonstelling is 
welhaast noodzakelijk gewijd aan deze 
“nationale historie”, waarin op religieuze 
grondslagen gevestigde rijken of periodes 
van een versnipperde feodaliteit moeite
loos worden ingepast in een mythisch 
oorsprongsverhaal dat de thans bestaande 
natie-staat als eindpunt of apotheose voor
stelt. In de academische geschiedschrij
ving hebben de meeste historici dit soort 
van nationalistisch evolutionisme in het 
spoor van F. Braudel al lang voor onhoud
baar verklaard. De organisatoren van 
Europalia houden daarentegen onverkort 
vast aan de gedachte van een glorifiërende 
histoire national. Zo vinden ze het nog 
steeds vanzelfsprekend dat het roemruchte 
imperium der Azteken als een voorafscha
duwing van het huidige Mexico wordt voor
gesteld. Aan het einde van de 20ste eeuw 
onderschrijven zij schijnbaar moeiteloos 
een 19de-eeuws nationalistisch wereld
beeld.
Elke officiële geschiedenis van een natie
staat moet een feitelijk onherstelbare wonde 
alsnog trachten te helen: de breuk tussen 
elite en massa, de kloof tussen heersers en 
overheersten, die historisch wisselende 
gedaanten heeft, en ook: de sociale afstand 
tussen rijken en armen, bezitters en bezits- 
lozen. Het nationalisme beriep zich van 
meet af aan op de imaginaire sociale ruimte 
genaamd “ons volk” om de diverse vormen 
van ongelijkheid politiek te neutraliseren, 
en achter het harmonieus ogende scherm 
van een homogene culturele of linguïstische 
gemeenschap weg te moffelen. Maar elke 
nationale geschiedenis kent een soort van 
return of the repressed, een in meer dan één 
opzicht symptomatische terugkeer van het 
verdrongene. Want de officieel geloochende 
sociale verschillen komen impliciet, zij het 
ook vertekend, opnieuw aan de oppervlakte 

in een veelzeggende verdubbeling van ie
dere voor nationalistisch gebruik gecon
strueerde geschiedenis van het “eigen volk”: 
de historische lotgevallen van de nationale 
cultuur worden nu eens de kunstgeschiede
nis, dan weer de geschiedenis van de “in
heemse volkscultuur” toegerekend. Iedere 
histoire nationale canoniseert op een hoogst 
selectieve wijze het verleden, maar diffe
rentieert daarbinnen steeds ook tussen hoge 
en lage, legitieme en illegitieme cultuur
uitingen. Dat doet ook Europalia, of liever: 
dat moet Europalia ook doen daar deze 
organisatie om de twee jaar een natie-staat 
tot opmaat van een reeks uiteenlopende 
evenementen neemt waarin de gedachte 
van een nationale cultuur en geschiedenis - 
en vooral: van een nationale cultuurge
schiedenis - alsnog voor enige homogeni
teit, voor eenheid moet zorgen.

De centrale tentoonstelling van elke 
Europalia, meestal georganiseerd in het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, spie
gelt gewoonlijk een histoire nationale voor 
waarin de breuk tussen kunst en volks
cultuur wel impliciet wordt geëvoceerd, 
maar nooit hardop wordt gethematiseerd. 
Zo werd iedere bezoeker van “De Arend en 
de Zon ”, het hoofdevenement van Europalia 
Mexico, vergast óp een route door een 
imaginaire nationale geschiedenis die be
gon met tientallen archeologische sporen 
van vergane politiek-religieuze glorie en 
eindigde in een zaal met schilderijen en 
foto’s van 20ste-eeuwse kunstenaars pur 
sang (Posada, Kahlo, Rivera, Siqueiros, 
Orozco, Tamayo,... - kortom, “de grote 
namen”). De in de centrale expositie ver
zwegen tegenstelling tussen hoge en lage 
cultuur dient daarentegen zonder verdere 
tekst of uitleg tot richtsnoer voor alle an
dere tentoonstellingen en evenementen. 
Buiten het Paleis voor Schone Kunsten
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mag de culturele wonde die elke nationalis
tisch geïnspireerde geschiedvoorstelling 
poogt te helen, of liever: tracht te 
(be)pleisteren, volop etteren. Wat bij wijze 
van spreken in het centrum wordt verhuld 
met de bekende nationale doekjes-voor- 
het-bloeden, kan in de periferie worden 
onthuld. Want de deeltentoonstellingen van 
Europalia vallen net als de vele rand- 
evenementen, zoals de lezingen van litera
toren of “gastland-specialisten”, onder de 
noemer van ofwel Kunst-met-hoofdletter, 
ofwel volkskunst. Europalia Mexico zorgde 
voor tentoonstellingen van onder meer 
Kahlo (in Den Haag) en de muralisten (in 
Gent), en bracht daarnaast exposities van 
de Mexicaanse dodencultus (in de Brusselse 
Botanique) en de Mexicaanse klederdracht 
(in de ASLK-galerij). Enerzijds de Ge
nieën van de Esthetische Geest, anderzijds 
het ingénu van het Volk. Maar in het cen
trum bevindt zich hoe dan ook de Natie - het 
territorium en de staat, de geschiedenis van 
uiteenlopende mensengroepen die op een 
zeker ogenblik in de geschiedenis werden 
verplicht, meestal onder druk van fysiek 
geweld, om zich te bekennen tot een sociaal 
verband dat hen van welbepaalde identiteits
papieren voorzag.

Alles welbeschouwd is Europalia een poli- 
tiek-culturele instelling: de tweejaarlijkse 
organisatie van culturele evenementen 
dient, ja legitimeert de bij uitstek politieke 
gedachte van de natie-staat. In de huidige 
internationale én nationale context is dat 
bepaald geen onschuldig opzet - Europalia 
is ten slotte nog steeds een Belgische orga
nisatie. Maar het hele Europalia-gebeuren 
heeft ook een meer algemene of structurele 
draagwijdte, die alle mogelijke conjunc
turele politieke connotaties overstijgt. Want 
Europalia maakt voor de goede verstaander 
op een wel erg aanschouwelijke manier 
zichtbaar wat door tentoonstellingsmakers 
gemeenlijk wordt vergeten: elke politics of 
representation - iedere wijze waarop cultu
ren, groepen, esthetische tradities, enz. 
worden voor- of. tentoongesteld - is steeds 
ook een representation of “the political”. 
De manier waarop iets, het weze een 
gecanoniseerd kunstwerk of een banaal ge
bruiksvoorwerp, publiek wordt gepresen
teerd, impliceert gewild of ongewild altijd 
ook een politieke keuze, een impliciete of 
expliciete visie op de mogelijke verhoudin
gen tussen het getoonde en een bredere 
socio-culturele context die in alle ons be
kende historische situaties is doortrokken 
van macht, ongelijkheid, geweld, onder
drukking.

Jinunie Durham

Zicht op de installatie in (een organisatie van) het Paleis voor Schone Kunsten, 1993

Over Europalia Mexico in het bijzonder

Wat wist de modale bezoeker van “De 
Arend en de Zon” over Mexico voor hij 
deze centrale Europalia-tentoonstelling 
bezocht? Wellicht riep het woord “Mexico” 
bij hem alleen maar enkele zonnige beel
den op die "Mexicaansheid" connoteren - 
beelden van cactussen, van met tequila of 
Corona-bier overgoten taco-maaltijden, van 
imponerende snorren en kleine, geblokte 
vrouwen die poncho’ s dragen. Er is Mexico, 
de thans bestaande natie-staat, een politiek 
georganiseerd territorium waarbinnen uit
eenlopende tijden of geschiedenissen - re
ligieuze en economische, politieke en cul
turele - samenkomen. En er is “Mexico”, 
het imaginaire land, de verzameling stereo
tiepe beelden en “exotische” voorstellin
gen waarmee wij alsnog orde op zaken 
trachten te stellen in onze verbeelding van 
de Wereld. Dit handvol beelden suggereert 
het bestaan van zoiets als een Mexicaanse 
identiteit, een stabiele essentie waarvan de 
diverse uitingen van “Mexicaansheid” 
evenzovele verschijningsvormen zijn.

Gegeven de natie-idee (Mexico) enerzijds 
en stereotiepe "zij-beelden" (“Mexico”) 
anderzijds, bewegen manifestaties als 
Europalia Mexico zich onontkoombaar bin
nen een welbepaald spanningsveld. Aan de 
ene kant is er de officiële nationale 
(cultuur)geschiedenis, het primair voor ei
gen gebruik geconstrueerde verhaal over 
het verleden van “ons volk” dat elke nieuwe 
generatie via school- en leerboeken assimi
leert. Aan de andere kant is er de buiten
landse beeldvorming, de verzameling van 
gemeenplaatsen waarin de alteriteit van 
een vreemde cultuur en haar bevolking 
alsnog wordt bemeesterd via de notie van 
identiteit. In beide gevallen is er sprake van 
mythologisering, nu eens van het verleden 
(omdat breuklijnen en historische cesuren 
feitelijk worden miskend), dan weer van 
geschiedenis en historiciteit als zodanig (de 
aan de Andere toegeschreven identiteit is 
tijdeloos, quasi-eeuwig, natuurlijk eerder 
dan “cultuurlijk”). Een manifestatie als 
Europalia Mexico creëert een vreemde, 
onwezenlijke ruimte waarbinnen deze twee 
vormen van mythologisering, de inheemse 
en de uitheemse, alsnog met elkaar in dia
loog kunnen treden.

De inheemse, nationale mythologie domi
neerde, zoals gezegd, de centrale tentoon
stelling in het Paleis voor Schone Kunsten. 
“De Arend en de Zon ” bestond - voorspel
baar - uit drie luiken. In het eerste werden 

vele eeuwen geschiedenis en materiële spo
ren, meestal beeldjes en sculpturen, uit on
derling erg verschillende culturen zomaar 
bijeengebracht onder de noemer "precolum- 
biaans” - alsof alles voor Columbus inder
daad “hetzelfde” was, een tijdeloze en pri
mitieve, quasi-natuurlijke oergeschiedenis 
moet worden toegekend (de oudheid...). 
Allicht is “precolumbiaans” een onder 
hispanisten ingeburgerde term, maar dat 
zegt beduidend meer over het impliciete 
ideologische gehalte van een zekere ge
schiedschrijving dan over het onder deze 
noemer geamalgameerde verleden. Het 
tweede luik behandelde de periode na de 
definitieve vestiging van de Spaanse heer
schappij in 1521, het slotgedeelte het sinds 
de onafhankelijkheid (1819) verstreken tijd
vak. Wat hadden deze drie delen met elkaar 
te maken? Wat verbindt het rijk der Tolte
ken met het hedendaagse doen en laten van 
de bewoners van de Hoogvlakte van 
Chihuahua? Uitsluitend een naam, een 
woord - Mexico -, en vooral de mythische, 
met de idee van natie-staat verbonden ge
dachte dat alles wat ooit binnen een wel
bepaald territorium plaatsvond moeiteloos 
binnen één groot historisch verhaal kan 
worden bijeengebracht. Elke vorm van na
tionale geschiedschrijving verruimtelijkt de 
tijd en verankert de geschiedenis in een 
concrete plek. Alsof niet juist de ruimte - de 
geografie, de territorialiteit - moet worden 
vertijdelijkt; alsof de geschiedenis niet juist 
gedurig een strijd toont over ruimtelijke 
begrenzingen en de toeëigening van territo
ria; alsof ook Mexico niet drie eeuwen lang 
een Spaanse kolonie is geweest.

“De Arend en de Zon” verheerlijkte de 
gedachte van de natie-staat en de histoire 
nationale van Mexico. Andere door 
Europalia Mexico georganiseerde tentoon
stellingen, zoals “Hetfeest van de dood” in 
de Brusselse Botanique, kwamen daarente
gen tegemoet aan het altijd door exotisme 
gekleurde verlangen naar “het echte 
Mexico”, het Mexico van de gewone Mexi
caan en zijn tequila, zijn bontgekleurde 
kledij, zijn taco’s en buritto’s, en ook: zijn 
seksualiteit of zijn omgang met doden en 
nabestaanden. Wanneer deze nieuwsgie
righeid zich met een academische toga 
omhult, prijst ze zichzelf meestal aan als 
een belangeloze interesse voor de volks
cultuur. Het valt zeer te betwijfelen of de 
laatste notie meer is dan een ietwat onhan
dige, tevens ideologisch zwaarbeladen uit
drukking waarmee historici of sociologen 
alsnog enige cognitieve orde pogen aan te 
brengen in een heterogene verzameling van 

documenten of een bont geheel van cultu
rele praktijken. Woorden als “volkscultuur” 
zijn geen wetenschappelijke begrippen of 
theoretische concepten, maar verbale hand
vaten, retorische figuren die het mogelijk 
maken om een historisch verhaal te vertel
len of een synthetische voorstelling te ge
ven van het reilen en zeilen binnen een 
samenleving. Ze blijven ook altijd onzui
ver klinken, want ze raken nooit helemaal 
bevrijd van bijbetekenissen als “authen
tiek” of “echt” (die in de meeste vormen 
van mentaliteitsgeschiedenis en in een ze
kere populistische sociologie of antropolo
gie trouwens maar al te graag worden 
geofficialiseerd). Maar de eigenlijke crux 
of the matter is dat juist in elke representa
tie, schriftelijk of anderszins, van volkse 
gebruiken of praktijken de vaak gevierde, 
zelfs verheerlijkte “directheid”, “sponta
neïteit” of “ongekunsteldheid” van “het 
volk” alleen indirect, op een letterlijk ge
kunstelde wijze kan worden getoond. 
Iedere representatie van een volkscultuur 
of een deel daarvan, zoals haar doden
rituelen, ontbeert noodzakelijk het feitelijk 
geviseerde (ook al wordt het eigenlijk doel
wit meestal verzwegen): de emotionaliteit, 
de hartstocht en de passie waarmee zoge
naamd eenvoudige mensen handelings
vormen, rituele praktijken of collectieve 
betekeniskaders beleven.

“Het feest van de dood” was in meerdere 
opzichten een treffende illustratie van de 
onmogelijkheid om de afstand te overbrug
gen tussen geleefde cultuur en voorgestelde 
(volks)cultuur, tussen binnen- en buiten
staanders. Op 1 en 2 november herdenken 
de meeste Mexicanen hun overleden fami
lieleden door voor hen altaartjes op te rich
ten, bedekt met spijs en drank en versierd 
met bloemen en kunststukjes allerhande. 
De geofferde levensmiddelen moeten, zo 
meende ik althans te begrijpen, de 
nabestaanden sterken op hun tochten door 
de Hades. Om een en ander aanschouwelijk 
te maken, stouwden de organisatoren van 
“Het feest van de dood” de kleine expo- 
ruimte van de Brusselse Botanique vol met 
namaak-altaartjes, bevolkt met onder meer 
plastic-brood en plastic-bloemen. De hele 
zaal straalde zo ongewild een erg kitsche
rige sfeer uit. Op deze tentoonstelling was 
de simulatie van volksgebruiken kortom 
bijzonder doorzichtig: de materialiteit van 
de voorstelling leidde de aandacht onop
houdelijk af van het voorgestelde, de vorm 
vernietigde de inhoud en degradeerde het 
geheel tot een zichzelf doorprikkende 
schijnvertoning. Een moment lang ver
moedde ik zelfs dat “Hetfeest van de dood ” 
in werkelijkheid een installatie van een wel 
bijzonder doortrapte leerling van Joseph 
Beuys was. Maar in feite belichtte de ten
toonstelling enkel de onmogelijkheid om 
een specifiek volksgebruik - of beter: een 
als zodanig benoemde rituele praktijk - te 
representeren, middels allerhande materiële 
sporen naar elders te transporteren. Wel
licht moeten we alsnog een vliegtuigticket 
richting Mexico kopen om ons verlangen 
naar echte “Mexicaansheid” te bevredigen.

Rudi Laermans

In de Botanique (Koningsstraat 236,1210 
Brussel, 02/226.12.11) liep van 1 oktober 
tot 12 december 1993 de expo “Het feest 
van de Dood”. Europalia organiseerde in 
het Paleis voor Schone Kunsten (Konings
straat 10,1000 Brussel) “De Arend en de 
Zon”. De tentoonstelling liep van 23 sep
tember tot 19 december 1993. In op
dracht van het Paleis voor Schone Kun
sten werkte de in Mexico residerende 
cherokee Jimmie Durham de tentoon
stelling “A certain lack of coherence” uit 
Na Brussel is deze tentoonstelling tot 20 
februari te gast in het Institute of 
Contemporary Arts, The Mall, 12 
Carlton House Terrace, SWIY 5AH, 
London (071/930.36.47). “A certain lack 
of coherence " is ook de titel van een boek 
waarin de geschriften van Durham ver
zameld werden. Het verscheen bij Kala 
Press, P.O. Box 3509, London NW6 3PQ.
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Het project "" Vertoog en Literatuur” volgens ...
Cahier 1

“Lijn, grens, horizon”
Wat is een lijn? Een kronkelend pad en een 
autosnelweg, een natuurlijk element en een 
afgebakend object. De omtrek van een geo
grafische kaart en het verlengde van de 
horizon. Er zijn lijnen die reguleren, ande
ren die verbreken. De lijn is een paradoxale 
grens, een ongrijpbare leidraad tussen fic
tie en realiteit. “Lijn, grens, horizon ”, het 
eerste cahier van het project “Vertoog en 
literatuur” is opgevat als een verzameling 
bedenkingen over de lijn, en haar onder
scheiden gedaanten zoals ‘grens’, ‘hori
zon’, ‘muur’ of ‘kaart’. Theoretische, es
thetische teksten enerzijds en poëtische tek
sten anderzijds wisselen elkaar contra- 
puntisch af.

De Amerikaanse architectuurcritica Beatriz 
Colomina schrijft met “Slaglinies” een 
origineel essay waarin ze een inbreuk op de 
lijn door kolonisatie van de privéruimte 
signaleert. Die geweldpleging wordt ont
leed aan de hand van het verhaal van het 
huis dat Eileen Gray voor zichzelf bouwde 
en bewoonde tot 1934. Tijdens de oorlog 
was het het toneel van hevige gevechten en 
werd het met kogels doorzeefd. Vertrek
kend van dit militaire geweld gaat Co
lomina over tot het intieme geweld van een 
andere bezetting: met het schilderen van 
fresco’s eigende Le Corbusier zich deze 
ruimte toe in 1938. Voor Colomina zijn die 
schilderingen een “verminking van Gray’s 
architectuur”, maar ook de uitwissing van 
de naam Eileen Gray, aangezien Le 
Corbusier verwarring stichtte over wie het 
huis gebouwd had. Het verhaal van de 
“geestelijke” verkrachting van dit huis kan 
zo worden benaderd als een ongeoorloofde 
belegering van de privéruimte door de open
bare ruimte. In het relaas van die bezetting 
is “het binnen daarom juist de mogelijkheid 
geworden van het geweld dat buiten zich 
zichtbaar wordt”.
Voor Colomina is de lijn de grens tussen 
binnen en buiten, tussen privé en openbaar. 
Voor Louis Marin tekent de lijn een confi
guratie van niet-plaatsen en dient ze zich 
aan als een interval. In zijn laatste essay, dat 
hij kort voor zijn overlijden schreef, ont
leedt Louis Marin op schitterende wijze de 
“Grenzen van Utopia”. Hoe kan de Sears 
Tower in Chicago, de hoogste toren ter 
wereld, de ruimte van een utopie genere
ren? Twee fotografische visies geven een 
tegenstrijdig beeld van de toren. De ene 

‘vanop de hoogste verdieping, vanuit een 
dominerend gezichtspunt dat de blik opent 
op de totaliteit van de horizon en van de 
waarnemer “Heer van de Wereld” maakt. 
De andere visie, vanop de grond, maakt 
daarentegen de waarnemer tot voorwerp 
van de panoptische blik van de toren. Aan 
de ene kant ziet hij en domineert hij, aan de 
andere kant wordt hij gezien en gedomi
neerd. Die twee tegenstrijdige visies op 
eenzelfde object zijn voor Louis Marin het 
symbool van de “grenzen van Utopia”. Het 
samenvoegen van die twee visies doet een 
“spanning” ontstaan “tussen grens en hori
zon, totaliteit en oneindigheid, limiet en 
transcendentie, afsluiting en vrijheid” en 
schept een “kloof’ die “ons ertoe aanzette 
het probleem op te werpen (...) van de 
figuur van die grens tussen beeld en idee”. 
De ontleding van Louis Marin gaat verder 
met de term “horizon”. Die evolueerde van 
“limiet” in de middeleeuwen, dat tegelijk 
“weg” en “kloof’ betekende, naar het be
grip “oneindigheid” in de 18de eeuw. 
“Utopia,” van haar kant, is “de meervou
dige figuur van de oneindige arbeid van de 
limiet of de grens of het verschil in de 
geschiedenis.” “Utopia” is voor Louis Marin 
te begrijpen als een "praktijk-fictie" en niet 
als een beeld of een afbeelding. Op die 
manier kan ze toegang verlenen tot een 
totalitaire ruimte. De praktijk-fictie van 
Utopia kan slechts gevat worden doorheen 
reis vertellingen en kan onmogelijk op een 
kaart worden aangeduid. Utopia verlegt op 
die manier de begrippen “limiet”, “grens”, 
"kader", “rand”.

Met de geografische kaart worden uiter
aard steeds opnieuw vragen gesteld aan het 
territorium. Omar Calabrese en Herman 
Parret stelden een beelddossier samen dat 
die reis van de kaart in haar diverse 
voorstellingswijzen door de eeuwen heen 
weergeeft, met onder andere de denkbeel
dige kaarten van Robert Stevenson, Jules 

Veme en Jonathan Swift, die de aanzet 
waren tot het narratieve proces van hun 
romans. Daarnaast bevat het beelddossier 
beelden van de muur als afbakening, 
omwalling of afsluiting; de vermenigvuldi
ging van perspectieven en de oneindige 
ruimte van de reizen.
We betreuren dat de cartografische reis wat 
kort uitvalt. De cartografische verbeelding 
van de hedendaagse kunst, van de metafy
sische schilderijen van de Chirico tot de 
conceptuele ontsporingen komt er niet in 
voor. Door het verloren gaan van de maat 
en het overhoophalen van de waarneming 
van de schaal ontstond nochtans een nieuwe 
opbouw van de esthetische ruimte, waarin 
de geografische kaart zich opdrong als 
meetinstrument en als hulpmiddel voor de 
herinrichting van de ruimte. De artistieke 
praktijk van hedendaagse kunstenaars was 
gericht op de reconstructie van de 
ruimtelijkheid van het kunstwerk met be
hulp van de geografische horizon van de 
kaart, en dit in een rechtstreeks experimen
teel verband met de wereld. De kaart is ook 
het model geworden voor de uitbreiding 
van de picturale ruimte, niet alleen als visu
eel object, maar vooral als instrument voor 
een onderzoek van de esthetische ruimte en 
een aanzet tot een herdenking van de lijn. 
Met de kaart, waren de lijn en de grens 
trouwens de obsessie van de kunst van de 

Le Corbusier

Muurschilderingen, Cap Martin

jaren 1960-1970. Denken we daarbij aan de 
lijn in de zee van Jan Dibbets in 1969, 
“Grens” van Gilberto Zorio uit 1970 of 
uiteraard aan de “Boundary Split” (1968) 
van Dennis Oppenheim die langs de 
Canadese grens een lijn sneed in het ijs. De 
begrippen ‘territorium’ en ‘grens’ worden 
er grondig verstoord: lijn, maar ook muur, 
van de “Muur ” van Michelangelo Pistoletto 
(1966) tot de “Muur” van Klaus Rinke 
(rond 1970). De waarneming stuit op geslo
ten ruimtes, die echter onmiddellijk wor
den doorbroken, zoals blijkt uit een ander 
terugkerend thema van die periode: de 
vlucht (van de sprong in de leegte van Yves 
Klein tot de “Vliegpogingen ” van Gino de 
Dominicis rond 1968).
De publikatie van literaire fragmenten die 
echt hadden doen nadenken over de lijn, de 
kaart en de grens, zou pas ‘subversief 
geweest zijn. Zoals bijvoorbeeld de novelle 
van Arno Schmidt waarin hij op een duize
lingwekkende manier Eratosthenes' ont
werp van de platte aarde beschrijft. Een 
fictionele tekst over de lijn in de oorlog zou 
interessant geweest zijn, van de Maginotlijn 
tot de fictieve “Route des Flandres" van 
Claude Simon, van de bunker van Virilio 
tôt de teksten van de theoreticus Manuel de 
Landa.

We betreuren ook de afwezigheid van een 
theoretische tekst over architectuur, bij
voorbeeld van de ‘analyste’ van de lijn, de 
Amerikaanse critica, Catherine Ingraham. 
In “The Burdens of Linearity" analyseert 
ze het concept ‘lijn’ in de architectuur (Le 

Corbusier) en de schriftuur (Claude Levi- 
Strauss en Derrida). Haar geschriften po
gen aan te tonen hoe de lijn de architectuur, 
en ook een hele manier van denken, 
"vectorialiseert". “Ik gebruik de term 
'lineariteit' om een bepaald moment in tijd
ruimte te beschrijven, dat schriftuur en ar
chitectuur gemeen hebben. Het is het mo
ment waarop zich iets (een lijn, een weg) 
ontplooit volgens een bepaalde gedachten
lijn, een bepaalde genealogie, een bepaald 
fysiek of psychisch merkteken. De afwij- 
king van het lineaire naar het netwerk of het 
rizoom, het loopspoor van dieren halen de 
‘lineaire gedachte’, en bijgevolg de inscrip
tie van de lijn, overhoop. Voor Le Corbusier 
is de lineariteit de weg van de verlichte 
architect-humanist. Voor Levi-Strauss is 
de lineariteit de weg van de ‘blanke’ antro
poloog door het woud. Voor Derrida is de 
lineariteit het uitkomstloze eindpunt van de 
Westerse metafysica,” schrijft Catherine 
Ingraham in een essaybundel over architec
tuur, die in de Verenigde Staten werd uitge
geven.
Die bedenkingen over de lijn lopen uit op 
vragen over schriftuur en op de vaststelling 
dat de genealogie van de lijn verloren en 
bijgevolg het begrip ‘inscriptie’ geschon
den is. Het is jammer dat de lijn in “Lijn, 
grens en horizon ” altijd een ‘ontologische’ 
lijn is. “Lijnen trekken is begrenzen en 

afgrenzen, beperken en inperken, maar ook 
uit elkaar halen, scheiden, individualise
ren, duidelijkheid scheppen,” kunnen we in 
de inleiding lezen. Nooit ontwikkelt zich de 
'digressieve' lijn, die precies niet indivi
dualistisch is, maar collectief en rizo- 
matisch, en die het “plateau” (Deleuze), de 
breuk, de deflagratie impliceert, eerder dan 
het behoud van monumenten en de afbake
ning van de reeds ontgonnen gebieden van 
het denken. De kaart is trouwens dit door
breken van de lijn en haar begrenzing. Een 
geheel andere horizon zou zich ontplooid 
kunnen hebben met betrekking tot het ver
lies van de lineaire temporaliteit en het 
pluridimensioneel universum. In de plaats 
daarvan wordt eenzelfde lineair denkmodel 
herhaald. Het doorbreken ervan was heil
zamer geweest en in overeenstemming met 
andere hedendaagse waarnemingswijzen, 
zoals de snelle ontwikkeling van de 
cyberspace en de virtuele beelden die een 
nieuwe dimensie geven aan de begrippen 
‘limiet’ en ‘grens’.
Het essay van Lieven de Cauter is in die zin 
verdienstelijk omdat het zich losmaakt van 
die lineaire denkmodellen en een andere 
gedachtengang over de tijd-ruimte ontwik
kelt. Aan deze tekst ligt geen ontologisch 
programma ten grondslag waarin men de 
inscriptie in het territorium, al dan niet 
impliciet, roemt, maar integendeel een veel
vuldigheid aan semantische grondverschui
vingen die de lijn en haar ideologische 
verdelingen ontbinden. Lieven de Cauter 
gebruikt daartoe trouwens een echt glij- 
instrument, met name de ski. In “Korte 

geschiedenis van het skiën. Prolegomena 
voor een archeologie van de kick” schetst 
hij een geschiedenis van de waarneming, 
van bij de gedestructureerde waarnemin
gen van het “sublieme” tot de “kick”, als 
imploderend ervaringsmoment, passionele 
schok die limieten doorbreekt, via de mo
derne ervaring die Benjamin definieert als 
“schokbeleving”.
Hoe komt het dat het skiën plotseling in het 
begin van de vorige eeuw verschijnt en pas 
na 1945 een gangbare bezigheid wordt, 
terwijl het al eeuwen bestond? Door het 
alpinisme en daarna het skiën wordt het 
sublieme ontluisterd. Het maakt plaats voor 
avontuur, schrik, gevaar. “Het raccourci 
van het avontuur is de snelheid. De snelheid 
is het residu, de ‘neerslag’ (maar ook de 
radicale transformatie) van de panorami
sche extase, van de sublieme huivering, en 
de onvergetelijke belevenis van het avon
tuur.” Skiën ais zelfvoortstuwing en ver
lenging van de ledematen doet een nieuwe 
lichamelijkheid ontstaan. Van het skiën tot 
de “kick” als “aporie van de ervaring”, als 
“individuele, ‘avontuurlijke’ versie van de 
verlammende ‘sensatiezucht’”, als “‘shock
therapie’ tegen ervaringsarmoede” nodigt 
Lieven de Cauter ons uit op een tocht vanuit 
de idee van de “verloren inscriptie”, een 
tocht juist op datgene wat glijdt en zich in 
alle hevigheid opnieuw bundelt in extreme 
ervaringen. Een hele structurering van 
waarnemingsverschijnselen tekent zich in 
het essay af: het ontstaan van het Alpen
panorama op het einde van de 18de eeuw, 
de structurering van het sublieme, zijn 
desublimatie door het avontuur en het 
alpinisme, en tot slot de aporie van onze 
ervaringen, waarvan de ruimtelijke weer
gave voortaan geïmplodeerd of extensioneel 
is.

De lijn is er inderdaad om doorbroken te 
worden. Daarvan getuigt een merkwaardig 
architectuurproject dat lijn en horizon on
derzoekt: het “Slow House” van Diller + 
Scofidio. Opgevat als een optische kegel, 
en geïnspireerd op de Villa Malaparte, loopt 
het huis uit op een groot raam dat uitgeeft 
op de zee. Het landschap buiten wordt van 
binnenuit gefilmd en binnen weergegeven 
op het raam, dat scherm wordt. Zo gaan we 
over van het aanschouwen van de natuur op 
haar projectie. Hier zijn de begrippen ‘bin
nen’ en ‘buiten’ verdwenen door de mani
pulatie van het begrip ‘horizon’, waardoor 
visie en projectie samenvloeien in een- 
’zelfde’ waarnemingswijze. De lijn is niet 
langer een feitelijke situatie maar een ab
stracte planning, waarvan de vooronder
stellingen niet blijken te werken. Geen en
kel mentaal territorium krijgt de voorkeur 
en de traditionele afbakeningen worden 
overschreden. Een dergelijke territoriale 
excursie, die de juridische eigenschappen 
van de lijn en de grens overstijgt, is wat we 
graag in dit boek hadden gelezen.

Marie-Ange Brayer

Vertaling: Nicole Merckx

Deze bespreking is gebaseerd op de 
Franse uitgave “Ligne, frontière, hori
zon” die gepubliceerd werd door Les 
Editions Mardaga (Luik). “Lijn, grens, 
horizon” bevat bijdragen van H.C. ten 
Berge, Anneke Brassinga, Omar Cala
brese, Lieven De Cauter, Hugo Claus, 
Beatriz Colomina, Tom van Deel, Jozef 
Deleu, Christine D’haen, Hans Faverey, 
Maurice Gilliams, Stefan Hertmans, 
Roland Jooris, Dietmar Kamper, Louis 
Marin, Gert Mattenklott, K. Michel, Paul 
van Ostaijen, Herman Parret, Leo 
Pleysier, Franco Relia, Theo van Schoon
hoven, Liliane Voyé en Hans van de 
Waarsenburg.

Cahier 2
“Woordenloosheid”

De daad voor het woord - Over Daniël 
Robberechts' bijdrage aan het project 
“Vertoog en Literatuur”

Als je in het tumultueuze cultuuratelier dat 
Parijs is, in één van haar meest serene 
paleizen, de kalmste zaal opzoekt, dan kun 
je daar op een Egyptische grafstèle uit de 
18de Dynastie lezen welke daad aan de god 
van de stilte het leven heeft geschonken: 
een necrofiele, incestueuze geslachtsdaad,
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waarbij Isis zich door het lijk van haar dode 
broer Osiris laat bevruchten en zo moeder 
wordt van Harpechrot, Horus-de-zoon, in 
het Grieks vervormd tot Harpocrates, de 
god die afgebeeld wordt met de vinger aan 
de mond en daarom vanouds met stilte en 
zwijgen geassocieerd wordt.
Het tumultueuze cultuurgebeuren dat Ant
werpen 93 is, heeft voor één van zijn meest 
serene projecten, met name "Vertoog en 
Literatuur”, merkwaardig genoeg precies 
deze zwijgzame god tot zijn embleem uit
verkoren. Alsof dit tekst-atelier zich onder 
de bescherming van een goddelijke stil- 
zwijger wou stellen. En nagenoeg pal in het 
midden van het tweede cahier “Woorden
loosheid” (dat in het licht van dit embleem 
als een centraal cahier mag beschouwen 
worden) treft men eveneens een ‘daad’ aan 
die deze stilte, deze woordenloosheid, tot 
leven wekt, zij het dan in een “strikt lite
raire” gestalte: de vier bladzijden lange 
bijdrage van Daniël Robberechts is letter
lijk en figuurlijk woordenloos want - op de 
auteursnaam en de paginanummers na - wit 
en leeg.
Als we nu eens de radicaliteit van 
Robberechts’ woordenloze bijdrage trach
ten in te schatten in het licht van Isis’ (of is 
het Osiris’) liefdesdaad die de stilste der 
góden deed ontstaan? Misschien werpt dit 
een licht op de ‘daad’ die uitgerekend de 
woordenloosheid tot embleem van de lite
ratuur en het vertoog heeft uitgeroepen?

Schetsen we daarvoor eerst een aantal 
krachtlijnen uit dit cahier 2, dat vanuit di
verse invalshoeken die woordenloosheid 
ter sprake wil brengen. Literatuur en ver
toog - zo stelt de inleidende pagina - leven 
van een “stilte die de woorden aantast en 
tegelijk mogelijk maakt” (p. 5). Of wij nu 
ernstig dan wel fictief met woorden om
gaan, dit lukt ons slechts omdat we het in 
laatste instantie nooit gezegd krijgen, om
dat het ultieme, definitieve woord ons ont
breekt. Dit gebrek, dit tekort irriteert het 
vertoog, maar dan op een wijze die onge
neeslijk is en maakt dat.het discours nooit 
aan zijn voltooiing toekomt: dit irriterende, 
hardnekkige gebrek genereert in elk dis
cours onvermijdelijk steeds weer de aanzet 
voor een nieuw vertoog. Daarom - zo merkt 
Stefan Hertmans op (p. 41) - verschijnt dit 
‘tekort’ slechts inhet ‘teveel’,inhet surplus 
aan woorden dat ons discours over zichzelf 
heen doet struikelen . Ons verbaal geweld 
schiet steeds weer aan dat ene eenvoudige, 
precies ‘passende’ woord voorbij. Het keert 
daarom voortdurend op zijn passen terug 
en cirkelt ongedurig in zijn eigen woorden
vloed rond om er uiteindelijk - maar nooit 
definitief - genoegen mee te nemen dat dit 
ene woord blijft zwijgen, dat het onachter
haalbaar het vertoog blijft irriteren en zelfs 
in het woord ‘woordenloosheid’ niet te 
vangen blijkt.
Wat de woordenstroom constitutief onder
breekt en op zijn passen doet terugkeren, 
wat zijn dodelijke voltooiing tot in het 
oneindige opschort, is niet - zoals Comelis 
Verhoeven nochtans suggereert - een soort 
oorspronkelijk contact met de dingen dat 
aan het “verbalisme” van de taal vooraf zou 
gaan. In de ervaring van de “verwonde
ring” zou, aldus Verhoeven, de “machine 
van het omvattende en totaliserende spre
ken” (p. 50) stilgevallen zijn zodat de din
gen terug hun prioriteit tegenover de woor
den kunnen opeisen. Zo zouden de “woor
den inderdaad hun zin ontlenen aan wat ze 
ter sprake brengen, de dingen die daar zijn” 
(p. 49). Tegen Verhoeven kan men inbren
gen dat het tekort waarop het discours en 
het denken stoten niet zonder meer terug te 
voeren is tot een soort nalatigheid, een soort 
vergetelheid ten opzichte van de dingen; 
het is een tekort dat niet door een ver
nieuwde “woordenloze” verwondering over 
de dingen goedgemaakt zou kunnen wor
den. In de verwondering stoot het vertoog 
op de woordenloosheid van zijn eigen woor
den zelf. De kloof, waarvoor de woorden in 
de ‘verwondering’ halt houden, is niet zo
zeer die tussen henzelf en de dingen maar 
tussen hen en henzelf. De woordenloosheid 
bevindt zich niet buiten maar binnen de 
taal. Het is een gespletenheid tussen het 
woord en zichzelf, die ervoor zorgt dat het 
woord nooit bij zichzelf aankomt. In zijn 
poging met zichzelf samen te vallen en te 
zeggen wat het zegt, moet het zich tot in het 
oneindige op steeds andere woorden verla
ten. Het tekort dat het woord “aantast en 
tegelijk mogelijk maakt” betreft een radi- 
caal tekort van de taal als dusdanig, een 
vervreemding die onophefbaar is en de taal 
confronteert met de kloof die ze is. Tussen 
haar en de dingen gaapt een kloof die enkel 
en alleen de hare is: dit maakt van de 
‘verwondering’ een verbijstering en een 
ontreddering, omdat zij zich niet kan koes

teren in een “woordenloos constateren” 
(p. 51) dat de dingen er zijn en een “andere 
taal dan de onze” (p. 52) spreken.

In dit opzicht kan Daniël Robberechts’ bij
drage als een regelrechte antipode van 
Verhoevens essay gezien worden. Hier 
nodigt de verwondering over de woorden
loosheid van de taal de dingen niet uit om 
zelf in de vrijgekomen leegte voor de dag te 
treden; hier verwordt de verwondering tot 
absolute, verbijsterde verstomming. Red
deloos van de dingen losgescheurd, loopt 
de taal hier stuk op de leegte van haar eigen 
“verbalisme” en heeft ze absoluut niets 
meer te zeggen, en zelfs dat ‘niets’ weet ze 
hier niet meer uitte spreken. Bij Robberechts 
wordt over woordenloosheid van de taal 
niets gezegd, ze wordt zelfs op geen enkele 
manier uitgesproken of geschreven, ze stelt 
zich zonder compromis, zonder franjes als 
dusdanig. Die vier woordenloze, lege 
pagina’s willen in een geste van conse
quente eenvoud die woordenloosheid als 
zodanig stellen. Zij zijn als het ware voor 
het boek over de woordenloosheid wat deze

ven? En wat met de begeleidende brief? 
Moest die mee in het cahier opgenomen 
worden? Maar dan zou de compromisloze 
woordenloosheid van die pagina’ s tenslotte 
toch geschonden, worden; het hele opzet 
zou op die manier in zijn radicaliteit ont
kracht en vervalst worden. Maar kon men 
zo’n opzet wel anders dan op een of andere 
manier vervalsen opdat het überhaupt op
gemerkt zou kunnen worden? Wat zou an
ders het verschil uitmaken tussen de pagina’ s 
87-90 (Robberechts’ bijdrage) en bijvoor
beeld pagina 54 (de niet van een nummer 
voorziene pagina tussen de bijdrage van 
Comelis Verhoeven en Jacqueline Authier- 
Revuz)? Is pagina 54 niet een meer ‘au
thentieke’ bijdrage van radicale woorden
loosheid? Is zij dit echter nog, nu ik haar als 
dusdanig benoemd, d.i. verraden heb? Maar 
ook: zou zij dit kunnen zijn zonder dat 
iemand het gemerkt heeft en dus zonder dat 
ze zich op een of andere manier (door een 
woord of een teken) verraden had? En wie 
verzekert mij tenslotte dat die pagina 54 
niet toch de bijdrage van een auteur is die 
‘werkelijk’ (zoals Robberechts) iets
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op haar beurt voor de taal is: een inherente 
kloof, een gespletenheid, een radicaal te
kort. Die lege bladzijden schieten in dit 
cahier onmiskenbaar tekort, ze splijten dit 
cahier, ze zijn de “wak” in het boek dat gaat 
over de “wak in het spreken” (zoals Hert
mans zijn essay betitelt). Zij stellen de 
woordenloosheid eenvoudigweg woorden
loos voor.
Maar laat die eenvoud zich zo eenvoudig 
stellen? Voor de redactie van dit cahier 
moet het in elk geval minder eenvoudig 
geweest zijn, niet in het minst omdat zij het 
uiteindelijk waren die deze geste moesten 
stellen, en niet de auteur zelf: deze had zich 
immers ondertussen - dramatisch genoeg - 
van het leven beroofd. Robberechts had de 
redactie zes witte pagina’s en een begelei
dende brief opgestuurd. W at moest zij daar
mee aanvangen? Moest zij die zes pagina’ s 
blank, dus zonder auteursnaam (“anoniem” 
zoals Robberechts suggereert) en zonder 
paginanummers in het cahier opnemen? 
Zonder paginanummers: betekent dit niet 
dat ook de nummering op die bladzijden 
moest opgeschort worden, dat deze bladzij
den dus op geen enkele manier - ook niet 
onmerkbaar - genummerd mochten wor
den, dat zij met andere woorden een kloof, 
een wak, in de nummering moesten blij-

woordenloos opgestuurd heeft?
Al deze moeilijkheden ten spijt, heeft de 
redactie zich wel degelijk van haar taak 
gekweten. Zij heeft zich aan het onvermij
delijke verraad bezondigd op een manier 
die ook voor de lezer merkbaar is gebleven: 
de zes bladzijden werden er vier; de auteur 
kreeg samen met de (doorlopende) pagina
nummering de eer de maagdelijke bladzij
den met zijn naam te mogen schenden; zijn 
‘suggestie’ om de “middelste bladzijden 
voor deze mutistische bijdrage” (p. 201) te 
reserveren werd net niet (en dus toch onge
veer) gerespecteerd; de begeleidende brief 
werd in de “Verantwoording" van de bij
dragen mee opgenomen, zij het slechts ge
deeltelijk: alleen de “hoofdtekst” werd er
uit weerhouden.
Wat zou er daarentegen gebeurd zijn als de 
redactie niet op zo’n pijnlijk ‘zelfstandige’ 
wijze het initiatief in eigen handen had 
moeten nemen met betrekking tot Robbe
rechts’ bijdrage? Wàt als zij de volle ver
antwoordelijkheid aan hem had kunnen 
overlaten? Zou hij het er anders, beter, van 
afgebracht hebben? Zelf zou hij er in ieder 
geval niet fier over geweest zijn. Hij was 
ervan overtuigd dat iedereen (ook de redac
tie) zijn bijdrage “triviaal en goedkoop” 
(p. 201) zou vinden. Hij dacht er vast ook

zelf zo over, maar vond dat minstens één 
iemand de “provocatie die het thema 
‘woordenloosheid’ voor een schrijver 
vormt” (p. 201) van zo’n repliek moest 
voorzien. Iemand moest toestaan dat de 
woordenloosheid ‘letterlijk’ over zijn bij
drage en zelfs over zijn naam zou regeren. 
Minstens één iemand moest ‘niemand’ blij
ven, dit scheen hem een noodzakelijke ver
eiste opdat de woordenloosheid ‘zelf aan 
het ‘woord’ zou kunnen komen. En indien 
men het ‘niets en niemand’ dat hij voor
stelde niet had willen aannemen, zelfs dan 
wou hij zichzelf nog wegcijferen door op
nieuw ‘iemand’, een gewone auteur, te 
worden: voor het geval het nodig mocht 
blijken - zo schreef hij de redactie - was hij 
reeds aan een alternatieve bijdrage begon
nen, getiteld “geen woorden maar daden” 
(p. 202). Hij zou ook daarin niet zonder 
meer ‘woorden’ geschreven hebben maar - 
zij het dan door middel van geschreven 
woorden -een ‘daad’ gesteld hebben. Want 
daar was het Robberechts blijkbaar om te 
doen: het stellen van een daad. Als men het 
over woordenloosheid wou hebben op een 
manier die haar niet meteen verkrachtte, 
dan moest men die woordenloosheid de 
kans geven ‘zichzelf te poneren. En dit kan 
niet met woorden maar evenmin zonder of 
radicaal buiten woorden, in een teken bij
voorbeeld dat niets met taal of woord te 
zien heeft. Binnen de taal, binnen een ca
hier kan dit enkel met een ‘daad’ die zich 
louter negatief tot de woorden verhoudt: 
een ‘pure’, want puur negatieve taaldaad, 
een daad die alles en iedereen, inhoud en 
woord, titel en auteur, redactie en cahier, 
negeert. Binnen de ruimte van vertoog en 
literatuur kan de woordenloosheid enkel 
radicaal gesteld worden door een daad die 
deze ruimte vrijmaakt van elk vertoog, van 
elke literatuur of van om het even welke 
taal - dit is de logica die Robberechts met 
zijn “mutistische” taaldaad in zijn uiterste 
consequentie wou stellen.
De woordenloosheid die het vertoog en de 
literatuur “aantast en tegelijk mogelijk 
maakt” is die radicaal negatieve ‘daad’ 
waarop de taal in laatste instantie teruggaat. 
De taaldaad, waarmee de woorden zich 
stellen, kan op het meest basale niveau door 
geen woord gegrond worden. Waarom er 
taal is, weet geen taal te verantwoorden. Zij 
is de enige brug die de mens met de dingen 
en met zichzelf verbindt; pas in haar kun
nen de dingen en hijzelf ter sprake komen. 
Maar in laatste instantie weet zij zich niet in 
de dingen (zoals Verhoeven suggereert) 
noch in de mens zelf gegrond, maar rust zij 
in de kloof die zij ‘zelf slaat tussen haar en 
de dingen, tussen haar en de mens. De taal 
is die kloof tussen de mens en de dingen, 
tussen de mens en zichzelf, en die kloof is 
de enige band die de mens met zichzelf en 
de dingen heeft. Die band gaat op een 
bandeloos klieven terug, op een originaire 
‘daad’ van negatie. Die kloof-die-bindt is 
een loutere ‘daad’, een pure negatie die de 
lege ruimte, nodig opdat er een band zou 
kunnen zijn, uit het niets doet ontstaan.
De taal klieft haar eigen ruimte, daarin 
bestaat de woordenloze daad waarop zij 
teruggaat. Pas in die ruimte kunnen de 
woorden aantreden om de geslagen kloof te 
overbruggen. De nietige ruimte, die de taal 
tussen de mens en zichzelf, tussen de mens 
en de dingen poneert, wordt dan ook door 
haar woorden ogenblikkelijk opgevuld. De 
negatie van haar ‘originaire’ daad is ook 
altijd al zelf genegeerd en tot positiviteit 
omgesmeed. De negatieve daad waarop de 
taal teruggaat kan derhalve enkel verraden 
- want enkel genegeerd - worden. De 
woordenloosheid die elk woord mogelijk 
maakt kan slechts in woorden ter sprake 
gebracht en dus verraden worden. Zelfs een 
geste (een ‘daad’) die aan de woorden wil 
ontsnappen en de negatieve ‘daad’ van de 
woordenloosheid als dusdanig wil pone
ren, verraadt haar.

Had Robberechts zijn bijdrage de pretentie 
meegegeven die haar hier in onze tekst 
even werd toegedicht, had hij met andere 
woorden werkelijk de antipode van Ver
hoeven willen zijn, dan zou hij zich slechts 
op een andere manier aan eenzelfde euvel 
schuldig gemaakt hebben. Ook hij zou de 
woordenloosheid van de taal tot een 
zelfheid, tot een vaste identiteit, terugge
bracht hebben, weliswaar niet die van de 
‘dingen’, maar die van de lege woorden
loosheid ‘zelf. Die lege bladzijden zijn 
daarom in geen geval de woordenloosheid 
als dusdanig. Dat Robberechts zijn eigen 
bijdrage (niet zonder ironie) zelf “triviaal 
en goedkoop” noemt, dient in dit opzicht 
wel degelijk in rekening gebracht te wor
den. Ook voor hemzelf getuigen zijn “witte 
bladzijden” van een bij uitstek valse pre
tentie: nog meer dan welke andere bijdrage
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ook laten zij dóórschemeren dat zij de 
woordenloosheid ‘zelf onvervalst aan het 
woord kunnen laten. In haar schijnbare 
bescheidenheid is zijn bijdrage door de 
pretentie gedragen de laatste grond van de 
taal in een ultiem teken aanwezig te kunnen 
stellen. De woordenloosheid, de radicale 
negatie die aan de basis van de taal ligt, kan 
echter niet als dusdanig gesteld worden en 
kan zich ook niet zelfstellen, omdat ze aan 
elke vorm van zelfheid voorafgaat. De 
woordenloosheid kan alleen gesteld wor
den in een beweging die haar tegelijk ver
raadt en negeert. Het is daarom goed denk
baar dat Robberechts niets anders ver
wachtte dan dat de redactie zijn bijdrage 
zou weigeren. Zo’n weigering staat in ieder 
geval niet haaks op een blijk van waarde
ring voor de ernst en het gewicht van de 
bijdrage.

De ironie die Robberechts in zijn ‘daad’ 
legt - zoals onmiskenbaar uit zijn begelei
dende brief blijkt - is inderdaad in alle 
opzichten ernstig te nemen. Hoe schamel 
ook, de ironie is hier het enige middel om 
tegenover het dubieuze van zijn “banale en 
triviale” daad een zekere afstand te behou
den. Zo’n daad, die doet alsof hij de 
woordenloosheid als dusdanig stelt, kan 
niet zonder meer door ‘iemand’ gesteld 
worden: de radicale negatie van die ‘daad’ 
veronderstelt de afwezigheid van een au
teur of van welke vorm van ‘subject’ dan 
ook. Dergelijke ‘daad’ veronderstelt de dood 
van het subject. Die daad kan dan ook enkel 
gesimuleerd worden; de auteur kan slechts 
in de schijn van een anonimiteit afwezig 
zijn. Daad en dood van de auteur zijn daarom 
enkel in het onechte van een enscenering 
mogelijk. In het bewustzijn van dit 
onherleidbaar scenische ligt de ironie van 
Robberechts.
Wanneer de redactie dan schrijft dat “de 
manier waarop Robberechts zijn leven 
beëindigd heeft (...) van deze (lege) bladzij - 
den méér dan een ‘triviale en goedkope’ 
gemakkelijk-modernistische geste” maakt 
(p.201), dan wordt zij plots op een eigen
aardige manier trouw aan Robberechts, daar 
waar ze hem voor de rest - overigens geheel 
binnen de logica van zijn bijdrage - juist zo 
nauwgezet verraden heeft. Het is alsof zijn 
spijtige zelfmoord het dubieuze, het vol
strekt lichtzinnige van zijn ironie vergeef
lijk en ongedaan maakt. Pas de reële dood 
van de auteur lijkt aan de lege bladzijden 
van zijn bijdrage hun werkelijk gewicht te 
geven. Meer nog: het lijkt erop dat de 
auteurpasals ‘subject’ van die lege bladzij
den kan aanvaard worden omdat hij het 
reële (onmogelijke, fatale) subject van zijn 
eigen dood geworden is. Alsof pas het feit 
dat de schrijver letterlijk en reëel zonder 
woorden gevallen is, zijn woordenloze bij
drage kan legitimeren. Alsof dus de reële 
dood het ‘alsof definitief zou kunnen weg
vegen. Herhaalt zich op die manier niet 
juist het “goedkope en triviale” dat men 
Robberechts’ bijdrage meende te mogen 
aanwrijven: dat hij de woordenloosheid 
‘zelf in de eenvoud van een volstrekt lege 
geste dacht te kunnen doen aantreden; dat 
hij met andere woorden met zijn woorden
loze daad dachtte ontsnappen aan het ‘alsof, 
aan het verraad dat de woordenloosheid 
steeds weer te beurt valt, niet in het minst 
omdat ze die op haar beurt onvermijdelijk 
genereert? Is het omdat hij zich echt van 
kant gemaakt heeft, dat we er moeten van 
uitgaan dat hij het met die lege bladzijden 
meende? En zou pas daarin de ernst en het 
gewicht van zijn lichtzinnige bijdrage gele
gen zijn?
De onherleidbare woordenloosheid van de 
taal krijgt hier dan toch weer een waarheids- 
referent: de reële dood. Ook hier wordt de 
woordenloosheid in haar radicale lichtzin
nigheid, die de taal doet teruggaan op een 
verraad waartegenover men nooit de ‘juiste’ 
positie kan innemen, geneutraliseerd en 
herleid tot een reële afwezigheid van woor
den buiten de taal. Het verbijsterende van 
de woordenloosheid ligt echter in een af
wezigheid van woorden uitsluitend binnen 
de taal. Die afwezigheid, die ‘dood’, is als 
een spook dat haar van binnenuit behekst 
en haar ernst - die ze tegelijk mogelijk 
maakt - blijvend ondermijnt, zelfs ten aan
zien van de reële dood. Ook deze laatste 
weet geen halt toe te roepen aan de 
unheimliche negatie in de taal, aan de ‘dood’ 
die haar als een niet te verantwoorden daad 
voortjaagt. Ook de reële dood brengt de 
‘dood’ van de taal niet tot ‘zichzelf’ maar 
verraadt hem. Als radicale zelfloosheid van 
de taal is de woordenloosheid nooit anders 
dan in een verraad, d.i. “triviaal en goed
koop” ter sprake te brengen. Zij kan nooit 
anders dan lichtzinnig genegeerd worden, 
ook door de woordenloze dood van de 
auteur die ze in een eenvoud zonder woor

den wou stellen. Het ondraaglijke van de 
woordenloosheid bestaat er dus in dat ze 
met het verraad dat ze over de taal uitzaait 
zelfs de dood kan aan tasten. Hier toont zich 
het dodelijke van het verraad dat de 
woordenloosheid in de orde van de taal 
doet binnensijpelen; hier laat zich het 
gegrom van de verschrikking horen die 
huist in de stilte onder wiens hoede vertoog 
en literatuur zich gekoesterd weten.

De geste van de redactie - maar ook die van 
Robberechts zelf en in feite elke geste waar
mee de woordenloosheid aan de orde ge
steld wordt, niet in het minst deze die zich 
hier nu aan de lezer opdringt - doet in zekere 
zin met Robberechts wat Isis met het dode 
lichaam van Osiris doet: zij verwekt op het 
lijk van haar geliefde broer-schrijver een 
woordenloosheid die de dood hem verhin
derde zelf gestalte te geven. Als schrijver 
was hij reeds een soort god van de dood en 
van de woordenloosheid, en in een posthume 
blijk van liefde maakt zijn zuster zijn werk 
af: zij ontsteelt aan de dode (god van de) 
dood het paginawitte zaad dat zij als stilte 
en woordenloosheid ter wereld brengt. En 
toch: zij heeft zich niet aan die schandalige 
geste gewaagd om daardoor de woorden
loosheid van een gewisse dood te redden, 
maar - omgekeerd - zij verwekt een 
woordenloosheid juist om de dodelijke 
bloedschande van haar geste blijvend ver
zwegen te houden. En pas dit originaire 
zwijgen zal haar elk verder spreken moge
lijk maken.
Robberechts’ spierwitte bladzijden dekken 
een geweld toe, een onmogelijkheid, een 
onhoudbare houding, die enigszins voel
baar is in de onbeslisbare relatie die zowel 
de redactie als de auteur er zelf mee onder
houden hebben, en die in feite teruggaat op 
de fundamentele onmogelijkheid van de 
taal om zich te verhouden tegenover de 
zelfloosheid die ze in ‘wezen’ is. De 
woordenloosheid van de taal is een sluier 
waarmee ze haar skandalon toedekt. Dat ze 
in laatste instantie nooit woorden tekort 
schiet, dat geen woord zich door wat dan 
ook laat tegenhouden: daarin bestaat haar 
skandalon. Dat ze alles kan verraden, zelfs 
haar ultieme woordenloosheid, zelfs de dood 
- dat ze alles met haar ontembaar ‘alsof kan 
aantasten: dit is haar schandelijke, onhoud
bare onmogelijkheid. Tegen deze onmoge
lijkheid kan echter enkel door haarzelf een 
dam opgeworpen worden: daarin bestaat de 
woordenloosheid die ze zichzelf uit haar 
eigen zelfloosheid verwekt heeft. Als on
geremd verraad aan de realiteit en aan haar
zelf, moet ze haar grenzeloos verraad ook 
weer verraden en zich door een door haar 
verwekt onzegbare laten beperken en 
begronden. Het incestverbod waarop de 
taal - ook die van het vertoog en de litera
tuur - berust, is door de bloedschandige 
‘daad’ van de taal zelf ingesteld: dit is de 
structuur van haar inherente woorden
loosheid. Weliswaar leven vertoog en lite
ratuur slechts van de stilte omtrent die 
originaire bloedschande, maar anderzijds 
is het enkel de onmogelijkheid om deze 
stilte het zwijgen op te leggen, die het 
vertoog en de literatuur mogelijk maken, 
want blijvend opjagen.
In Andersens sprookje van de zeemeermin 
(in dit cahier geanalyseerd door Patricia De 
Martelaere) wordt de onmogelijkheid van 
de beide geliefden om samen te komen ook 
met die bloedschande geassocieerd: beide 
op dezelfde dag geboren, lijkt het wel alsof 
ze broer en zus zijn. In het sprookje wordt 
de huid van dit ‘alsof dermate opgespannen 
dat daaronder de verschrikking, die dit ver
haal mogelijk maakt, even als zijn ‘woorden
loze’ schoonheid kan schitteren.

Mare De Kesel

“Woordenloosheid” bevat bijdragen van 
Jacqueline Authier-Revuz, Godfried 
Bomans, Jean-Jacques Courtine, Patricia 
De Martelaere, Philippe Dubois, Claudio 
Guillen, Stefan Hertmans, Charles 
Palliser, Max Picard, Michele Prandi, 
Franco Relia, Daniël Robberechts, 
Nathalie Roelens, Jacques Sojcher, 
Marianne Van Kerkhoven, Cornelis 
Verhoeven en Marina Warner.

Cahier 3
“Provincialismen/ 
Ontworteling”

Stadswandeling versus huiskamer- 
oefening

De redactie van “Vertoog en Literatuur” 
opent elk cahier met een toelichting: “De 

thema’s die aan de auteurs werden voorge
steld zijn niet het eigendom van één disci
pline. Het zijn geen literaire of sociologi
sche of politieke thema’s maar open 
thema’s, die op zeer verschillende wijzen 
behandeld kunnen worden. Ze zijn niet aan 
de actualiteit gebonden, maar raken ze 
- zoals uit de bijdragen zal blijken - soms 
diep in de flank.” Om de nobele objectie
ven van het project te evalueren, lijkt het 
me gerechtvaardigd criteria te hanteren die 
even hoog gegrepen zijn. Mijn lectuur van 
“Provincialismen/Ontworteling ” draagt de 
sporen van een bewondering voor het 
actualiteitsgebonden Duitse essay van het 
interbellum (Benjamin, Hessel, Krauss, 
Kracauer). In die traditie wordt er evenmin 
gekozen tussen literatuur, politiek of 
cultuurfilosofische reflectie; integendeel, 
men poogt verscheidene ‘disciplines’ in 
een (aan het gestelde probleem) aangepaste 
dosering te vermengen. Dat zulke essays 
steeds aanleiding geven tot nadenken is te 
danken aan de stimulerende vermenging 
van een haast literaire sensibiliteit met een 
sterk politiek bewustzijn. Men weigert 
weliswaar te kiezen tussen deze of gene 
maatschappelijke positie, maar dit “eeuwig 
weifelende” wil tegelijk fungeren als een 
antidotum voor politieke onverschilligheid. 
In tegenstelling tot de bijdragen in “Pro
vincialismen/Ontworteling” zijn de essays 
van Krauss of Kracauer steevast doordron
gen van een kritische houding. Hoewel zij 
zich zelden laten verleiden door eenduidige 
politieke recepten, verliezen zij de maat
schappelijke en culturele horizon nooit uit 
het oog.
Die vormen van ‘essayisme’ lijken op het 
eerste gezicht verwant aan de intenties van 
de redactieraad. De verantwoordelijken van 
het project vragen immers naar “de plaats 
van kunst en de manier waarop men hier 
met cultuur omgaat”. Toch is er een belang
rijk verschil: terwijl de cahiers een verza
meling vormen van verschillende tekst
genres (poëzie, kritiek, verhaal, tekst
commentaar, essay, etc.) is de essayistische 
tekst uit de jaren ’20 op zichzelf een ‘werk
plaats’ met verschillende ingangen en 
(nood)uitgangen. Cahier 3 is vanuit dit per
spectief een gemiste kans. Het is teveel een 
verzameling van academische tekst
commentaren, academische kritieken en 
academische essays geworden. “Vertoog 
en Literatuur” plaatst - letterlijk en figuur
lijk - een specifieke vorm van vertoog naast 
de literatuur. Dat lijkt me de belangrijkste 
réden waarom het project geen provocatieve 
onderneming is geworden.

Men wenste de Vlaamse kunstwereld uit te 
dagen, haar te confronteren met de com
plexiteit van culturele vraagstukken. Dit is 
ook wenselijk, omdat de Nederlandstalige 
literatuur bij voorbeeld elke voeling met het 
(oude of recente) cultuurtheoretische debat 
heeft verloren en omdat literatoren hier te 
lande alleen de (afilosofische) reflecties 
van hun confraters ernstig nemen. Terwijl 
Europese auteurs in het verleden geregeld 
toegaven aan het verlangen om hun artis
tieke werk in te bedden in het bredere kader 
van de cultuurproduktie, lijdt de regionale 
letterenscène aan een acute vorm van intel
lectueel provincialisme. Misschien gaat het 
om een internationale tendens, want de 
opmerkingen van Nathaniel Tam over 
avant-gardeliteratuur lopen parallel met 
mijn onbehagen over de globale Vlaamse 
literaire situatie. Tarn heeft het over 
“incestueuze situaties waarin de enige kunst- 
consumenten de producenten ervan zijn en 
waarin elke relatie tussen de kunstproducent 
en het bredere publiek (ik zou zo’n traditio
nele verhouding een huwelijksrelatie noe
men) sterk is afgenomen” (p. 47). Het feno
meen dat Tam beschrijft is weliswaar niet 
nieuw - in de literatuurgeschiedenis treedt 
het op sinds 1850 - maar in sommige perio
des manifesteert het zich sterker dan in 
andere. Bovendien is Tams analyse ook 
van toepassing op auteurs die zich weige
ren uit te laten over de rol van literatuur in 
de regionale of internationale cultuur. 
Overal waar die situatie zich radicaliseert, 
kunnen cultuurconsumerende buitenstaan
ders een tegengewicht uitoefenen.
“Vertoog en Literatuur” had alle troeven 
in handen om de gedroomde knuppel in het 
hoenderhok der letteren te worden. Omdat 
de auteurs zowel buiten de literaire produk- 
tie als buiten de literaire kritiek staan, leken 
zij uitverkoren voor de rol van intrigant. 
Wanneer men echter de bijdragen bekijkt, 
blijkt dat de provocatie weinig om het lijf 
heeft. De reden voor die zwakheid ligt bij 
de onevenwichtige keuze voor ‘buitenstaan
ders’ die deel uitmaken van een al even 
parochiale sector van het cultuurleven: de 
academische wereld. Men heeft zich al te 
zeer gefixeerd op de hegemonie van een 

afilosofisch klimaat en daar tegenover een 
trots statement willen poneren. Met opge
heven hoofd wil men aan bod brengen wat 
in de meeste artistieke disciplines ontbreekt: 
reflectie. De bekende slogan van Antwer
pen 93 parafraserend, zou men de vraag 
van “Vertoog en Literatuur” kunnen om
schrijven als “Kan intellectuele reflectie de 
culturele wereld redden?”. Indien de intel
lectuele reflectie zich aan de eisen van het 
academische vertoog houdt, lijkt dit bij 
voorbaat uitgesloten. Nu wil ik de nood
zaak van academische reflectie over cul
tuur niet in vraag stellen, veeleer gaat het 
me om de vaststelling dat de meeste bijdra
gen in Cahier 3 er niet in slagen om uit te 
stijgen boven de enge grenzen van het spe
cialisme. Nochtans lijkt me juist dat de 
vereiste om tot cultuurkritische essays te 
komen.

Cahier 3 bevat enkele bijdragen die de geest 
van het cultuurkritische essay uitdragen. 
De teksten van György Konrâd, Pierre 
Mertens en Rudolf Boehm bieden persoon
lijke reflecties op een heet hangijzer: de 
toekomst van de democratie in het nieuwe, 
doornationalismen geplaagde Europa. Toch 
zijn zij te weinig doordrongen van wat ik 
het “eeuwig weifelende” noemde. De 
essayistische tekst uit het interbellum 
steunde op de gelijkberechtiging van twee 
schijnbaar tegengestelde strategieën: de 
esthetische aandacht voor het concrete de
tail en de theoretische interesse in histori
sche en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De subjectieve blik - die Benjamin om
schreef als “het spoor van de verteller” - is 
een wezenlijk bestanddeel van de essayis
tische provocatie. Die persoonlijke stem is 
echter meer dan een persoonlijke ‘ mening ’. 
Voor Benjamin is de wandeling de grond
vorm van het essayistische schrijven, om
dat zich in de verstrooide aandacht van de 
flaneur verbazingwekkende details en sto
rende kleinigheden openbaren. Geen van 
de drie genoemde auteurs hanteert de me
thode van de wandeling; zij houden zich 
aan de eisen van het ‘Verlichte’ essay. 
Zonderde waarde van ‘Verlicht’ gedachten
goed te betwijfelen, geloof ik dat het 
Benjaminiaanse essay een alternatief kan 
bieden voor de diepgaande, maar ietwat 
steriele analyses van grote politieke proble
men. Aan de oppervlakte van de Europese 
cultuur vindt men heel wat betekenisvolle 
verschijnselen die een ‘diep’ inzicht in de 
westerse cultuur mogelijk maken. Ik denk 
hier aan het paradoxale samengaan van 
grootstads- en discotheekeuforie met de 
hang naar (ecologische en fysieke) gezond
heid. Zulke observaties kunnen cultuur- 
producenten eventueel aansporen tot filo
sofische reflectie, of hen op zijn minst 
confronteren met andere dan psychologi
sche of estheticistische problemen.

Het ‘Verlichtingspathos’ is in de andere 
essays niet te bespeuren. Evenmin vindt 
men er het persoonlijke verhaal van de 
kritische essayist. Afgezien van de duide
lijk subjectieve fascinatie voor originele en 
authentieke theoretische problemen, moet 
men vaststellen dat de blik in deze teksten 
niet gedragen wordt door vertellers. Zij 
dragen veeleer het spoor van de academi
cus. De teksten analyseren weliswaar op 
heldere en erudiete wijze diverse aspecten 
van het thema: het vertoog van het politieke 
nationalisme (Jean-Yves .Guiomard), de 
antropologische vraagstelling omtrent cen
trum en periferie (Rudi Visker), de filoso
fische (ont)wortelingsvertogen van Heideg
ger en Levinas (Dirk De Schutter), de lite
raire metafoor van de wortel en de literaire 
worsteling met decadentie (Viviane Liska), 
de spanningsverhouding tussen de aarde en 
het sublieme in de romantische lyriek van 
Wordsworth (Ortwin De Graef) en de nar
cistische heimweegevoelens die uit een 
psychoanalytische zelfanalyse opborrelen 
(Rudolf Bemet). Maar op deze bijdragen 
kan men nauwelijks anders dan academisch 
reageren: men is voortdurend geneigd 
bemerkingen neer te schrijven in de (be
wust ruim opgevatte?) marge van het boek.

Enkele teksten stijgen uit boven het acade
mische specialisme of het politieke 
verlichtingsdenken omdat zij de gevoelige 
snaar van onze culturele mythes raken. Zo 
vindt de Poolse auteur Marian Pankowski 
in herinneringen aan het Poolse platteland 
de sporen van een historisch geworteld 
anti-semitisme. Nathaniel Tam spreekt 
- duidelijk beïnvloed door Franse denkers - 
over de insluitings- en uitsluitings- 
strategieën die door cultuurproducenten 
worden aangewend om hun rijk af te scher
men van provinciale indringers. Voor het 
imago van de Amerikaanse cultuur- 
producent stond dezelfde Odysseus model
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die Deleuze ooit definieerde als de eeuwige 
“homo universalis”: het blanke, hetero- 
sexuele, welopgevoede en relatief god
vrezende en mannelijke subject. Tarn 
problematiseert dit imago door zich af te 
vragen hoe dit cultuurideaal zich kan hand
haven in een samenleving die al lang geen 
smeltkroes, maar veeleer een patchwork 
van minderheden is geworden. Pierre Sansot 
concentreert zich op de belangrijkste maat
schappelijke basis van het provincialisme: 
de mythomanie.
Toch ontberen ook de analyses van Sansot, 
Tam en Pankowski voeling met actuele 
affecten. Zij verleiden de lezer er niet toe 
om bepaalde ontwikkelingen als lijflijk 
ervaarbare en concreet waarneembare pro
blemen op te vatten. Essays zijn volgens de 
literatuurwetenschappelijke specialisten 
(Rohner, Kahler, Bachmann) familie van 
het rethorische vertoog. Een prikkelend 
essay verstaat de kunst om een dialoog te 
openen aan de hand van persoonlijke erva
ringen. Niet de dialoog met andere specia
listen, maar het poneren van een ‘mening’ 
die de communicatie met een breder pu
bliek van cultuurproducenten en -consu
menten op gang brengt: “Meningen zijn 
voor het reuzeapparaat van het maatschap
pelijke leven wat olie is voor machines. 
Men plaatst zich niet voor een turbine en 
overgiet hem met machineolie; men spuit 
een beetje in de verborgen voegen en plooien 
die men kent” (Benjamin). De essayist is 
voor Benjamin zowat de strandjutter van 
het maatschappelijke leven. Tijdens de 
essayistische wandeling verzamelt de au
teur “documenten”, gestolde culturele ex
pressies die in de tekst het uitgangspunt 
zullen vormen van de persoonlijke reflec
tie. Vaak gaat het om maatschappelijke of 
historische trauma’s: het verlies van sym
bolische waarden, het gedwongen colla
boreren met de ruilwaarde, de medeplich
tigheid van de cultuur met de ‘onderdruk
kers’, de zucht naar goedkope sensaties, 
etc... "Voyage à Paris”, het filmessay van 
Jef Cornelis en Rudi Laermans (opgeno
men in “Nouvelle Synthèse d’Anvers”) il
lustreert zulke fenomenen uitstekend. 
“Voyage à Paris” geeft prioriteit aan de 
documentaire blik. Hoewel men zeker in 
enkele essays iets terugvindt van de “ken
nis van plooien in de maatschappelijke 
machinerie”, wordt er teveel aan de creati
viteit van de lezer overgelaten. Een ijverige 
lezer kan de gegevens die in de verschil
lende bijdragen uitgestrooid werden, com
bineren en hieruit enkele interessante pro
blemen distilleren. Het is boeiend om de 
grondige studie van de romantische funda
menten in Wordsworths poëzie (Ortwin De 
Graef) te verbinden met de analyse van het 
Poolse nationalisme (Marian Pankowski) 
en met de ideeënhistorische hypotesen van 
Jean-Yves Guiomar. Alleen al het feit dat 
dit mogelijk is, versterkt mijn overtuiging 
dat Cahier 3 een gemiste kans is.

De essayistische houding werd door 
Kracauer, Benjamin, en Adomo beschouwd 
als de noodzakelijke vooronderstelling voor 
elke artistieke reflectie binnen de kapitalis
tische of gerationaliseerde samenleving. 
Prioritair voor een cultuurfilosofische stu
die was de reflectie op de “abstract gewor
den levensvoorwaarden van de moderni
teit”. Indien die vorm van nadenken het 
doel van “Vertoog en Literatuur” was ge
weest, was men er misschien in geslaagd de 
culturele reflectie in Vlaanderen te olieën. 
Het thema bood daartoe in ieder geval alle 
kansen. Dat Cahier 3 op geen enkele ma
nier de culturele conditie van de Westerse 
wereld in beeld brengt, getuigt van een 
crisis bij de Vlaamse intellectueel die ern
stiger is dan het door de redactieraad be
treurde gebrek aan culturele reflectie. “Ver
toog en Literatuur” is zelf een symptoom 
van een cultuurcrisis die alle sectoren (pa
rochies) van het culturele leven aantast: 
men heeft de persoonlijke voeling met de 
problemen en trauma’s binnen het maat
schappelijke veld verloren. Een diep ‘ge
wortelde’ politieke ervaringsarmoede weer
houdt intellectuelen ervan om cultuurkritiek 
af en toe prioriteit te verlenen. Misschien is 
dit te verklaren als een overspannen reactie 
op de naïeve roep om ‘geëngageerde kunst’. 
De provocatieve kracht die het cultuur
kritische essay kan ontwikkelen is echter 
niet gelegen in expliciete statements om
trent grote maatschappelijke veranderin
gen - het overgieten van de turbine met 
smeerolie is namelijk zinloos - maar in de 
manier waarop de verstrengeling van maat
schappelijke en individuele ervaringen 
wordt getoond. Het ontbreekt “Vertoog en 
Literatuur” aan moed. De moed om te 
spreken over maatschappelijke crisis
ervaringen waarover de intellectueel - wars 
van de overtuiging dat het zijn specialiteit 

te buiten gaat - iets wil vertellen omdat hij 
erdoor wordt uitgedaagd. Het zijn zulke 
reflecties die literatoren kunnen stimuleren 
om naast hun schoenen te lopen, om zich te 
wenden tot die affecten die cultuur
filosofische relevantie bezitten. Gilliams 
vormde het uitgangspunt voor het derde 
cahier en me dunkt dat het ook het eindpunt 
is geworden: “Ik verplaats me niet graag 
meer; ik laat me niet graag meer verplaat
sen. Mijn stad krimpt als het ware tezamen; 
mijn melancholie hoort nog maar thuis in 
een steeds kleiner wordend aantal straten. 
Ik zal ermee eindigen mijn woning niet 
meer te verlaten.” (p. 11) Indien het essay 
in het beste geval de vorm aanneemt van 
een wandeling, dan zou de stadswandeling 
model kunnen staan voor een kritisch na
denken. De stad als symbool voor een mo
derne samenleving kan als referentiepunt 
fungeren om zich vragen te stellen over de 
plaats van de kunst en de kunstenaar in die 
moderne cultuur. Ontworteling en provin
cialisme kunnen pas effectief worden om
schreven door essayisten die in de stad op 
wandel gaan. Zo beschouwd zijn de bijdra
gen over dit thema in het derde cahier 
eerder huiskameroefeningen.

Bart Keunen

“Provincialismen/Ontworteling” bevat 
bijdragen van Rudolf Bernet, Rudolf 
Boehm, Ortwin De Graef, Dirk De Schut
ter, Maurice Gilliams, Jean-Yves 
Guiomar, Nedim Gürsel, Martin Heideg
ger, Gyorgy Konrad, Viviane Liska, 
Pierre Mertens, Marian Pankowski, 
Pierre Sansot, Nathaniel Tarn en Rudi 
Visker.

Thomas Struth

Bezoekers van het Louvre, Parijs, 1989

Cahier 5
“Orthodoxie (...) Applaus”

Het werd tot vervelens toe herhaald, omdat 
het gewoonweg herhaald moest worden: de 
grote verdienste van de “Vertoog en Lite
ratuur"-cahiers van Antwerpen 93 ligt in 
het feit dat een aantal getalenteerde es
sayisten hun pennevruchten in dit landje 
eindelijk eens konden publiceren in een 
boekvorm waar u U tegen zegt. De zes 
cahiers bevatten echter niet alleen nieuwe 
essays van zowel binnenlandse als buiten
landse auteurs, maar ook een schare ‘klas
sieke’ teksten die (opnieuw) aandachtig 
gelezen kunnen worden vanuit het perspec
tief van één van de zes aangesneden thema’ s. 
Zeker in het vijfde en meest lijvige exem
plaar van de zesling, dat de titel “Ortho
doxie (...) Applaus” draagt, mochten tek
sten van coryfeeën als Arthur Schopenhauer, 
Villiers de LTsle-Adam en Clement Green
berg niet ontbreken. Van de Duitse 19de- 
eeuwse filosoof werd een fragment uit zijn 
“Parerga und Paralipomena ” opgenomen, 
terwijl van de Franse symbolist “De Ap- 
plaus-machine ” werd afgedrukt. Beide tek
sten, geschreven in een voor deze beide 
schrijvers zo kenmerkende stijl die het mid
den houdt tussen een flegmatische analyse 
en een doorvoelde ironie, handelen over het 
fenomeen van de roem en de publieke bij
val. Van Clement Greenberg werd zijn in
vloedrijk essay “Avant-garde and kitsch ”, 

dat oorspronkelijk in 1939 in “Partisan 
Review ” werd gepubliceerd, in Nederlandse 
vertaling opgenomen. Ofschoon men er 
mag van uitgaan dat wie een beetje in 
cultuurgeschiedenis geïnteresseerd is, wel 
voldoende Engels kent en deze tekst dus 
reeds lang gelezen heeft, schuilt de ver
dienste van dit cahier heus niet alleen in het 
feit dat deze zo cruciale tekst in het Neder
lands wordt gepubliceerd. “Avant-garde 
en kitsch ” fungeert, net als de bijdragen van 
Schopenhauer en Villiers de LTsle-Adam, 
als een referentiekader waaraan een aantal 
andere bijdragen getoetst kunnen worden. 
Dit impliceert echter niet dat deze ‘klas
sieke’ teksten als een - om het woord maar 
meteen te gebruiken - orthodoxe richtlijn 
aangewend dienen te worden. Integendeel, 
zoals in alle cahiers uit de reeks, kent ook 
dit nummer een grote verscheidenheid: er 
wordt niet alleen ingegaan op het moderne 
beeld van het menselijke lichaam-(Patrick 
Vandermeersch), op de veelzeggende leeg
heid van afkortingen van Bulgaarse poli
tieke partijen (Nikola Georgiev), op de 
verborgen schatten uit de Spaanse litera
tuur (Juan Goytisolo), op de semiotische en 
antropologische aspecten van het applaus 
(Eric De Kuyper en Dirk Lauwaert) en op 
de actualiteit van de 18de eeuw (Frank 
Reijnders). Rode draad doorheen de gehele 
bundel vormt de eigenaardige relatie tussen 
enerzijds de orthodoxie en anderzijds het 
applaus of, zoals Dirk Lauwaert in zijn 
bijdrage stelt, de populariteit (het succes, 
de kijkcijfers), die het fysieke initiatief van 
het handgeklap heeft vervangen door een 
achteraf geconstrueerd cijfer. “Hebben or
thodoxie en applaus (nog) iets met elkaar te 
maken,” vragen de redacteurs zich in de

inleiding af. Kunnen we een artistiek ge
beuren slechts als geslaagd beschouwen 
wanneer het succes kent, wanneer het met 
andere woorden strookt met de publieke 
opinie? En kan de publieke opinie niet 
doorgaan voor de nieuwe gedaante waar
achter de orthodoxie schuilgaat?
Voor de paus van de naoorlogse Ameri
kaanse kunstkritiek is ware kunst volstrekt 
onverzoenbaar met de hunker naar publieke 
erkenning. Het isolement van de ivoren 
toren is volgens Greenberg een situatie die 
men misschien wel kan betreuren, maar die 
men onmogelijk kan omzeilen en waarin 
elk oprecht kunstenaar beter zelfbewust 
zou berusten. Het enige alternatief voor de 
ware kunst van de avant-garde is de kitsch, 
die samen met de avant-garde is ontstaan 
als gevolg van de industrialisatie en haar 
epifenomenen. Op maatschappelijk vlak 
resulteerde dit in het tragische bestaan van 
de miskende, zonderlinge kunstenaar- 
bohémien, terwijl op artistiek vlak de kunst 
zich terugtrok in een onderzoek van haar 
eigen wetmatigheden - een procédé dat zijn 
hoogtepunt bereikte bij het formalisme van 
de post-painterly-generatie die door Green
berg hartstochtelijk werd verdedigd. On
dertussen zijn kunstenaars al lang niet meer 
oprecht (omdat ze het niet kunnen of omdat 
ze weten dat ze het niet kunnen - we laten 
het in het midden) en ondertussen klinkt dit 
alles bijna even nostalgisch als het beeld 
van de 19de-eeuwse kunstenaar die op een 
Parijse zolderkamer door honger en kou 

nog nauwelijks in staat was om een penseel 
vast te houden. De in het opstel van Jan 
Muylle aangehaalde rechtszaak Whistler 
versus Ruskin is vandaag compleet on
denkbaar. Stel je Jeff Koons voor die op een 
rechtstreeks door CNN uitgezonden proces 
de jury meedeelt enkele miljoenen te vra
gen “voor de kennis verworven gedurende 
een mensenleven!” De avant-garde vernie
tigde immers niet alleen, zoals van in den 
beginne voorzien, zichzelf - elke avant- 
garde werd immers beantwoord door een 
andere, ook het proces van de autodestructie 
werd zelf geneutraliseerd door wat door 
sommigen de institutionalisering van de 
avant-garde werd genoemd. In “Het banket 
van Trimalchio”, de tekst van de Franse 
tentoonstellingsmaker Yves Aupetitallot, 
wordt uitvoerig op deze problematiek inge
gaan. “In het begin van de 20ste eeuw, op 
het cruciaalste moment van de totstandko
ming van de moderniteit, precies op het 
ogenblik waarop de politieke en artistieke 
avant-gardes zich structureren en doen gel
den, komen geleidelijk aan de regels voor 
het aanpakken en het beheren van het 
cultuurfenomeen door de politieke wereld 
tot stand”.
Net zoals de Verlichting vooral haar scha
duwzijde over het laat-20ste-eeuwse indi
vidu lijkt te werpen, verwordt de avant- 
garde tot orthodoxie en wordt haar relati
visme haast dogmatisch. In een tijd waarin 
zelfs zich-aan-je-voordeur-dringende-ge- 
tuigen-van-Jehova Feyerabend en Prigogine 
citeren, blijft niet veel meer over dan vol
strekte arbitrariteit. Alles wordt geredu
ceerd tot een opinie - en een opinie, zo weet 
Roberto Calasso het treffend te verwoor
den - “is een te duchten ding, dat slechts 
langs kronkelende en bespottelijke wegen 
tot zijn hedendaagse triomf is kunnen ko
men. Ooit hadden de filosofen de gewoonte 
te vertrekken van het evidente, maar het 
klaarblijkelijke is nu gevlucht naar de een
hoorns, in het rijk der fabelen. Wat blijft is 
de opinie of mening: zij heerst over alle 
regimes, zij toont geen duidelijk gelaat, zij 
is overal en nergens aanwezig, en wel op 
zo’n overrompelende wijze dat ze slechts 
plaats laat voor een negatieve theologie. Na 
het onttronen van de goddelijke heer- 
schapppij en het vernederen van het meta
fysische rentmeesterschap, blijft de opinie 
alleen en dakloos achter, als een laatste 
hoeksteen waaronder wriemelende wor
men, een enkele leguaan en een paar ver
moeide oude slangen zich verbergen”. On
der het mom van de pluralistische toleran
tie wordt het denken verbasterd tot een 
opinie. “Filosofie,” zo stelt Geert Lemout 
met lede ogen vast, “is literatuur geworden 
en daardoor afhankelijk van applaus”.
Dit brengt ons bij de centrale paradox, die 
reeds in het eerste essay van de bundel naar 
voren wordt geschoven: “Aan de ene kant,” 
schrijft Herman De Dijn, “lijken meester
schap of orthodoxie levensnoodzakelijk, 
aan de andere kant lijken ze compleet 
voorbijgestreefd”. Wetenschappelijke voor
uitgang, of als u dit een vies woord vindt, 
het genereren van nieuwe paradigma’s im
pliceert immers een zelfbewuste orthodoxie 
- wetenschapsrelativisten lijken maar niet 
te kunnen aannemen dat sinds het onzeker
heidsprincipe, Gödels theorema en de 
katastrofentheorie we nog altijd kunnen 
aannemen dat de kans dat het exemplaar dat 
u van “DeWitte Raaf’ in handen heeft de 
volgende seconde in een zwart nijlpaard of 
een groene giraf verandert bijzonder klein 
is. Juist omwille van het feit dat de moderne 
orthodoxie het zelfvernietigende karakter 
van de avant-garde heeft overgenomen is 
ze noodzakelijk en staat ze los van applaus. 
We weten dat we niet alles kunnen weten en 
we weten “dat orthodoxie,” zoals Patrick 
Vandermeersch het stelt, “de rechte schijn 
is. Het is geen weten: er bestaat geen 
orthepistemie".

Steven Jacobs

“Orthodoxie (...) Applaus” bevat bijdra
gen van Yves Aupetitallot, Roberto 
Calasso, Herman de Dijn, Mark Elchar- 
dus, Nikola Georgiev, Juan Goytisolo, 
Clement Greenberg, Lórnd Heghi, Eric 
de Kuyper, Dirk Lauwaert, Geert 
Lernout, Michel Maffesoli, Jan Muylle, 
Frank Reijnders, Arthur Schopenhauer, 
Patrick Vandermeersch en Villiers de 
L'Isle-Adam.

“Vertoog en Literatuur” is een initiatief 
van Antwerpen 93, Grote Markt 29, 
2000 Antwerpen (03/234.11.88). De reeks 
van zes cahiers, onder redactie van Bart 
Verschaffel en Mark Verminck, werd 
uitgegeven door Kritak/Meulenhoff.

1 S



Kunst-Kritiek - over de behaaglijkheid van ons onbehagen
“Dire: j’aime Sade, c’est n’avoir aucun 
rapport avec Sade.”
Maurice Blanchot

Ik kan u over de toestand van de “cultuur” 
en de “kunstkritiek”, en dan nog wel in 
“Vlaanderen”, niets zeggen, en dit omdat 
de positie, de plaats van waaruit men iets 
over die zaken zou kunnen vertellen gron
dig vergiftigd is, een nogal bekakte, zelfs 
demonische plaats is, maar daarom niet 
minder een plaats waarop wij allen, wij 
weldenkende, progressieve, kunstzinnige 
burgers, ons allemaal bevinden - ik mo
menteel iets meer dan u, omdat ik hier 
vooraan zit. Ik ben dan ook de laatste om te 
denken dat ik mij aan die plaats kan onttrek
ken. Het enige wat ik kan doen is proberen 
u iets te zeggen over de aard van die demonie, 
een demonie die helemaal niet spannend is, 
maar daarentegen de oorzaak van de verve
ling en de steriliteit van wat wij “cultuur” 
noemen.
Ik zeg dus inderdaad: “demonie”, omdat 
mijn “stelling” hedenavond vrij duidelijk 
is: de cultuur is des duivels. Waarmee ik wil 
zeggen dat iedereen die zich opwerpt als 
vertegenwoordiger, bemiddelaar, verdedi
ger, pleitbezorger, dienaar van de “cul
tuur”, iedereen die zich om de cultuur be
kommert, zich oprecht zorgen maakt over 
haar “kwaliteit”, haar bereik, haar uitstra
ling - en dat doen wij toch allemaal - op een 
fatale manier in een duivelse strategie 
verwikkeld zit.

Wat nu nog duister klinkt, wil ik verhelde
ren met het verhaal van Abraham en Isaak. 
God test Abraham op zijn geloof door hem 
te vragen zijn eigen zoon, het meest dier
bare dat er voor hem op aarde is, te offeren. 
Op het moment dat hij zijn mes opheft om 
Isaak te doden, komt er een engel tussen
beide die Abraham prijst om zijn daad van 
geloof, waarna God hem zegent en hem een 
voorspoedige toekomst belooft.
Abraham moet dus iets doen wat het meest 
afschuwelijke is dat hij zich kan indenken. 
Maar het is God die het hem vraagt. Hij 
weet natuurlijk dat God goed is, maar an
derzijds kan hij deze daad die God van hem 
vraagt op geen enkele manier betrekken op 
wat hij zich menselijkerwijs als goed voor
stelt. Er is hier dus noodzakelijk een mo
ment van absolute vertwijfeling. Anders 
zou de hele zaak flauwekul, doorgestoken 
kaart zijn. Stel dat Abraham er absoluut 
zeker van was dat God, gezien zijn onein
dige goedheid, onmogelijk werkelijk zoiets 
verschrikkelijks van hem zou kunnen ei
sen, dan zou hij met zijn bereidheid tot het 
offer helemaal niets bewijzen.
Interessant is daarom een passage in de 
Talmoed, waarin de duivel ten tonele ver
schijnt. Deze duivel die geen dommerik, 
geen slechte dialectieker is, stelt Abraham 
gerust. Hij zegt hem: niemand weet beter 
dan jij dat God niet gek is, maar oneindig 
verstandig en goed, en dus onmogelijk zo
iets monsterlijks zou laten gebeuren. Ga 
gerust naar de berg en offer je zoon; als 
puntje bij paaltje komt, zul je zien dat hij je 
zal tegenhouden. De duivel zegt dus: speel 
deze waanzin, deze horror mee, doe even
tjes alsof je “vreest en beeft”, want alles 
komt toch terecht...
Abraham weet dat deze zekerheid niets met 
geloof te maken heeft, dat er geen serieus, 
authentiek geloof is zonder dit verschrikke
lijk moment van absolute vertwijfeling 
waarin God hem brengt. Maar anderzijds 
kan Abraham dit niet echt “weten”. Abra
ham kan niet zeggen: “Er moet een moment 
van absolute vertwijfeling zijn, dit ver
schrikkelijke moment is, wil ik in het rijk 
Gods worden opgenomen, nu eenmaal 
noodzakelijk”, want dan speelt hij het dia
lectische spel van de duivel al weer mee. 
Neen, Abraham moet “gewoon”, “zonder 
meer” absoluut “vertwijfelen”. Maar ook 
dat is ondenkbaar, want Abraham is toch 
niet gek. Hij is een gelovig mens die op God 
vertrouwt. Op een of andere manier kan hij 
niet anders dan inderdaad “weten” dat God 
goed is op een manier die toch ergens 
aansluit bij het banaal-menselijke begrip 
dat hij daarvan heeft. Hij kan toch niet 
anders dan geloven dat de op het eerste 
gezicht absurde, zinledige daad die God 
van hem vraagt ondanks alles een goede 
afloop zal kennen, anders zou Abraham 
volledig geschift zijn.
Abraham zinkt dus niet weg in absolute 
vertwijfeling, maar evenmin is hij zeker 
van zijn stuk. Maar dit is juist de essentie 
van de vertwijfeling, namelijk dat ze nooit 
“absoluut” is, dat men er niet in wegzinkt, 
maar dat er steeds een vage, onbestemde 
hoop overblijft. In deze wanhoop, die zoals 
elke wanhoop door de hoop wordt onder

houden, doet Abraham de stap, brengt hij 
het offer... dat geweigerd wordt. Het is hem 
niet gegeven zich te geven. Het wordt hem 
niet gegund Isaak, het belangrijkste dat 
hem met dit leven verbindt, te offeren. Het 
blijft aan God om, wanneer het hem zint, 
ook en vooral als Abraham daar helemaal 
niet is op voorbereid, alles van hem weg te 
nemen. God staat hier dus op de plaats van 
de dood, die zoals we weten een nogal 
sadistische instantie is: hij eist van ons dat 
we alles opgeven, dat we ons alles laten 
ontnemen, dat we ons laten pakken, - maar 
nu net niet wanneer wij dat willen, niet op 
het moment waarop wij denken dat we voor 
hem klaar zijn. Anders gezegd: de dode
lijke God ont-zet ons, voert met ons een 
radicale “displacement” door, maar maakt 
het ons tegelijk onmogelijk ons ooit in die 
ont-zetting te nestelen, deze volmondig te 
beamen.

Met deze perverse God, deze treiterige dood, 
is duidelijk geen serieuze, geen “juiste” 
verhouding mogelijk. Maar dit is nu juist de 
ongemakkelijke, “unheimliche” manier 
waarop wij ons tot de kunst verhouden. 
Ook de kunst vraagt dat wij ons onvoor
waardelijk overgeven, dat wij even onze 
banale, gezellige zekerheden omtrent wat 
wij “goed” vinden, laten varen; maar van 
zodra wij daartoe bereid zijn, van zodra wij 
daarin iets beginnen te zien, trekt zij zich 
terug. Het probleem is nu dat de “cultuur”, 
die het goed met ons meent, onvermijdelijk 
de indruk wekt dat er wel een serieuze, 
juiste, goede verhouding met de kunst mo
gelijk is. Daarom heb ik gezegd: “de cul
tuur is des duivels”, en dat omdat zij beroep 
doet op ons rotsvast geloof, niet in God, 
maar in de Kunst. In radicale tegenstelling 
met Plato, die de kunst uit zijn Staat wou 
verbannen, verwachten de vertegenwoor
digers van de Cultuur van ons een mateloos 
vertrouwen in de uiteindelijk weldadige 
werking die uitgaat van de wanstaltige ge
wrochten die de kunst voortbrengt. Want 
kunst is - men laat zich daarin door niets uit 
zijn lood brengen - nu eenmaal “cultuur”. 
En in het begrip cultuur is nu eenmaal 
verondersteld dat het een “waarde” of een 
“goed” is dat ten koste van alles moet 
worden verdedigd. Wat cultuur, wat “se
rieuze” cultuur is, lijkt niet zo duidelijk, 
maar het schijnt in elk geval iets belang
wekkender, hoogstaander te zijn dan Wal
ter Capiau, een pensenkermis of een voetbal
match. Cultuur kan dan ook niet genoeg 
worden gestimuleerd en verspreid. Dit kan 
alleen het gehalte, de “kwaliteit” van onze 
gemeenschap ten goede komen. Want cul
tuur is, in tegenstelling met Walter Capiau, 
een pensenkermis of een voetbalmatch, voor 
zowel het individu als de gemeenschap 
“stichtend”, “verheffend”. Het tilt de men
sen even op een “hoger niveau”. Het is een 
vorm van communicatie die de directe, 
dagdagelijkse communicatie, waarbij men 
zich in allerlei futiliteiten verliest, onder
breekt, en daarmee een universele dimen
sie opent.
De taak van de kunstkritiek is dan ook op 
een duivelse manier duidelijk: zij moet 
bemiddelend optreden. Overal waar zich 
iets voordoet dat op cultuur lijkt, moet zij 
dit bekendmaken. En deze bemiddeling is 
nu eenmaal nodig, want de (post)moderne 
cultuur, tenminste wanneer ze een zeker 
“gehalte” bereikt, heeft de eigenaardige 
neiging niet onmiddellijk communicatief 
te zijn. Het is aan de kritiek om de 
“communicatiestoornis” tussen de mensen 
en de cultuur - die toch “hun” cultuur is, ' 
waar ze toch “recht” op hebben - op te 
lossen of te verlichten. Aan haar de taak om 
aan de mensen uit te leggen dat de culturele 
produkten die onze verwarrende tijd voort
brengt, helemaal niet zo absurd, gedrochte
lijk, onbegrijpelijk, bevreemdend zijn als 
ze misschien op het eerste gezicht lijken, 
maar dat achter die weerbarstige, voor ons 
gezond verstand onverschillige korst van 
absurditeit, een waarheid, een betekenis 
schuilgaat die uiteindelijk hun waarheid is 
- of zelfs meer nog: dat die absurditeit, die 
onbegrijpelijkheid, die bevreemding op 
zichzelf een heilvolle ervaring is, een erva
ring die alles welbeschouwd verrijkend en 
constructief is.
Vandaar dat de kunstkritiek niet aflaat om 
kunstwerken aan te prijzen juist omdat ze 
“desoriënterend”, "“vervreemdend”, “ver
ontrustend”, enz. zijn, omdat ze onze alle
daagse of klassieke waarnemings- en 
begripsschema’s op de helling zetten, zich 
aan elke betekenistoekenning onttrekken, 
enz. We worden dus voortdurend aan
gemaand iets te ervaren waarin we ons net 
niet kunnen herkennen, iets wat ons vreemd 
en ontoegankelijk blijft, en dit met de ge
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ruststellende belofte dat deze vreemdheid 
ons zal verrijken, ons op weg zal helpen om 
breder te denken en te voelen...
Deze aanmaning tot esthetische beleving 
van het sublieme (dit wil zeggen van iets 
waar we niet bij kunnen, en dat ons onthutst 
en wezenloos achterlaat), dit offer waar 
men ons vriendelijk toe uitnodigt, namelijk 
om eventjes alle zekerheden waar ons dag
dagelijkse bestaan op berust, opzij te zet
ten, is niet zomaar gek of onverantwoorde
lijk. De ont-zetting, de “displacement” heeft 
een humaan doel. Hoe meer van die 
onthutsende, sublieme ervaringen, hoe meer 
we mens worden, dit wil zeggen kritische, 
onafhankelijke wezens die zich boven het 
niveau van Walter Capiau, de pensenkermis 
en de voetbalmatch verheffen, en dus ont
komen aan de “vervlakking”, de “nivelle
ring”, de “massificatie” die ons van alle 
kanten bedreigt. Kortom: het houdt een 
grotere belofte aan humaniteit in om een 
tentoonstelling van Francis Bacon te be
zoeken, dan naar een gezellig praat
programma op televisie te kijken. Men heeft 
een grotere kans een beter mens te worden 
- toleranter, breeddenkender, enz.- wan
neer men Ferdinand Céline leest dan Toon 
Hermans. Of nog: de ethische dimensie van 
het werk van Markies de Sade is voor de 
goede, “culturele” gebruiker groter dan dat 
van Phil Bosmans.

Tegen dit alles lijkt weinig in te brengen. 
Maar als daar echt niets tegen in te brengen 
is, als wij zo met duivelse zekerheid kunnen 
stellen dat goede kunst, goede literatuur, 
goed theater, tot onze humane ontwikke
ling bijdraagt - en dat is toch waar de 
kunstcritici en tentoonstellingsmakers, li
teraire recensenten en uitgevers van cultu
rele tijdschriften, kortom: alle mensen uit 
de “culturele sector” het lijken over eens te 
zijn - dan sluit deze zekerheid ons van de 
ervaring van het kunstwerk af. Anders ge
zegd: juist in de zekerheid en de zelfge
noegzaamheid omtrent de hoge waarde van 
de Kunst, die zich boven Walter Capiau, 
een pensenkermis of een voetbalmatch ver
heven weet, blijft het kunstwerk voor ons 
gesloten. En het probleem is dat iemand die 
iets over cultuur moet zeggen, over hoe het 
er mee gesteld is, en over de “taak” van de 
kunstkritiek daarin, pp een fatale manier 
door die zelfgenoegzaamheid is aangetast. 
Voor hij het weet is hij aan het moraliseren 
over de “verloedering”, de “afstomping” 
waaraan de hedendaagse cultuur is overge
leverd, waarbij hij heimelijk een zeer hoog
staand, veilig-humanistisch idee omtrent 
cultuur heeft voorondersteld.
Eenmaal we het over cultuur hebben, kun
nen we blijkbaar alleen over kunst denken 
als over iets dat goed is voor ons. Binnen de 
context van een discussie over cultuur, 
waarin we ons als rechtgeaarde, progres
sieve burgers om haar “niveau”, haar “kwa
liteit” bekommeren, verschijnen alle kunst- 
produkten onvermijdelijk als zaken die ons 
uiteindelijk goed doen. Vandaar dat de 
kunstcriticus, deze goede boodschapper, 
met duivelse stelligheid kan zeggen: ver
rijk je met Oedipoes Rex, het verhaal van 
een man die langzaam tot het besef komt 
dat hij zijn vader heeft vermoord, zijn moe
der neukt, en dan ook niet beter weet dan 
zijn ogen uit te steken en zijn leven te 
beëindigen met de stichtende woorden: “het 
is beter niet te zijn”. Met een even duivels 
flegma kan de criticus stellen: Francis Ba
con is een absolute must. Je normale ruimte
beleving wordt in zijn doeken grondig ver
stoord, en zijn gezichtsloze gezichten en in 
de ruimte vervloeiende lichamen wijzen op 
een psychotische desintegratie van het Ik. 
Zonder te verpinken leidt de kunstcriticus 
ons binnen in alle “theaters van de wreed
heid” die onze tijd rijk is.

Om de moraal van mijn verhaal duidelijk te 
stellen: net zoals de duivel aan Abraham 
uitlegt dat God, ondanks zijn nogal per
verse spelletjes, het ongetwijfeld goed met 
hem voorheeft, zo moet de kunstcriticus, 
als representant van de Cultuur, aan de 
mensen uitleggen dat de kunstenaar, on
danks zijn soms nogal bedenkelijke smaak, 
zijn soms nogal wanstaltige fratsen, het 
goed met ons voorheeft. Maar we weten 
allemaal dat God niets met Abraham voor
heeft, of beter: dat “God” voor Abraham 
slechts een naam, een soort stoplap is waar
mee hij zo goed en zo kwaad als het kan 
probeert om te gaan met dit “niets” dat men 
met hem voorheeft, een “niets” waarop hij, 
buiten zichzelf om, op een onzinnige ma
nier gericht is. Zo weten we ook dat de 
kunstenaar niets bepaalds met ons voor
heeft, maar dat zijn kunst een manier is 
waarmee hij omgaat met een donkere vlek 

in ons bestaan waarover ook hijzelf trou
wens weinig of niets weet, maar waarover 
hij hoogstens iets kan zeggen door die vlek 
telkens weer te overschilderen of te “over
schrijven”.
Toch kunnen we niet anders dan telkens 
weer denken dat het “goed” is dat er in de 
samenleving een domein is waarin alles op 
een hardnekkige, vermetele, ontroostbare 
wijze rond dit “bijna-niets”, deze altijd 
weer uitgewiste vlek draait. Het probleem 
is alleen dat men daar geen punt kan van 
maken, dat men, van zodra men zich op dit 
“bijna-niets”, op deze onuitroeibare futili
teit laat voorstaan, er pas volledig aan 
voorbijschiet. Men dekt als het ware het gat 
toe door op het eminent belang ervan te 
hameren. Het is dat wat in de kunstwereld 
steeds weer gebeurt wanneer men in talloze 
toonaarden beweert dat kunst “moet”, wan
neer men wijst op de heilzame, construc
tieve effecten van de bevreemding die haar 
eigen is.

Er bestaat in het milieu van de hedendaagse 
kunst een eigenaardig soort cultus rond een 
aantal objecten die van groot belang wor
den geacht omdat ze zich onttrekken aan 
elke betekenis die men er zou kunnen aan 
toekennen. Men zegt bijvoorbeeld: het 
kunstwerk heeft geen betekenis, het is ge
woon wat het is, het is “zelfreferentieel”. 
Ofwel zegt men: het kunstwerk heeft on
eindig veel betekenisssen, het is "poly- 
semisch”. Of men zegt: het kunstwerk heeft 
een betekenis, maar die betekenis is 
onnoembaar: het kunstwerk is in dit geval 
“subliem”.
Deze cultus rond objecten die ons confron
teren met de grenzen van ons vermogen tot 
zingeving, is eigenaardig omdat hij zo ge
zellig is. De onbegrijpelijkheid, de 
weerbarstigheid van het object verwekt geen 
enkel onbehagen, maar integendeel een 
behaaglijke consensus. De behoedzaam
heid en het respect waarmee men het Mys
terie omringt, wijst al lang niet meer op 
enige huiver of onrust, maar is slechts een 
symptoom van een onverschilligheid, een 
verveling die men zichzelf niet durft te 
bekennen. De fundamentele kloof tussen 
onze goede smaak, onze smaak voor het 
“goede”, en datgene wat de kunst ons vraagt 
te slikken, is een culturele evidentie gewor
den waarin iedereen zich thuis voelt, - alsóf 
Abraham, onder de goedkeurende blik van 
de duivel, voor de honderdste keer de ver
velende klucht met het mes opvoert, en 
daarin met zijn ondoorgrondelijke God een 
perfecte verstandhouding heeft bereikt.

Wat kan de kunstcriticus doen? Hoe kan hij 
zich aan deze neutralisering onttrekken, 
aan dit snobistisch “behagen in het onbe
haaglijke” waar Adomo het in verband met 
de populariteit van Kafka over had? Dat is 
moeilijk te zeggen. In elk geval door op te 
houden om als “bemiddelaar”, als culturele 
promotor van het onbehaaglijke op te tre
den. Want deze bescheidenheid is preten
tieus, alsof men weet wat men zou moeten 
“bemiddelen”. Om nog maar eens een me
tafoor uit de religieuze sfeer te gebruiken: 
de kunstcritici moeten ophouden aan pasto
raat te doen, maar zouden beter hun eigen 
geloof verdiepen... om te ontdekken dat 
het op weinig berust. Zij moeten het kunst
werk niet overdragen, “communiceren”, 
noch door beschrijving noch door evocatie, 
maar het weefsel van hun tekst er laten door 
aantasten, hun begrippen er laten door open
breken. Het onbehagen moet niet worden 
aangeprezen, maar worden verdergezet. Het 
kunstwerk heeft geen andere kans dan dat 
het wordt herhaald, dan dat het in andere 
registers wordt ingeschreven: literaire, fi
losofische, psychoanalytische, politieke... 
en dit voor het de tijd krijgt voor “goed” te 
worden genomen. Niet in zijn consacrering, 
zijn humanisering, zijnculturalisering, maar 
enkel in zijn onvermijdelijk verminkende 
herschrijving en "herbeelding" kan het blij
ven gebeuren.

Frank Vande Veire

Bovenstaande tekst werd door Frank 
Vande Veire uitgesproken op het debat 
dat de sectie “Vertoog en literatuur” van 
Antwerpen 93 op 16 december 1993 or
ganiseerde naar aanleiding van het ver
schijnen van “Het vel van Cambyses”, 
een tweedelige verzameling van kunst
kritische teksten van 1900 tot 1992, en de 
bijhorende “Epiloog”.
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De onscherpe foto
Een oude discussie

Eerst is er onscherpte, pas daarna komt die 
ene juiste scherpte. Eerst de materie, dan de 
vorm, het woord (en er is maar één juist 
woord). In het woud van de ontelbare 
onscherptes is de unieke scherpte een on
waarschijnlijk wonder.
Scherpstelling komt na de motiefkeuze. 
Eerst zie je het onderwerp met het blote 
oog, dan bekijk je het via het apparaat: via 
een kader dus, maar ook via een lens die je 
moet focaliseren. Scherpstellen is een aspect 
van het goede waarnemen: gericht en pre
cies weten wat je wil zien en laten zien. 
Maar ook watje niet wil laten zien. Watje 
niet wil laten zien krijg je niet makkelijk uit 
je beeld; je probeert er dus geen accent op 
te leggen, je duwt het achteruit door 
onscherpte. De scherpstelling op het ene 
motief is onscherpte voor andere motieven. 
Het kader bakent een egaal veld af; de 
focalisering wijst daarin aan, maakt een 
keuze, richt, oriënteert, accentueert. De 
focalisering wijst met de punt van de 
scherpte wat je moet zien. Het bepaalt, 
determineert. Het zegt: dat en niet het an
dere.

“Onscherp” is een woord, uit de Neder
landse taal. Het is samengesteld uit 
“scherpte” en het voorzetsel van de negatie 
“on-”. De taal zet de discussie meteen op 
een bepaald spoor; ze dwingt immers via de 
woordbouw de scherpte als eerste te plaat
sen (in tegenstelling tot de praktische foto
grafische ervaring). Maar vermits er maar 
één zeldzame juiste scherpte is, komt ze 
automatisch in een positie van positieve 
waarde. Het Frans duidt onscherpte aan 
met “flou”; de woordbouw is dus neutraal, 
ook al is de betekenis ook hier vaker nega
tief dan positief gekleurd.

De woorden “scherpte” en “onscherpte” 
maken de koppeling van beide duidelijk. 
Het zijn de twee polen van een categorie 
(zegt de semioticus). Scherpte en onscherpte 
zijn dus geen absolute, noch los op zichzelf 
staande, maar integendeel relatieve en aan 
elkaar gekoppelde waarden. Scherp dia- 
logeert altijd met onscherp en omgekeerd. 
Los van elkaar verliezen ze hun betekenis, 
wordt het een niet meer pertinente karakte
ristiek (zegt de semioticus). Juist door hun 
polariteit kan men beide in de beeldvor
ming gebruiken. Onscherpte staat tegen
over iets dat we als scherper waarnemen en 
omgekeerd is scherpte alleen maar datgene 
wat minder onscherp is. Scherp en on
scherp hebben geen absolute maatstaf. Het 
is een glijdende indruk van meer of minder 
ten aanzien van een contrasterende zone.

“Onscherp” is een optische indruk die een 
afdruk je geeft. Die indruk heeft op twee 
aspecten betrekking: de figuren die in het 
beeld te zien zijn (“staat het er scherp op?”), 
maar daarnaast ook de kwaliteit van het 
beeldoppervlak. Onscherpte laat niet al
leen figuren op een bepaalde (namelijk, 
minder gedetailleerde) manier zien, maar 
suggereert ook het bestaan van een fotogra
fische “matière”. Het onscherpe beeld be
vat niet alleen informatie over de figuren, 
maar doet ook tactiele suggesties: het on
scherpe is zacht, wollig, materiëler. Het 
lijkt alsof de fotografische non-materie, 
hier toch substantie krijgt, een tastbare dra
ger wordt. In scherpe beelden daarentegen 
lijkt die matière steeds te verdwijnen in 
haar informatieve functie. Hoe meer infor
matie (details) hoe minder matière en om
gekeerd, hoe minder informatie, hoe meer 
de details van de drager aan de orde zijn.

“Onscherp” is een zintuiglijke indruk die 
zijn basis heeft in “technische” gegevens. 
Het onscherpe beeld is voor velen het tech
nisch slecht gemaakte beeld: slechte sluiter
tijd, slechte focalisering. Onscherpte ver
leidt meteen tot een technische discussie 
(waar komt de onscherpte technisch van
daan?); die discussie smokkelt echter met
een technische normen binnen. Immers tech
niek schrijft zelf het juiste, namelijk opti
maal scherpe beeld als gebruiks-ideaal voor. 
Er is een juiste manier om de apparatuur te 
gebruiken en een onjuiste! Maar zelfs als 
men de waarden omkeert en (zoals vaak 
gebeurde in de loop van de fotografie) de 
onscherpte als positief kiest (tegen de al te 
letterlijke scherpte) dan wordt die onscherp
te zo mogelijk nog meer als een techniek 
becommentarieerd. Men moet in de foto
grafie de techniek steeds streng haar plaats 
wijzen: ze staat in voor het resultaat, dat is

Robert Frank

Movie premiere, Hollywood

niet niets, maar de appreciatie van dat resul
taat, kan geen technische aangelegenheid 
zijn!
Onscherpte is een technisch bepaald ken
merk van het beeld, zeker, maar het is 
daarnaast ook een optische indruk bij de 
kijker. Men verklaart die indruk bij de 
waarnemer niet door naar de techniek te 
verwijzen. De techniek kan geen enkel nut
tig argument bieden bij het af wegen van de 
respectieve waarde van scherp en onscherp. 
De “technische normen” zijn op het terrein 
van perceptie en esthetiek valse normen. 
Het correcte technische gebruik is één, het 
esthetisch zinvolle gebruik is iets heel an
ders.
Daarom dat onscherpte hier uitsluitend be
naderd wordt als het effect dat een beeld op 
de kijker heeft. Dat effect is in technische 
componenten ingebed, zeker, maar is daar 
niet toe te herleiden. Scherpte en onscherpte 
zijn het resultaat van specifieke technische 
keuzes en handelingen, maar het zijn ook 
kenmerken die het beeld voor de waarne
mer structureren. Ze sturen de beeldlectuur 
en hoe dt gebeurt, is ons thema. Hoe er
vaart de beschouwer de onscherpte (in zijn 
diverse varianten)? Welke beeldsoorten 
worden door die verschillende onscherptes 
voortgebracht? Het antwoord op de vraag 
hoe de onscherpte technisch tot stand kwam 
stuurt dus onze lezing, maar beschrijft er 
niet de effecten van voor betekenis en zin
tuiglijke sensatie. Vandaar dat onscherpte 
en scherpte door mij techniek-effecten ge
noemd worden. We zien geen techniek 
maar het beeld-effect ervan; we weten dat 
techniek, niet het handwerkelijke, de basis 
ervan is, maar we kijken niet naar een 
technisch preparaat, we kijken verbeeldend 
naar een beeld. Dat effect plaatst ons met
een in het zeer specifieke “handwerk” van 
de beschouwer.
De 19de eeuwse kunstpraktijk en -theorie

stelde met de uitdrukking “le fini” een aan 
de scherpte verwant probleem aan de orde. 
Het ging om perfecte detaillering, om het 
wegwerken van de materiële sporen van 
verf en verfaanbreng, om de perfecte, trans
parante, figuratieve leesbaarheid van ie
dere zone van het beeld. Daartegen kwa
men vernieuwende schilders en critici in 
het verzet; zij opteerden ervoor om de ma
terie en de schildersact in het eindresultaat 
zichtbaar te laten. Dit betekende immers 
dat de kracht van improvisatie en spontaneï
teit eigen aan de schets tot het register van 
het voltooide werk zouden gaan behoren. 
In de fotografie doet zich bij onscherpte een 
heel andere situatie voor. Fotografische 
onscherpte (het schilderkunstige "non- 
finito”) heeft helemaal niets met improvi
satie en snelle schets te maken, maar is 
integendeel bewuste toevoeging achteraf. 
Het is zeker geen spontane foto die het 
pictorialisme brengt, maar een foto met een 
supplement; niet de directe impressie, maar 
de moeizame bewerking ervan achteraf. 
Die bewerking mag dan al een vaag resul
taat opleveren, dat vage heeft niets met 
geïmproviseerde onafheid te maken. Het 
vage is niet het oorspronkelijke, maar inte
gendeel het toegevoegde. In fotografie oogt 
het onscherpe academisch en onecht, niet 
levendig en geïmproviseerd: het onscherpe 
wordt “le fini” in de fotografie.

De bovenstaande opmerkingen vragen 
meteen toelichting. Hierboven ging het 
namelijk om een onscherpte van het hele 
beeld, bekomen in de donkere kamer en 
door papierkeuze. Dit is echter niet de enige 
vorm van onscherpte. Er zijn verschillende 
soorten onscherpte, voortkomend uit an
dere momenten der techniek, met heel ver
schillende effecten voor het beeld en zijn 
lectuur. Zo is er bewegingsonscherpte, 
onscherpte door korrel, onscherpte na in-
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greep in de donkere kamer, onscherpte door 
“foute” focalisering. Het gaat daarbij tel
kens om een ander type onscherpte, om een 
andere strategische plaatsing ervan in het 
beeld.
Er is de all-over onscherpte van het hele 
beeldoppervlak en een lokale, gedeelte
lijke onscherpte. Bewegings- en focalise- 
ringsonscherpte zijn gewoonlijk plaatse
lijk; korrel- en donkere kamer-manipula- 
ties leiden doorgaans tot een onscherpte 
van het hele oppervlak. Maar ook dat is 
geen wet. Beweging en focalisering zijn 
aspecten van de opname, terwijl papier
keuze en -behandeling in een andere cate
gorie thuishoren.
Het spel met lokale onscherpte door bewe
ging of focus is gekoppeld aan reportage en 
geeft een reportage-cachet aan de beelden. 
De globale onscherpte daarentegen duwt 
de foto uit het register van de momentop
name en geeft er een traag, overdacht, "plas- 
tischer" karakter aan.
De verschillende “technieken” tenderen 
hoogstens naar deze effecten, maar leiden 
er niet dwingend toe; ze kunnen gecom
bineerd worden en zo steeds nieuwe nuan
ces genereren. Neem bijvoorbeeld de foto
grafie van Sannes: een combinatie van kor
rel-, focus- en bewegingsonscherpte, lei
dend tot een onscherpte van het hele beeld, 
zonder dat er echter iets afgedaan wordt aan 
de dynamiek van de beelden, die toch wel 
zeer onpictorialistisch is.

Wat gebeurt er nu bij lokale onscherpte? In 
dat ene beeld staat een scherpe zone tegen
over een onscherpe. Hun contrast is opval
lend en actief. Het contrast wijst op een 
bewust gehanteerd onderscheid tussen wat 
je goed en wat je niet goed wil laten zien. 
Het wijst op een standpunt en een keuze: 
daar stond je, op dat moment en je keek naar 
dat, maar liet ook nog dat (onscherp) ge
beuren in je beeld. De lokale onscherpte is 
een opname-aanwijzer, is een onthuller van 
de fotograaf, zijn act, zijn keuze. Daarmee 
stuurt hij ook zeer actief en dwingend de 
lectuur van het beeld: weg van het on
scherpe (aanwezige, maar onbelangrijke, 
want ongedefinieerde) naar het scherpe deel. 
Daar, wijst de fotograaf naartoe: dat is mijn 
onderwerp.
Daartegenover staat de all-over scherpte of 
onscherpte. Geen contrast dus binnen het 
beeld (wel met andere beelden), vermits het 
hele beeldoppervlak gehoorzaamt aan één
zelfde effect. Het zijn dan ook twee “een
voudige” vormen, die voor twee funda
menteel onderscheiden keuzes ten aanzien 
van fotografie staan. De all-over scherpte 
kiest voor een zo groot mogelijke precisie 
en dus zichtbaarheid. Een maximale diepte
scherpte waarin de hele ruimte en alle de
tails tegelijk beschikbaar zijn. Een obscene 
onthulling van alles in zijn brutaalste 
zichtbaarheid. Een objectiverende onver
schilligheid vermits alles gelijkgeschakeld 
wordt. Techniek bij uitstek van de neutrale 
informatie, techniek van de beschrijvende 
fotografie: inventarisering en identificatie. 
Een all-over scherpte sluit keuzes in het 
beeld uit. De foto vraagt van zijn beschouwer 
de moed van een koelbloedige a-pathie 
(geen sympathie, geen anti-pathie, maar 
neutraliteit). Deze fotografie zegt impli
ciet: het beeldresultaat haalt zijn kracht uit 
de radicaal neutrale manier waarop het tot 
stand kwam. (Vaak identificeert men die 
neutraliteit met objectiviteit. Is dat geen erg 
fletse objectiviteit die je bekomt door neu
traal te zijn? Staan objectiviteit en neutrali
teit niet fundamenteel tegenover elkaar?) 
De pictorialistisch denkende fotograaf (die 
van de all-over onscherpte) daarentegen 
zegt dat de middelen der fotografie je alle
maal en zonder onderscheid ter beschik
king staan om een mooi resultaat te berei
ken op om het even welke manier. Vraag 
niet hoe, kijk naar het resultaat ! De fotogra
fie der scherpte zegt: kijk niet naar het 
resultaat, maar vraag hoe het tot stand kwam. 
De all-over onscherpte versluiert in de eer
ste plaats de details: vermindert hun aantal 
drastisch. De overzichtelijke lectuur van 
volumes en ruimte wordt er doorkruist. 
Niet door een mist in het motief, maar door 
een laag, los van het motief, er elders en 
later aan toegevoegd. Naar voren schuift op 
dat moment de fotografische materie zelf, 
ten koste van de gedifferentieerde weer
gave van het motief. Tegenover het glazige 
aquarium-effect van de scherpte staat nu 
het tactiele van het papier en zijn korrel. 
T erwijl de scherpte het motief uit het papier
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haalt (druipend als een lijk uit het water) zo 
laat de onscherpte het motief in het papier 
wegzinken (als een drenkeling in het wa
ter). Hier wordt noch voor neutrale infor
matie (het scherpe beeld), noch voor het 
engagement in de ruimte van het afge- 
beelde gekozen (zoals in de focale 
onscherpte), maar tegen de informatie, te
gen de ruimte en voor een engagement in de 
materie.

Het idee van bewegingsonscherpte is een 
late toevoeging aan het fotografisch voca
bularium. Tot diep in onze eeuw kon de 
fotografie niets met de tijd beginnen; foto
graferen was fixeren, maar veronderstelde 
dat het onderwerp zelf reeds gefixeerd was. 
De scherpte fixeerde en ontkende het ogen
blik, die explosieve fractie van de opname. 
Bewegingsonscherpte daarentegen legt 
beweging zelf in een spoor vast. Doorgaans 
maakt bewegingsonscherpte van een foto 
een mislukt beeld. Immers onscherpte laat 
het motief op een verminderde manier in 
het beeld verschijnen. Het vraagt een be
wuste keuze om die verminderde aanwe
zigheid, die verdwijnende verschijning als 
fotografisch belangrijk te erkennen.
Bewegingsonscherpte is niet zoals de all- 
over onscherpte poëtiserend, maar dynami
serend en plastisch. De figuur “veegt” 
“vaag” door het beeld. Hij verdwijnt, wordt 
soms letterlijk doorschijnend! De figuur 
trekt terug uit de driedimensionale ruimte 
waarin hij bewoog en kantelt in de 
tweedimensionale ontkenning ervan. Te
gelijk schuift in het gefixeerde beeld het 
bewijs dat iets zich in de tijd heeft voorge
daan, iets dat het net-voor en net-na van het 
sluiten van het diafragma zichtbaar maakt. 
Het bewegende lichaam wordt door de 
coupe in de tijd aangesneden (aangereden) 
en is heel even nog, maar dodelijk ge
kwetst, bloedend en schreeuwend in het 
beeld (een horror-effect).
Zo schuiven de, in fotografie uit elkaar 
gerukte, ruimte en tijd even in elkaar. Een 
beweging in de tijd-ruimte laat een spoor in 
een vlak achter. Het bewegende zelf ver
dwijnt in dat spoor, de beweging maakt 

zich los van wat beweegt en wordt zicht
baar als ultieme abstractie: pure beweging. 
Hier verbergt de tijd, hier maskeert de be
weging, in plaats van te reveleren, uit te 
drukken, te openbaren. Overal elders is 
beweging toch het ultieme bewijs van een 
aanwezige kracht, energie, vitaliteit. Hier 
in de fotografie wordt beweging het begin 
van een verdwijnen. Hier affirmeert bewe
ging dus niet het bewegende, maar negeert 
het ten voordele van zichzelf, van bewe
ging.
De lokale bewegingsonscherpte is (niet toe
vallig dus) een niet-analoge beeldvorming 
(het lijkt niet op het afgebeelde), maar is er 
de abstracte index van. De “scherpe” foto 
daarentegen verzoent het analoge en het 
index-karakter in de foto moeiteloos met 
elkaar. De bewegingsonscherpte is een in- 
dex-teken dat alleen in de fotografie be
staat: nergens elders in de realiteit van het 
waarneembare doet zich bewegings
onscherpte voor. Geen enkele beweging in 
de werkelijkheid zien we als bewegings
onscherpte. Beweging is altijd gekoppeld 
aan iets dat beweegt.
Ook al komen onscherpte door beweging 
en focus vaak in hetzelfde type beelden 
voor, toch zijn beide zeer verschillend. 
Focus moduleert de waarneming van iets in 
de ruimte; bewegingsonscherpte projecteert 
een object-in-de-tijd uit de ruimte op een 
vlak. De focusonscherpte is eenvoudig en 
samen met de all-over onscherpte goed 
herkenbaar als een waamemings-defect. 
Bewegingsonscherpte is iets anders.

Scherpte en onscherpte zijn in de loop van 
de geschiedenis der fotografie heel ver
schillend beoordeeld. Ieder debat daarover 
was een discussie ten gronde over de funda
menten van de fotografie; het zette diame
traal tegengestelde opties over het wezen 
der fotografie tegenover elkaar. Het gaat 
beslist om meer dan een subjectief smaak
verschil. Die smaak bepaalde de ziel van 
het medium.
In de fotografie is het preciese eigenlijk té 
precies, de vele details téveel: er ontstaat 
door overvloed aan informatie onduidelijk

heid, incoherentie; door de overdaad ver
liest het beeld aan ordening, leesbaarheid, 
zin. Het krijgt een chaotisch en brutaal 
karakter, de details heffen elkaar of zelfs 
het geheel op. Het beeld wordt door het 
detail onmenseïijk. Het wordt deel, zou 
Vanlier zeggen, van le réel en is niet langer 
kind van la réalité. Ook Barthes wijst met 
“punctum” naar wat voor hem essentieel 
fotografisch is, namelijk het unieke vermo
gen der fotografie om in een willekeurig 
punt (dus niet planbaar door fotograaf noch 
toeschouwer), doorheen het beeldstatuut 
een brutale inbreuk van facticiteit mogelijk 
te maken.
Hiertegenover is onscherpte (in haar all- 
over en donkere kamer versie) niet de be
heersing van die details (zoals ze wel eens 
beweert), maar radicaler de vernietiging 
van het fotografische oppervlak. Vermin
king eerder dan vereenvoudiging, kwet
suur eerder dan abstrahering. En dat bij een 
beeld, de foto, die alleen maar oppervlak is ! 
Het beeld wordt niet toegankelijker, begrij
pelijker en eenvoudiger nu het ontdaan is 
van die onuitputtelijke hoeveelheid details, 
nee, integendeel het beeld wordt nu defini
tief en radicaal onscherp. Het verliest die 
unieke fotografische kracht die schuilt in 
de maar al te werkelijke botsing van licht, 
object en pellicule. Het object treedt bij de 
onscherpte uit het fotografisch oppervlak, 
het treedt achteruit, stapt uit het beeld en 
krijgt een fantoom-statuut. De all-over 
onscherpte creëert dus een (pseudo-)diepte 
achter dat oppervlak waarin het wazig te
rugtreedt. Deze artistiek ogende vorm van 
onscherpte zoekt daarmee natuurlijk naar 
die diepte, zo karakteristiek voor de klas
sieke kunsten die echt met materie werken. 
Maar fotografie is een kunst zonder materie 
en de suggestie van diepte creëert een illu
sie tegen de prij s van een zeer reële vermin
king.

Schrijft de fotograaf met licht? De twijfel 
daarover groeit weer. Een foto zou maar 
een beeld zijn als een ander: een drager 
gevuld met vlakken en sporen. De nieuwe 
onscherpte groeit niet uit het oude beeld- 

ideaal (zoals bij de pictorialisten nog), het 
groeit zelfs tegen alle vormen van lokale 
onscherpte (die alleen maar de realiteits- 
vraag stelt ten nadele van de beeldvraag). 
De nieuwe onscherpte heeft met scepsis, 
met blindheid te maken - geen hulde aan en 
exaltatie van het kijken, maar haar ontken
ning. Kijken is zonde en hybris, tasten is 
goed. Laten we tastbare beelden en ideeën 
maken.

Tenslotte. Scherpte is een ideaal, niet al
leen in de fotografie; het is een boosdoener, 
niet alleen in de fotografie. Scherpte is de 
inzet van een fundamentele en uiteindelijk 
onfundeerbare keuze. Deze schrijver houdt 
van scherpte: in beelden, in denken, in taal. 
De complexiteit met onscherpte proberen 
te vangen is alleen maar tautologie. Com
plexiteit is trouwens niet onscherp; inte
gendeel vaagheid en vereenvoudiging gaan 
samen. Scherpte is de eindeloze opdracht 
om de complexiteit te laten zien (en niet 
alleen te ondergaan), om de onverstaanbare 
overmacht niet met luiheid of demagogie, 
maar vinnig en scherp tegemoet te treden. 
De scherpe mens kiest voor het gevecht, of 
tenminste voor de oppositie. In het vage 
klinkt steeds het aanvaarden van de over
macht door, in het scherpe zegt men “nee”.

Dirk Lauwaert

Deze tekst is gebaseerd op de lezing die 
Dirk Lauwaert hield in het kader van 
een lezingencyclus (en studie-tentoon- 
stelling) over onscherpte die van 9 tot 
15 december plaatsvond ten huize van 
Thomas Mistiaen in Gent Aan dit initia
tief werd ook een uitgave verbonden met 
onder meer bijdragen van Johan De Vos, 
Edith Doove, Erik Eelbode, Paul 
Bottelberghs, Pol Hoste, Stefan Hert- 
mans, Geert Van Kerckhove, Herman 
Asselberghs, Dirk van Bastelaere. Er zijn 
nog exemplaren beschikbaar aan 250 fr. 
op volgend adres: Kasteellaan 52, 
9000 Gent (09/233.26.54).
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Vliegen vierkanten?
1. Vierkant

In het algemeen associeert men het vier
kant met perfectie, onnatuurlijkheid: in de 
natuur komen vierkanten niet voor. Daarom 
verbindt men het met menselijkheid, be
schaving, inzoverre deze de negatie van de 
natuur met zich meebrengen. In het vier
kant viert de ratio haar triomf over het 
lichaam. Het vierkant is geestelijk, onstof
felijk. Het is leeg. Het is zonder leven, en 
heft daardoor de tijd op. Het negeert de 
dood.
Een vierkant is semantisch leeg; het vlees 
van de betekenissen is er afwezig. Terwijl 
de cirkel nog altijd lichaam is en de drie
hoek nog altijd mens, werkt het vierkant 
niet duidend. Het is een vorm die nergens 
toe dwingt: neutraal, onverschillig ten aan
zien van elke (mogelijke) inhoud.
Juist omdat het vierkant geen betekenissen 
genereert, is het voor elke (andere) inhoud 
onbeperkt ontvankelijk. Daarom ook is elke 
betekenis er slechts op doorreis. Niets dat in 
het vierkant plaatsneemt, gaat er verbinte
nissen mee aan. Het vierkant raakt niet aan 
wat het bevat. Wat binnen zijn contouren 
komt, is er slechts als projectie - het ver
schijnt, zonder er werkelijk te zijn.
Een vierkant kan alles omvatten, omdat het 
(zelf) niets omvat. Het is de onbeperkte, 
oningevulde belofte van mogelijke gedach
ten, een onverzadigbare spons voor inhoud: 
zelf incarnatie van niets, en daarom meta
foor voor alles. Vol-ledig: virtuele volheid, 
reële leegte.
In “Vierkant”, de tentoonstelling in het 
Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, 
zijn de werken van vijf kunstenaars op 
doorreis in vierkanten. Vierkanten hebben 
er zich rondgezet. Errond. Ze bevatten de 
werken niet, want het vierkant bevat niets. 
Het blijft leeg in aanwezigheid van de wer
ken: zwevend om, afwezig bij hun volheid. 
De rode draad luidt “beeld en woord”: 
werken waarin woord en beeld dialogeren, 
botsen of in mekaar kantelen. Omdat de 
kunstenaars zelf al woorden gebruiken, is 
het woord aan hen gelaten: de vierkante 
catalogus bevat geen concepttekst. (Deze 
keer) geen museale retoriek. En dat niet 
alleen om voomoemde reden, zoals mag 
blijken.

2. Vierkantig

Een vierkant biedt enkel een formeel hou
vast. Het is structuur. Door zijn inhoude
lijke leegte is het een bij uitstek transpa
rante omlijning: onverschillige vorm die 
aan alles blootstaat, met alles kan worden 
doorspoeld. Een spons die onbeperkt 
(denk)beelden in zich kan opzuigen.
Het vierkant is een driedimensionaal scherm 
voor de wereld. Het is een camera obscura 
voor alles wat het zelf niet is. De kunst die 
in deze vierkanten plaatsneemt, weerkaatst 
aspecten van die situatie: ze zuigt massaal 
informatie aan (Anne-Mie Van Kerckho- 
ven), ze wordt een scherm voor vliedende 
denk-beelden, visuele momenten op door
reis in de ruimte (Jessica Diamond). Ze stelt 
zich open voor de visuele uitwendigheden 
van de buitenwereld, voor haar visuele cul
tuur (Kathe Burkhart), haar representaties 
of haar tekens (Rogelio López Cuenca). Of 
ze herhaalt de transparantie van het vier
kant inwendig (Elizabeth Ewart).
Deze kunst is open naar de wereld. Ze stelt 
zich open voor een situatie die ook het 
vierkant in zijn semantische transparantie 
belichaamt: (mogelijke) overdadigheid van 
betekenissen - en haar mogelijke implosie; 
de oneindige toelaatbaarheid van inhoud. 
Het semantische ‘alles’, dat gelijk staat met 
een semantisch ‘niets’.
Dat is de vertreksituatie: een neutraal, 
vliedend kader, dat formeel nadrukkelijk 
begrenst, maar inhoudelijk alles oproept en 
daardoor niets voorschrijft. Wat doen deze 
kunstenaars daarmee? De neiging zou groot 
kunnen zijn om het vierkant te bekijken als 
een formeel houvast en het netjes in te 
vullen. Dat is de gemakkelijkste oplossing. 
Maar kunst die niet het vulsel wil zijn van 
een lege vorm, moet de openheid van het 
vierkant naar binnen plooien.
Ze moet van het vierkant een huis maken; 
dijken bouwen, of misschien beter, een 
kanalensysteem dat uit de stortvloed van 
mogelijkheden mentaal voedsel distilleert. 
En uiteindelijk moet ze de niet-inhoud van 
deze semantische spons, dit ruimtelijke 
scherm, openbreken: haar breuklijnen plaat
sen tegenover dit ongebroken wit.
Bijvoorbeeld door: verdeling en samen
balling (Van Kerckhoven), het terugtrek-

Jessica Diamond
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ken van de betekenis (Ewart), de ambiguï- 
teit/gescheurdheid van het beeld (Burkhart), 
of door de overdrijving van deze vierkante 
leegte (López Cuenca). Of door de heime
lijke inwendigheid van micro-gedachten 
die schuilgaat onder het schijnbaar luchtige 
oppervlak van de beelden die Jessica Dia
mond op de wand projecteert. Heimelijke 
infusies, vergiftigingen van de schijn
neutraliteit van dit vierkant, waardoor het 
afwezige ‘achter’ van dit beeldscherm aan
gesproken wordt.

3. Kunstenaars

Al schilderend, projecteert Jessica Diamond 
haar filterdunne beelden op de muren, alsof 
het dia’s waren: visuele gedachten. Haar 
werken staan op kleine schijfjes, net een 
chip om informatie te bewaren. Daarmee 
kan ze een beeld opblazen tot het formaat 
van een hele wand, of juist niet.
In het museum projecteert ze vier beelden 
in elk vierkant, telkens één op een wand. 
Het ene beeld glooit over de boord onder
aan de muur, het andere is tegen de deur
opening aan gelegd. Het ene laag, het an
dere hoger. Vliegende rechthoeken, pro
jecties die tot stilstand zijn gekomen en 
onmiddellijk weer zouden kunnen verdwij - 
nen. Ze bestaan er slechts in een moment: 
het moment van hun projectie, op die plaats. 
Diamond gaat uit van de totale abstractie 
van het beeld: het beeld dat verschijnt maar 
nooit ‘is’, of dat nooit ophoudt iets niet te 
zijn: afwezige inhoud.
“Everytime I had a problem I confronted it 
with the ax of art”: de tekst staat over het 
rode profiel van een bijl dat door een geel 
kader breekt. Of “Love forever”: in beide 
woorden is de ‘o’ dichtgekleurd tot een 
dikke stip, of een steen die de kijker wordt 
toegeworpen. De bijl is een snede in het 
beeld, de stip een vlek die ongevoelig is 
voor de blik die er op afglijdt als inkt die 
geen vat krijgt op een oppervlak: tekort aan 
visuele informatie, coupures in het scherm. 
De bijl scheurt het beeld of maakt van het 
beeld zelf een scheur, de stip doet het beeld 
zijn eigen blindheid uitspreken: beiden 
wijzen op een ontbreken. Beide zeggen dat 
er iets niet gezegd wordt. Het beeld/scherm 
wordt de scene van zijn eigen ontbreken: 
zichzelf scheurende projectie, breuk-vlak. 
De beelden van Diamond verschijnen en 
verdwijnen als zeepbellen, maar niet zon
der te breken met hun oppervlak: met zich
zelf.
“ Verdeel en heers ” noemde Anne-Mie Van 
Kerckhoven ooit één van haar tentoonstel
lingen. Eén van haar twee vierkante ka
mers, ingeplant in de ruimte, verdeelde ze 
in twee helften en de laatste helft werd nog 
eens gesplitst: het vierkant is de scene van 
een toenemende verdeeldheid. Ze zet die 
verder in haar werk. Boeken stofstalen vor
men dragers voor een database van beelden 
en gedachten, tientallen lagen dik. De 
“Jakobsladders ” zijn plexi houders waarin 
doorzichtige schilderijtjes steken: een 
uiteengerafelde, verdeelde gelijktijdigheid. 
AMVK sleurt het vierkant mee in haar 
verdeelzucht, naarmate ze het doorkruist 
met structuur, het openscheurt of er wiggen 
in drijft - al bij het eerste werk, een vrij

staand tweeluik, een V-vorm open naar de 
toeschouwer, splijt de blik open als een wig 
en wordt ze twee kanten opgestuurd.
Van Kerckhoven manipuleert de ruimte 
naar binnen toe. Ze verbindt de structuur 
van de ruimte met haar eigen structuren en 
zuigt het vierkant daardoor mee in haar 
werk. Diamond proj ecteert visuele gedach
ten, Van Kerckhoven maakt visuele objec
ten. Het visuele materiaal is voor haar een 
tastbaarheid: een ding. Zo maakt ze ook van 
het vierkant een ding, een structuur die niet 
(meer) neutraal is maar een mentaal gege
ven met een fysieke klank: een gevangenis. 
Door het gewicht van inwendige verdeeld
heid, verschijnt het vierkant bij AMVK als 
kooi.
Diamond en Van Kerckhoven bepalen de 
meest totale momenten van deze tentoon- 
stelling: totaal omdat ze het vierkant volle
dig in hun werk opnemen.
Kathe Burkhart daarentegen maakt - on
danks hun inhoud - klassieke schilderijen. 
Haar beelden herinneren in eerste instantie 
aan filmposters, strips, pop of achterbuurt- 
cultuur, om maar een greep te doen. Ruimer 
gesteld: van ver smaken ze naar visuele 
consumptiecultuur, om dan die indruk van 
dichtbij weer te ontkrachten.
Ook met taal - dubbelzinnige slangwoorden 
- scheurt Burkhart het beeld: “PRICK” is 
een prik (de spuit op het schilderij), een 
penis (of een arrogante betweter): verscheu
rende liefde. De woorden rijten de beelden 
open, net zoals hun collage-achtige invul
ling. Of, en vooral de halstarrige aanwezig
heid van details die weigeren in dat beeld 
op te gaan, die onverschillig tegenover het 
totaalbeeld bij zichzelf blijven staan. Haar 
in bladgoud, dat zich aan het vlak opdringt 
en het beeld opensnijdt. Scherven spiegel
glas, formica met houttextuur. En de haast 
perverse zelfstandigheid van schilder
kunstige details: de accentuering van een 
plooi, of het haar dat eindigt in wormige 
krulletjes. Het beeld zit vol perverse 
overtolligheden: wondjes in het vlak, litte
kens. Haar beelden hebben een huidziekte. 
Het is die 'ziektestructuur' van het beeld 
die Burkharts werken redt van de cult- 
kunst, waaraan sommigen dan weer niet 
ontsnappen. Beelden van middeleeuwse 
foltertuigen zijn ingekaderd in een luxueuze 
gouden lijst en geordend tot een Grieks 
kruis: moordtuigen als pronkjuwelen en het 
museale vierkant als folterkamer. Met die 
referentie wordt deze zaal een interessant 
moment binnen de tentoonstelling, maar 
het werk op zich is te verleidelijk zonder 
meer. Het doet die verleiding te weinig 
bitter smaken.
De werken van Elizabeth Ewart bestaan 
alle vier uit letters, gevat in glasdallen, 
gevat in gekleurde houten constructies. 
Glasdallen zijn transparant én maken on
leesbaar. Ze reiken betekenis aan en trek
ken ze terug: de semantische barrière als 
weerwerk tegen de openheid/onbeschre- 
venheid van het vierkant. De betekenis ligt 
verzonken in het glas en is niet minder 
troebel wanneer men ze er toch uit vandaan 
leest: “We never buried bucky in your suit”, 
“Ablah” en "Mazzazy". Begraven taal, ver
zonken in halve (on)zichtbaarheid en in 
private referenties - wie is “Bucky”, wie 

2 1

deed wat? De troebelheid van Ewart is 
verzet, vertragingsmaneuver, zoals de de
tails bij Burkhart dat zijn.
Soms werpt de betekenis-barrière zich op 
in één plastische geste - kantelende dallen, 
één lijn; soms is de ambiguïteit meer ge
construeerd, waardoor ze tussen voor
bedacht statement en droge object-kunst 
dreigt te vallen. Op die momenten wordt 
ook Ewarts bijdrage meer een positiekeuze 
dan een artistieke kwaliteit.
Dat geldt voor Rogelio Lopez Cuenca hele
maal. Net als het werk van Anne-Mie Van 
Kerckhoven is zijn werk gesitueerd in vier
kanten die in de rechthoekige museum
ruimtes zijn ingebouwd. Schilderijen met 
titels als “beauté” of “volupté” bestaan uit 
logo’s die samen die woorden vormen. 
Lege tekens die ‘volle’ begrippen weer
kaatsen, logo’s die hun betekenis blokke
ren en dus uithollen: object-letters. Een 
droge, didactische oefening in het ontman
telen van de betekenis: dit lesje hadden we 
al geleerd. -
Lopez Cuenca voegt niets toe aan het vier
kant, hij verdubbelt gewoon de semanti
sche leegte ervan, mimeert ze zonder meer. 
Het vierkant en de kunst: dubbele lucht
ledigheid.
De werken in zijn andere vierkant combi
neren tekst met foto-fragmenten. Het op
schrift “Strictly business/affairs of the 
heart” overlapt een moeilijk te ontcijferen 
beeldfragment: versneden aura’ s, verknipte 
mysteries. Deze werken ontsnappen wel 
aan het simpel poneren van ‘leegte’ - cfr. de 
schilderijen - maar meer dan een beleefde 
ironisering van het geloof in representaties 
bieden ze niet.

“Vierkant” is zonder meer een erg intelli
gent gemaakte tentoonstelling. Dat het werk 
van tenminste twee kunstenaars problema
tisch is, mag duidelijk zijn. De aangehaalde 
problemen zijn niet onbelangrijk, maar 
omdat “Vierkant” geen evidente keuze heeft 
gemaakt, kunnen ze naar het tweede plan 
worden geschoven. Interessanter is de 
plaatsbepaling, het vierkant dus. Die terrein- 
omschrijving is formeel even bepalend als 
ze inhoudelijk het woord aan de kunste
naars geeft. Het vierkant reikt plaatsen aan 
en doet niets anders dan de (d)warsheid van 
de kunstenaars provoceren. Het provoceert 
de gedeeldheid, de scheurende kracht van 
het kunstwerk door zijn blanke (schijn-) 
neutraliteit: de provocatie van een hoekig, 
wit blad. Een simpelere geste kon nauwe
lijks.
“Vierkant” is wars van de retoriek die 
andere tentoonstellingen van dit museum 
omfloersten. Dat heeft ze gemeen met 
“Ponton Temse” en die band is slechts 
schijnbaar een paradox: Temse als ver
scheurd terrein, het vierkant als scene van 
de inwendige verscheurdheid in het werk. 
Beide tentoonstellingen boden geen dis
cours als houvast, “Ponton Temse ” door de 
discontinuïteit van het opzet in al zijn gele
dingen, “Vierkant" omdat het vierkant 
naakte vorm is, zonder inhoud. Die totale 
openheid heeft van “Ponton Temse" één 
van de minst besproken, of één van de 
meest lamentabel besproken tentoonstel
lingen van het Gentse museum gemaakt, 
terwijl ze allicht de radicaalste - en de 
beste - was die het ooit realiseerde. De 
kritiek heeft blijkbaar de retoriek rond een 
tentoonstelling nodig om erover te spreken; 
of om er niet naar te moeten kijken. Die 
retoriek, dankbaar kritisch voer, was er 
rond “Ponton Temse” niet. Rond “Vier
kant” evenmin.
“Vierkant” houdt geen richtlijn in, geen 
discours, geen retoriek. Ze is vraag: de 
provocatie van een blanco terrein. Ze verte
genwoordigt een stuk eigenheid van dit 
museum dat de kritiek om een ander dis
cours vraagt dan het tot nu gevoerde: een 
discours dat zich niet in een ander discours 
vastbijt, maar in kunst.

Dirk Pültau

De tentoonstelling “Vierkant”, met werk 
van Kathe Burkhart, Jessica Diamond, 
Elizabeth Ewart, Rogelio López Cuenca 
en Anne-Mie Van Kerckhoven, kan nog 
tot 13 februari 1994 bezocht worden in 
het Museum van Hedendaagse Kunst, 
Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03).



Mechanische droomvegetaties
bij “River of the Moon” van Rebecca Horn

Een beter begrip van het werk van Rebecca 
Hom komt niet alleen tot stand met behulp 
van logische argumenten, maar ook aan de 
hand van associaties, vervlechtingen van 
associaties en denkbeeldige combinaties 
van materialen en betekenissen, die niet 

6, , noodzakelijk een wetenschappelijk funda
ment dienen te hebben. We kennen vele 
bronnen voor verbindingen tussen stoffen 
en betekenissen. Meestal berusten ze op 
afspraken tussen mensen. Zulke bronnen 
zijn de religie, mythes, sprookjes, bijge
loof, de alchemie én in sterke mate de 
kunsttraditie. Op grond van nieuwe verbin
dingen tussen deze bronnen ontstaan weer 
nieuwe betekenissen tussen de materie en 
de gedachtenwereld van de mens. Als wij 
uit al deze bronnen putten om de werken 
van Rebecca Hom te ontraadselen, krijgen 
niet alleen de aan de werkelijkheid ontstolen 
materialen zoals kwik en ijzerpoeder en 
voorwerpen zoals vlindervleugels, vogel
veren, alledaagse schoenen en een rond
tappende blindenstok, maar ook de humor 
en speelsheid van haar werk een bijzondere 

" diepte.

Exotische verlossingsmachines 
(Raymond Roussel)

Stelt u zich voor dat een zonderlinge ma
giër met de naam Martial Cantarel u uitno
digt voor een rondleiding in zijn park. Op 
geen enkele manier beantwoordt dit park 
aan de verwachtingen. Alles is er anders, in 
plaats van bijzondere vegetatie staan er 
onbekende, exotische verlossingsmachines, 
waarin wezens een leven leiden dat alleen 
symbolisch eindigt. Ze spelen hun herinne
ringen na om het vergeten te verhinderen, 
of tonen het wordingsproces van goud of de 
wonderbaarlijke golven van lange haren in 
kwik, noem maar op. Alles is er niet voor 

I ‘ zichzelf, maar om getoond te worden en 
charme, gruwel, bekoorlijkheid en afschuw 
als eikaars gelijken te vertalen in gevoelens 
van fascinatie. Zo beschreef Raymond 
Roussel het tenminste in zijn boek “Locus 
Solus ”. Roussel vertelt over het park van de 
geleerde Meester Cantarel, een alchemist, 
die in zijn mooie villa in Montmorency een 

" * nieuwe, even afstandelijke, als ontroerende
droomwereld construeerde. Toen ikhet boek 
een aantal jaren geleden las, schreef ik al 
naast de inhoudsopgave: Hom, niet wetend 
dat het me nu, in deze bespreking van haar 
tentoonstelling in het Van Abbemuseum, te 
pas zou komen. Rebecca Hom van haar 
kant vertelde Ella Reitsma in Vrij Neder
land dat ze door Raymond Roussels boeken 
gefascineerd is. Neemt ze zelf de plaats in 
van Meester Cantarel of heeft ze de blauwe 
jurk aangetrokken van jonkvrouwe Alche- 
mia om het genoegen en de gnosis van de 
kijker op te wekken door middel van na
bootsingen van het leven?
Nu is het Van Abbemuseum misschien 
geen mooie villa met een park, maar met 
een beetje fantasie moet het lukken om villa 
en park in het gebouw als een samenge
smolten locus solus te beschouwen, als de 
ware, de enige plek waarin een mechani
sche droomwereld kan opgebouwd wor
den. Het Van Abbemuseum is sowieso een 
plaats met een bijzondere betekenis voor 
elk kunstwerk dat er getoond wordt. Zijn 
betekenis is onmisbaar als het ook op een 
inhoudelijke manier wordt betrokken in het 
werk.
Het hele Van Abbemuseum wordt door 
Rebecca Hom als een organisme gedefini
eerd: in de middenzaal staat een pomp, die 
kwik door een filtersysteem van menie- 
poeder stuurt. Boven loopt het kwik kenne
lijk in het systeem van de machine en wordt 
het - voor ons onzichtbaar - gezuiverd en 
verder gepompt door de aderen van het 
museum. Loden buizen zoeken op quasi 
anarchistische wijze hun weg door zalen, 
vloeren en muren, boren zich als het ware 

r door de hindernissen van muren heen - u 
ziet althans twee boren in werking. Som
mige van hen bereiken de organen van het 
hele museumlichaam: het zijn zwarte kas
ten, waar het kwik op gezette tijden een 
beetje instroomt en zich mengt met een al 
bestaand laagje in de kast. Eventjes wordt 
het laagje ermee aangevuld, gelijktijdig 

e vloeit er kennelijk evenveel kwik weg als er
kwam aanzwemmen: het volume kwik blijft 
steeds even groot. Lijken de kwikorganen 
niet op harten? Terecht dat er suppoosten 
staan om het te bewaken! Voor de bezoe-
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kers zou het misschien gevaarlijk kunnen 
zijn om met kwik in aanraking te komen, of 
willen de bewakers enkel het blootgelegde 
en kwetsbare hart van het museum bescher
men? De machine, het menie-poeder, de 
trechters, de buizen en de kwikkasten vor
men samen een grote zuiveringsinstallatie, 
een bloedsomloop van het lichaam dat “Van 
Abbemuseum” heet. Rebecca Hom noemde 
het “River of the Moon”, want de Maan is 
het zinnebeeld van kwik.

Vrijgezellenmachines 
(Marcel Duchamp)

In 1976 organiseerde Harald Szeemann in 
het Stedelijk Museum te Amsterdam een 
grote tentoonstelling met de merkwaardige 
titel “Vrijgezellenmachines”. Het was de 
vertaling van de Franse term machines 
célibataires, een begrip waarmee Marcel 
Duchamp een deel van zijn werk “Het 
grote glas ”, “La mariée mise à nu par ses 
célibataires, Même” (1915-1923) inzich
telijk maakte. Duchamp doelde op een ma
chine die niets anders dan lust kan produce
ren, lust aan jezelf, lust voor geest en 
lichaam. Als bruid is de kunst bereid de 
vrijgezel te ontvangen, dit wil zeggen ge
reed voor de komst van de bevruchtende 
blik van de beschouwer. In “Het grote 
glas” wordt de erotische liefde voor de 
kunst als een machine voorgesteld. Hoe 
functioneert deze machine? Zogenaamde 
vrijgezellen in de vorm van fallische mal
len dansen op en neer op een slee. Hun zaad 
wordt opgevangen in dunne buizen, die het 
zaad verder leiden naar een chocolade
molen, waar het gemalen wordt tot het 
verstuift, en uiteindelijk de oculi, lenzen 
van een soort kunstmatig oog, bereikt. De 
lenzen reflecteren het getransformeerde 
zaad naar het bovenpaneel van het glas, 
waarop een enigmatische vorm verschijnt, 
die de bruid moet voorstellen: een vorm, 
die door de versmelting van een motor en 
een baarmoeder tot stand is gekomen. Deze 
bruid - de kunst - neemt bovenaan het grote 
glas plaats waar traditioneel de madonna 
voor de heiligen verschijnt. Het zaad van de 
vrijgezellen - de kijkers - moet dus de bruid 
zien te bereiken om haar te bevruchten - een 
onmogelijke zaak volgens Duchamp, want 
de bruid blijft er onaangetast boven zweven 
en haar cylinders worden niet gevuld door 
het gas/benzine/zaad van de vrijgezellen, 
de motor komt maar niet op gang. De dra
ger van dit alles is opzettelijk van glas, 
zodat het beeld langs beide kanten kan 
bekeken worden, en de kijkers in eikaars 
blikveld staan, oog in oog met zichzelf, als 
vrijgezellen. Hun libido kunnen deze vrij
gezellen nauwelijks in toom houden. Met 

hun geestelijk zaad willen ze de kunst be
vruchten, ook als dat spirituele zaad nog 
eerst moet gezuiverd worden middels een 
complex systeem van buizen, filters en een 
molen. Maar - zo schijnt Duchamp te willen 
zeggen - de zuivering is een maat voor 
niets, de kunstmotor kan niet aan de praat 
gebracht worden. In Rebecca Homs werk 
wordtjde bruid vervangen door het Van 
Abbemuseum. De kijker is getuige, geen 
vrijgezel, ook al doen trechters, buizen en 
lange op en neer dansende hefbomen den
ken aan “Het grote glas”.

Wensmachines
(Gilles Deleuze/Felix Guattari)

Over de vrijgezellenmachine formuleren 
de Franse filosofen Gilles Deleuze en Felix 
Guattari in hun boek “L’Anti Oedipe ” van 
1972 een bijzondere theorie. Ze stellen de 
wensmachine, zoals ze de vrijgezellen
machine ook noemen, tegenover de 
produktiemachine en betogen dat kunst een 
typische wensmachine is, waarmee niets 
dan genoegen geproduceerd wordt. Dit heeft 
iets dodelijks, want de mens komt er nooit 
verder door, maar is slechts steeds met 
zichzelf bezig - een sublieme vorm van 
masturbatie. De mens maakt deze wens
machines om aan zijn frustraties over zijn 
gevangenschap in het algemene produktie- 
proces van de maatschappij te kunen ont
snappen, zo stellen de auteurs. Het boek 
van Deleuze en Guattari begint met een 
beschrijving: “Het functioneert overal, 
gauw rusteloos, dan weer met onderbrekin
gen. Het ademt, warmt op, eet. Het 
schreeuwt, het vrijt. Het Es...overal zijn er 
machines in de waarachtigste zin van het 
woord. Machines van machines met hun 
koppelingen en schakelingen. De machine 
voor de bron werd aan orgaanmachines 
aangesloten: de stroom die erbij ontstaat, 
wordt van de bronmachine weer onderbro
ken...” Het Freudiaanse Es in de mens is 
volgens de auteurs een apparaat dat de 
verschillen van het Ik en het Niet-Ik, van 
het binnen en het buiten gelijk en betekenis
loos maakt.

Mercurius en Mars 
(alchemie)

In de alchemistische stoffenleer staat kwik 
voor de vervluchtiging van de materie. Kwik 
is immers snel gasvormig en reageert bij
zonder vlug op warmte. De materie wordt 
“vergeestelijkt”. Welnu, welke materie sym
boliseert beter de “werking” van kunst dan 
kwik? De alchemisten gaan nog een stapje 
verder. In hun receptuur garandeert kwik 
de kwikke beweging als principe van alles; 

kwik staat verder voor de planeet en de 
bemiddelende, door de lucht vliegende 
Griekse god Mercurius. Hij is als het ware 
de vroedvrouw voor betekenissen, die hij 
door middel van beweging tot elkaar brengt. 
In de trechters vinden we ijzer in poe- 
dervorm, waardoor het kwik zogenaamd 
wordt gezuiverd. IJzer is een energie- 
geleidend materiaal. Volgens de alche
mistische leer is het geslacht van ijzer man
nelijk, verbeeld in de planeet en de god 
Mars - een oude vechtersbaas, die van de 
liefde - Venus - ook houdt. Venus is de 
vrouw van Vulcanus, die als smid, als kun
stenaar dus, het liefdespaar in zijn 
smedewerkplaats eigenlijk broodnodig 
heeft. Hij moet het ijzer - het ijzer van Mars 
- met veel energie smeden en mooi moet 
zijn werk vanzelfsprekend ook zijn - de 
schoonheid van Venus. Ook al is hij ontzet
tend jaloers, of hij wil of niet, hij moet wel 
getuige zijn van de omhelzing van die twee. 
In “River of the Moon "filtert Mars’ energie- 
geleidende ijzer Mercurius’ beweeglijke, 
zich vervluchtende kwik. Beide roepen het 
Van Abbemuseum uit tot een ontstaans- 
plaats van kunst en betekenis - en wij zijn er 
net als Vulcanus getuige van, alleen wat 
minder jaloers misschien.

De honingpomp
(Joseph Beuys)

“River of the Moon " slingert de organen en 
de bloedsomloop, die de huid normaliter 
toedekt, in het Van Abbemuseum. Reeds in 
1970 m-ook aakte Rebecca Hom het werk 
-met de enigszins beschrijvende titel “ Über- 
strömer”, een kleed in de vorm van een 
bloedsomloop. Ook het hydraulische sys
teem was al aanwezig, om de rode verf rond 
het lichaam te kunnen pompen. “Über- 
strömer” was een beslissend werk voor 
Rebecca Horns verdere ontwikkeling, 
waarin het stromen, de uitwisseling, de 
communicerende vaten steeds nadrukkelij- 
ker op de voorgrond traden. Joseph Beuys’ 
bekend werk “Die Honigpumpe”, waarin 
honing door plastic buizen in het trappen-’, 
huis van het Fridericianum werd gepompt 
door middel van turbines die in een grote 
klomp vet draaiden, dateert van docu
menta 6in 1977. Anders dan RebeccaHom 
beschouwde hij “Die Honigpumpe” als 
een zinnebeeld voor de maatschappij: hij 
noemde het werk soms de Blutstromfür die 
Gesellschaft, want in zijn taalgebruik fun
geerde honing als energietoevoer vanwege 
het suikergehalte, vet diende als warmte- 
depot en de koperen staf aan de top van de 
buizen deed dienst als geleider van en aan
wijzer voor de goede richting van de ge
dachten en daden van de samenleving. Een 
ander werk van Joseph Beuys zou eerder 
als eye-opener voor Hom gefungeerd kun
nen hebben. In 1961 creëerde Beuys het 
werk “Twee horens” bestaande uit twee 
neushorens, die aan doorzichtige plastic 
slangen waren gemonteerd. Door de slan
gen stroomde een vloeistof op basis van 
rode verf. De twee slangen eindigden in 
twee spitse staafjes van metaal, die als een 
stopcontact in de aarde gestopt moesten 
worden. Later heeft Beuys het werk in 
brons laten gieten, waardoor de lezingen 
van de bloedstroom en het elektrische con
tact minder duidelijk zijn. Ook dit werk is 
als een kringloop van krachtstromen uit de 
aarde in de horens en terug bedoeld. Beuys 
beschouwde de gebruikte materialen steeds 
als metaforen voor het creatieve denken, 
als kristallisaties van stromende processen, 
als emblemen voor de heldere gedachte, de 
daad of een produkt. Deze staan nooit op 
zichzelf, maar zijn uitgangspunten voor 
nieuwe kringlopen.
Homs bijdrage aan de laatste documenta 
zal menig bezoeker aan Beuys’ “Honig
pumpe” herinnerd hebben. In een klasje in 
een oud schoolgebouw hing Hom de school
banken aan het plafond. Uit deze banken 
hingen talrijke, met zwarte inkte gevulde, 
doorzichtige buizen, die door de glazen 
ramen hun weg naar buiten zochten: de 
fantasie van de afwezige kinderen scheen 
niet meer in toom te houden, en de inkt was 
de materie bij uitstek om ervoor te zorgen 
dat er een bloedsomloop voor de fantasie 
tot stand kwam. Zwart is in de leer van de 
alchemie het nigredo, de zwarte humus van 
de verkoolde planten waaruit nieuwe 
groeisels energie putten. Het leven baant 
zich vanuit het zwart, vanuit de dood weer
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zijn weg - zo geloven de alchemisten. De 
fantasie van de schoolkinderen houdt de 
belofte van de toekomst in.

Extensies
(biografie/Rudolf Schwarzkogler)

Het is opvallend dat de kunstenares in haar 
gesprekken die opgenomen werden in de 
catalogus die deze tentoonstelling bege
leidt, vele biografische argumenten als sleu
tels voor haar werk aan de lezer voorlegt. 
Van alchemistische verklaringen of kunst
historische verbanden schijnt ze niet veel te 
houden. Een belangrijke biografische ver
klaring betreft haar lange periode in een 
ziekenhuis te Hamburg. Ze had op de aca
demie samen met een medestudente aan 
een beeldhouwwerk van fiberglas en po
lyester gewerkt zonder voorzorgsmaatre
gelen tegen deze giftige kunststoffen te 
nemen. De daaraan verbonden gevaren 
waren toen nog onbekend. Beide werden 
doodziek. Een j aar lang werd Rebecca Hom 
geïsoleerd van de buitenwereld en leerde ze 
de psychische en fysieke uitdrukkingsvor
men in het ziekenhuis kennen. Enerzijds 
beleefde ze angsten en wenste ze aandacht 
en tederheid, anderzijds onderging ze ge
weld, gevaar en pijn vanwege hen, die 
eigenlijk het beste met haar voor hadden. 
De bekende middelen: plastic buizen, ver
band, scharen, messen leken de patiënt ook 
opeens meerduidig. Waarom ze niet als 
uitdrukkingsmiddelen voor teder-erotische 
of bedrieglijk agressieve onderwerpen be
schouwen? Het mooie en tegelijkertijd 
verschikkelijke van alles wat voor het heil 
van de patiënt zou kunnen dienen, keert in 
Rebecca Homs werk terug: rood of wit 
verband en extensies van het lichaam zijn 
getransformeerd tot de gestaltes van extra- 
armen of een eenhoorn. In haar werk denk 
je echter niet meer aan de wereld van zie
ken, maar aan schitterend getooide wezens 
uit een mythisch tijdperk, die zelfverzekerd 
in een pure natuur leven. Deze wezens zijn 
het ziekenhuis ontstegen of zullen er nooit 
in terechtkomen. Ook Homs vroege films 
laten hen in een eigen leefwereld zien.
Hoe anders zijn de performances van Rudolf 
Schwarzkogler! In 1965 hield hij als lid van 
de Wiener Aktionisten bijvoorbeeld een op 
film geregistreerde performance waarin hij 
zijn fysieke afhankelijkheid middels een 
buisverbinding met een extern, schijnbaar 
uit verband bestaand bollichaam aantoonde. 
De performance van Schwarzkogler brengt 
de kijker in verband met pijn, lijden en 
uitzichtsloosheid. Rebecca Homs werken 
worden daarentegen met lichtheid, humor 
en elegantie geassocieerd. Dat geldt ook 
voor haar andere externe verbindingen 
(“Arm-Extensionen”, 1968), vooral voor 
vogelvleugels {“Black Widow”, 1988). Ze 
wekken een gevoel van tederheid op, ze 
bieden bescherming voor de buitenwereld, 
maar ze trekken ook de aandacht, en maken 
de wens om te versieren kenbaar. De ver
borgen seksualiteit uit zich in tedere ele
gantie. Heel anders dan bij Schwarzkogler, 
die in een van zijn acties met een extra grote 
fallus de wens naar macht uit (“3.Aktion”, 
Wien, zomer 1965). In tegenstelling tot 
Hom formuleert hij een bijzonder manne
lijke oplossing, hoewel ook Hom op de 
mannelijke beleving van seks alludeert: 
haar “Unicom” uit 1971 en de vaak in haar 
werk voorkomende ontvouwen pauwen
staarten liegen er niet om ( “Mechanischer 
Körperfacher”, 1973-1974, “Hangender 
Fâcher”, 1982, “The cellar, the Peacock 
and the Wooing Love-machine”, 1990).

Vleugels
(Max Ernst)

Hom zoekt een subtielere toespeling op 
eros en thanatos dan Schwarzkogler. Haar 
emblematische werkwijze lijkt eerder op 
die van de surrealist Max Ernst. Met hem 
deelt ze niet alleen de thematiek van eros en 
thanatos maar ook een aantal motieven 
zoals de vogel. En het zou dan ook overdre
ven zijn om haar speelse, fantasierijke op
lossingen op niets anders dan biografische 
herinneringen terug te voeren. Fantasie kent 
haar bronnen. Voor sommige werken van 
Hom is een vergelijking met Max Ernsts 
iconografie zeer verhelderend, hoewel ze 
in het gesprek met Celant nadrukkelijk zegt 
met deze schilder niets van doen te hebben. 
Max Ernst speelde in zijn teksten steeds
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met de gedachte aan “loplop”, zoals hij een 
vogel met een fallische hals noemde, een 
symbool voor seks en gevaar, een verbin
ding die vaak in het werk van de surrealisten 
wordt aangetroffen. Veelsoortige vogels 
keerden in Emsts schilderijen terug. ” Weib, 
Greis und Blumen” heet een typisch 
surrealistisch schilderij van Max Ernst uit 
1923, waarop een niet nader te identifice
ren vogel zich laat imponeren door een 
waaierachtig getooid mensfiguur. Ook op 
Emsts schilderij “HLCacilie” uit 1923 
waarop deingemuurde Heilige haar piano
spel voortzet hoewel men hoopte dat ze 
daarmee zou ophouden, is een kleine vogel 
aanwezig, die haar kennelijk met zeer snelle 
vleugelslagen als van een kolibri tot leven 
en erotisch spel schijnt te willen overhalen. 
Rebecca Homs “Paradieswitwe” (1975) 
toont twee mensgrote zwarte vleugels, groot 
genoeg om een naakte mens te beschermen 
en af en toe een klein beetje van het aantrek
kelijke lichaam onder de zwarte veren te 
laten zien (zoals in een van haar vroege 
films). Het werk lijkt een toespeling op 
Marcel Duchamps reliëf “Fresh Widow” 
uit 1920, zoals men in het Frans kennelijk 
het raam van een hoer noemt. Het seksuele 
spel blijft er achter verborgen. Voyeurs 
komen er bekaaid af, zoals ook de kijker 
van het kunstwerk. Duchamps werk is een 
zinnebeeld voor de erotische relatie kunst- 
werk-kijker, net zoals “Het grote glas”. 
Het werk blijft een weduwe want de brui- 
loft, het chemisch huwelijk met de kijker is 
niet meer mogelijk. Toch is het zwart, het 
nigredo, opnieuw de voedingbodem. Ook 
in Rebecca Homs werk wordt het geheim 
niet prijsgegeven. Zij toont de noodzaak 
van bescherming tegen het gevaar van het 
bekijken.

Het ei
(Sigmund Freud)

Op veelvuldige wijze wordt in haar werk 
het geheim beschermd. In een groot en 
zwart vogelei wordt het leven aan het ge
vaar van vernietiging blootgesteld, want af 
en toe suist er een lange, spitse lans stotend 
en swingend overheen (“Pendulum with 
Emu-Egg”, 1987). Het ei is zwart, niet wit 
- gaat het opnieuw om een teken voor het 
dodelijke, maar ook het leven schenkende 
nigredo, zoals de alchemisten het zwart 
noemen?
Op zoek naar de historische geheimen van 
een oude Medici-Villa in Toscane gebruikt 
de archeoloog Sutherland in haar film “La 
Ferdinanda” (1981) een hamer, om de 
oude muren te bekloppen, als een specht. 
Sindsdien is de hamer haar middel om naar 
de dingen onder de huid te verwijzen. Voor 
de tentoonstelling “Skulptur Projekte” 
(Münster, 1986) installeerde ze haar kleine 
hamertjes in de mine van een ronde toren, 
waarin de Gestapo haar slachtoffers fol
terde. De sfeer was er duister, toch hadden 
enkele planten al geprobeerd gras over de 
zaak te laten groeien. Vele inwoners van 
Münster waren niet blij dat deze toegedekte 
kwestie weer openbaar werd gemaakt. Bijna 

letterlijk haalden Homs hamertjes deze 
geschiedenis met hun gepok naar boven. 
Kleine lichtjes in de donkere nissen herin
nerden aan de doden. Een ei vastgebonden 
aan touwtjes beschermde het geheim van 
de toekomst, die tevens door een slang in 
een vitrine gesymboliseerd werd. De slang 
kan immers haar huid afstoten en leeft dus 
in de gedachte van alchemisten eeuwig 
door. Verder staat de slang voorde wijsheid 
van het leven. Door een trechter in het 
midden van de ronde ruïne druppelde het 
regenwater traan voor traan in een opvang
bekken. In al zijn surreële kwaliteiten had 
het werk in samenhang met de geschiede
nis van de plek een ontroerende en aangrij
pende waarde, zonder sentimenteel te zijn. 
Daarvoor waren Homs beeldmiddelen te 
sterk getransformeerd tot afstandelijke te
kens en gebaren. De kunstenares maakte 
het mogelijk met die plek te dialogeren. 
Terwijl in het Van Abbemuseum de bloed
stroom van het museum met een groots 
gebaar wordt blootgelegd, moest in Münster 
duidelijk worden dat de ziel van het ge
bouw zo verscholen was, dat ze alleen met 
behulp van zeer fijne hamerslagen wakker 
gemaakt kon worden. Misschien had ook 
de kijker haar liever verstopt willen zien? 
De klassieke alchemisten stellen hun oven 
trouwens vaak als een toren voor, waarin 
hun ziel gereinigd kan worden.
Gewoonlijk geloven we niet dat een ge
bouw of voorwerpen een ziel hebben, hoe
wel we vaak over iets praten alsof het een 
ziel heeft. We zeggen bijvoorbeeld: “In 
wezen heeft dit er niets mee te maken.” Of: 
“In wezen ligt de zaak zus of zo.” Alsof er 
een organisch wezen bestaat als spil van 
een op zich niet levende zaak, voorwerp of 
onderwerp. Termen als wezen of ziel laten 
in ons taalgebruik zien dat we nog steeds in 
een animistische wereld lijken te geloven, 
waar de dingen op levende organismen 
lijken. In “Animismus, Magie undAllmacht 
der Gedanken”, het derde hoofdstuk van 
“Totem und Tabu”, met als ondertitel 
“Einige Übereinstimmungen im Seelen- 
leben der Wilden und der Neurotiker”, 
opperde Sigmund Freud de gedachte dat de 
moderne mens anders dan de wilde afstand 
heeft genomen van de overtuiging dat er 
een bezielde wereld om hem heen zou be
staan, alleen kunstenaars hebben - zo stelde 
hij - van deze overtuiging geen afstand 
genomen. Staan kunstenaars dan volgens 
Freud dichter bij de primitieve mens? Is er 
bij hen geen sprake van een “cultureel ni
veau”, zoals Freud het noemt? Kunstenaars 
hebben volgens hem het vermogen om 
zielstoestanden te kunnen projecteren op 
de ons omringende wereld. Ze geloven dus 
niet dat de dingen zelf een ziel hebben, 
maar deze omweg stelt hen in staat om de 
zielstoestanden van de mens zelf te laten 
zien. Binnen de kunst, zo stelde hij, blijft de 
Allmachtder Gedanken: “In der Kunst allein 
kommt es noch vor, dass ein von Wünschen 
verzehrter Mensch etwas der Befriedigung 
Âhnliches macht, und dass dieses Spielen 
- dank der künstlichen Illusion - Affekt- 
wirkungen hervorruft, als ware es etwas 

reales. Mit Recht spricht man vom zauber 
der Kunst und vergleicht den Künstler mit 
einem Zauberer. Aber dieser Vergleich ist 
vielleicht bedeutsamer, als er zu sein 
beansprucht. Die Kunst, die gewiss nicht 
als l’art pour l’art begonnen hat, stand 
ursprünglich im Dienste von Tendenzen, 
die heute zum grossen Teil erloschen sind. 
Unter diesen lassen sich mancherlei magi
sche Absichten vermuten".

Expansies
(Marshall McLuhan)

Toch blijft het in het geval van Rebecca 
Homs werk niet bij “magische Absichten”. 
Zij stelt immers steeds ook de vraag van de 
betekenis van elk werk voor de kunst. Al 
aan het begin van haar oeuvre, in 1973, 
maakte ze een masker met stekels van spitse 
potloden, waarmee ze op de muur kon 
tekenen. Dit werk, waarover ze een film 
maakte, vertaalde onmiddellijk haar ge
dachten, via haar gezicht, aan de buitenwe
reld. Het waren expansies, van de gedachte 
en het lichaam, extensions in de betekenis 
die Marshall McLuhan er in 1964 in zijn 
bestseller “The Extensions of Man” aan 
gaf. Ook “River of the Moon ”, de grote 
kwikmachine, waarmee de bloedstroom van 
het Van Abbemuseum werd blootgelegd, is 
in feite aan deze gedachte verwant. Het 
museum is een gedachten- en belevenis- 
stroom die naar buiten wordt geprojec
teerd. Kwik staat voor Mercurius. Zijn pla
neet is de maan en deze vertegenwoordigt 
de nachtelijke creativiteit, de fantasie. Zo
als ook de spitse potloden op een even 
gevaarlijke als tedere wijze de muur raken 
en betekenen, zo ontlokt ook het kwik met 
zijn sperma-achtige vorm, die zich steeds 
met een tweede verenigt, erotische conno
taties. Hom alias Catarel, alias jonkvrouwe 
Alchemia leidt ons in het alchemistische 
park van het Van Abbemuseum, dat zelf 
een organisme lijkt, door de mechanische 
wereld van liefdesmachines, die zinnebeel
den zijn van de kunst.
Ook andere kunstenaars van deze periode 
werken met alchemistische bronnen en prin
cipes : overleden artiesten zoals Yves Klein, 
Joseph Beuys en Rudolf Schwarzkogler, 
maar ooklevende kunstenaars zoals James 
Lee Byars, Sigmar Polke, Gilberto Zorio, 
Pieter Laurens Mol, Tom Puckey, Marina 
Abramovic en Anselm Kiefer. Kunst die de 
bruiloft aangaat met alchemie wil geen 
definities aanbieden, maar de wereld terug- 
vinden in de inventies van de kunst. Zij 
geeft een “Anschauungsbild” - een soort 
ikoon, geen afbeelding, geen oplossing. Zij 
verkiest het enigma en het langzame raad
sel boven het te vlugge antwoord. Het grote 
verschil tussen de klassieke alchemie en de 
beeldende kunst die zich verenigt met de 
onderwerpen van de alchemie is mijns in
ziens dat de klassieke alchemist zichzelf 
wil leren kennen, terwijl de kunstenaar niet 
alleen binnen het begrensde universum van 
het laboratorium wil werken aan de steen 
der wijzen, maar wil communiceren en 
naar buiten treden over de gnostische as
pecten. Om die reden lijkt het me verkeerd 
om Rebecca Homs werk alleen als een 
transformatie van biografische belevenis
sen te beschouwen. Met haar liefdes
machines stimuleert ze de kijker om na te 
denken over de parabels van de kunst, tot de 
kijker tot de ontdekking komt dat de gelij
kenissen ook hem betreffen.

Antje von Graevenitz

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de 
lezing die Antje von Graevenitz op 28 no
vember 1993 in het Van Abbemuseum 
gaf. De retrospectieve van Rebecca Horn 
loopt nog tot 30 januari 1994 in het Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 
NH Eindhoven (040/38.9730). De door 
het Guggenheim uitgegeven catalogus 
omvat teksten van Rebecca Horn, essays 
van Germano Celant, Nancy Spector, 
Giuliana Bruno en Katharina Schmidt, 
en interviews met Germano Celant en 
Stuart Morgan. De catalogus telt 
342 pagina’s.
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KAAI HEATER

BUNDMAN KWARTET
CHAMP D'ACTION
ENSEMBLE ICTUS

In januari presenteert het Kaaitheater drie top-ensembles uit 

de nieuwe muziek in ons land.

Het BLINDMAN KWARTET brengt de creatie van 

Momentum, een nieuwe compositie van Eric Sleichim, 
met medewerking van Trudö Engels [beeld], Josse De Pauw 

[tekst], Guy Cassiers [regie].
Op 21 en 22 jan, 20u30.

CHAMP D'ACTION speelt werk van de jonge componisten 

Eric De Visscher, Geert Logghe, Frederic D'Haene, Serge Ver- 
stockt en van Karei Goeyvaerts. Dirigent is Celso Antunes.

Op 25 jan, 20u30.

Het nieuwe ENSEMBLE ICTUS speelt werk van Anton 

Webern, Bela Bartók, Györgi Ligeti, Thierry De Mey, 

Peter Vermeersch en Eric Sleichim.
Dirigent is Georges-Elie Octors.
Op 29 jan, 20u30.

In het Lunatheater, Sainctelettesquare 20, 1210 Brussel

Reserveer op de toeschouwerslijn: 02/218 59 59.

Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,de provincie 
Brabant en de Nationale Loterij. Sponsors zijn Knack, De Morgen en de Kredietbank.

Knack EEMORGEN G kredietbank
......... .... ......

Zetel: Amadeus
Flexform
Zetels: Nonnamaria
Flexform
Lamp: Costanza
Luceplan

Dienblad: De Padova
Glazen schaal:
Memphis
Bijzettafel: Memphis 
Fluitketel: Richard
Sapper voor Alessi-
Boekenreklamp:
Quartett
Klant: De heer en 
mevrouw Ramakers
Ontwerp & 
Inrichting:
Surplus/ Architect
Johan Decoker

Volledige reportage in 
"Eigen Huis&Interieur" 
september'93

SURPLUS
M E U B E L G A L E R I J & ONTWERP B U REEL

ZWARTEZUSTERSSTRAAT 9 9000 GENT TEL. 09/2235294 FAX: 09/2240305 OPENINGSUREN: DI-VR 10U-12U30 EN 14U-18U ZA 11U-18U



Ondertussen = een greep unit de kunstactumaliteit

MUHKA. “Denkbeeld en werkelijkheid" en 
“Als het ware niet meer dan ontmoetingen... ” 
zijn twee tentoonstellingen die in hetzelfde bedje 
ziek zijn. Er wordt in het ijle gesproken over een 
jonge generatie kunstenaars , terwijl een inte
ressante verantwoording voor het samenbren
gen van deze kunstenaars achterwege blijft. Ook 
de tekstbijdragen in de catalogi lijken meer te 
beantwoorden aan een verplichting, een ge
woonte - er staat nu eenmaal tekst in een catalo
gus - dan dat ze een inhoudelijke benadering van 
de tentoonstelling aanreiken. Zo hanteert Johan 
Pas bijvoorbeeld de Brabo-mythe als metafoor 
voor de Antwerpse kunstenaar, waarna een kunst
historische uiteenzetting in vogelvlucht over de 
Antwerpse kunstscène vanaf 1500 tot nu volgt. 
Afsluitend formuleert hij enkele lijnen over het 
werk van elke deelnemende kunstenaar. “Denk
beeld en werkelijkheid” is een door BASF ge
sponsorde rondreizende tentoonstelling met werk 
van Ludwig Vandevelde, Mark Luyten, Philip 
Huyghe, Jan Fabre, Denmark en Bert De Beul. 
Over de tweede tentoonstelling werd gefluisterd 
dat het in essentie een promotiestunt van de 
“Association Française d’Action Artistique ” is, 
de Franse overheidsinstelling voor kunst- en 
cultuurexport. Als je de catalogustekst van co- 
curator Isabelle Vierget erop naleest, zou dit nog 
kunnen kloppen ook: ze tovert je een arcadisch 
landschap van overheidsinitiatieven en -bud
getten voor ogen. Edith Doove, die niet betrok
ken werd in de selectie en samenstelling van dit 
initiatief, mocht de klus klaren om een woordje 
neer te pennen over de kunstenaars, waaronder 
Elisabeth Ballet, NathalieTalec, Xavier Veilhan, 
Michel Verjux, Cécile Bart,... In beide tentoon
stellingen is er stimulerend werk te zien, maar 
wordt een verstikkend apathische omgang met 
kunstenaars en kunst gedemonstreerd.
Nog tot 20 februari in het MUHKA, Leuven- 
straat 32,2000 Antwerpen (03/238.59.60). Maar 
er is ook nog goed nieuws: vanaf 3 januari stelt 
het MUHKA zijn bibliotheek (catalogi, tijd
schriften, dossiers, dia- en videomateriaal waar
van alle gegevens geïnformatiseerd werden in 
een computerbestand) open voor het publiek. 
De bibliotheek is open op werkdagen van 10.00 
tot 16.00 uur, maandag gesloten. De ingang 
bevindt zich aan de Wapenstraat. Nog 
bibliotheeknieuws: het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst beschikt eveneens over een 
uitgebreide en voor het publiek toegankelijke 
bibliotheek. Maar ook over massa’s nieuw en 
ongeklasseerd materiaal en te weinig medewer
kers om dit te verwerken. Vrijwilligers kunnen 
zich melden bij Veronique Van Bever, Hof- 
bouwlaan 29, 9000 Gent (09/221.17.03).

BERT DE BEUL. Van Bert De Beul worden er 
momenteel een tiental werken tentoongesteld in 
het MUHKA en een dertigtal in het P.M.M.K. 
Het is een gelegenheid om zijn schilderijen 
aandachtiger te bekijken. Het gebruik van olie
verf op doeken van klein formaat en het wazig en 
figuratief schilderen brengen hem dicht in de 
buurt van Luc Tuymans. Maar er zijn ook opval
lende verschillen zoals de keuze van de onder
werpen, het gebruikte beeldmateriaal, het per
spectief, het omgaan met de verfmaterie, het 
kleurgebruik, de combinaties van doeken, de 
betiteling van de werken,...
De tentoonstelling in Oostende wordt vergezeld 
van een uitgebreide catalogus met een inleiding 
door Willy Van den Bussche en een tekst van 
Jan Foncé. Tegelijkertijd loopt tot 7 maart een 
retrospectieve van schilder Henri-Victor 
Wolvens en juweelontwerper Siegfried De Buck, 
in het P.M.M.K. Museum voor Moderne Kunst, 
Romestraat 11,8400 Oostende (059/50.81.18).

JEAN-LUC MOULENE. Kunsthalle Lophem 
introduceert het werk van Jean-Luc Moulène in 
België. Moulène heeft een nauwgezet onder
zoek verricht naar de werking en vooronderstel
lingen van beelden die in onze samenleving het 
meest worden gevulgariseerd (amateurfoto’ s van 
personen, landschappen, historische monumen
ten, voorwerpen) en gecommercialiseerd 
(reclameaffiches, postkaarten). Deze voorstel
lingen beantwoorden bewust of niet aan een 
bestaande beeldgrammatica. Op zijn beurt wil 
Moulène aan deze aan verschillende wetten 
onderworpen genres beelden toevoegen, die zich 
er echter tegelijkertijd van onderscheiden. Foto’ s 
uit deze reeks noemt hij “Disjonctions”', ze 
bevatten alle ingrediënten van het geviseerde 
genre, behalve de inhoudelijke invulling, waar
voor de individuele toeschouwer moet zorgen.

Philip Huyghe

Rode Jurk, 1992

In de reeks “Manifestes”, ook affiches en 
produits genoemd, meet hij zijn beelden aan die 
van de reclameposter; ze zijn even groot (3x4 
meter) en even “compleet” opgebouwd, maar ze 
functioneren volkomen anti-publicitair.
Dit merkwaardig werk is van 24 januari tot 
19 maart te zien in Kunsthalle Lophem, 
Torhoutsesteenweg 52A, 8120Loppem (050/ 
84.02.63).

VALISES. Het vorig jaar heropende Museum 
van Moderne Kunst in Luik ontvangt de ten
toonstelling “Valises " van curator Lino Polegato. 
De reiskoffer als symbool voor het-op-weg- 
zijn, de vervreemding, de existentiële zoektocht 
fungeert als letterlijke rode draad. Uiteraard met 
werk van Duchamp, Magritte, Broodthaers, de 
Maria, Bijl, Charlier, Van Caeckenbergh, Lizène, 
Van Buggenhout en anderen. Opmerkelijk ge
geven is dat het eerste nummer van de trimestriële 
kunstkrant “Flux-News” volledig gevuld werd 
met artikels over dit initiatief; Polegato is name
lijk ook uitgever van deze krant. “ Valises ” loopt 
nog tot 20 januari in het Musée d’Art Moderne, 
Parc de la Boverie 3,4020 Luik(041/53.24.65).

ESC ALE/STOPOVER/TUSSENSTOP. Deze 
tentoonstelling in Villeneuve d’Ascq groepeert 
recent of niet eerder getoond werk van een 
twintigtal jonge kunstenaars uit Engeland, Bel
gië en Noord-Frankrijk. Ook dit museum wil 

met de nodige omzichtigheid een podium zijn 
voor actuele kunst. Met de titel van deze ten
toonstelling verwijst men naar “het museum als 
de plaats voor een onvervangbare en verhelde
rende publieke confrontatie tussen het kunst
werk en zijn horizonten”. Het is me helaas nog 
onbekend tot welk resultaat dit project geleid 
heeft. Voor de catalogus heeft men zich in elk 
geval geen moeite bespaard: per kunstenaar 
worden bibliografie, lijst van tentoonstellingen 
en illustraties telkens vergezeld van een vraag
gesprek met de kunstenaar. Dit laatste zweeft 
meestal wel erg in het ijle. De hele catalogus 
werd overigens niet samengebonden, maar hangt 
letterlijk met ringen aan elkaar: men wil bin
dende verklaringen en handelingen vermijden. 
Werk uit België is afkomstig van onder andere 
Sylvie Eyberg, Francky D.C., Carlo Mistiaen, 
Berlinde De Bruyckere.
Verlengd tot 6 maart in het Musée d’Art Mo
derne, Allée du Musée 1, 59650 Villeneuve 
D’Ascq (020/05.42.46).

DONALD JUDD. De lievelingskunstenaar van 
Rudi Fuchs krijgt zowel in het Stedelijk Mu
seum van Amsterdam als in het Haags Gemeente
museum een presentatie van zijn werk. Naar 
aanleiding van de uitreiking van de Sikkens- 
prijs 1993 aan Donald Judd wordt in vier zalen 
van het Stedelijk een overzicht gebracht van 
werk dat zich in Nederlandse privé- en openbare

verzamelingen en bij één Belgische verzame
laar bevindt. Het Haags Gemeentemuseum pre
senteert in wereldpremière een overzicht van 
Judds grafiek van de vroege jaren ’50 tot nu. 
De tentoonstelling in het Stedelijk is tot 23 ja
nuari geopend, Paulus Potterstraat 13, 1071 
CX Amsterdam (020/573.29.11), en de tentoon
stelling in het Haags Gemeentemuseum tot 30 ja
nuari, Stadhouderslaan 41,2501 HV Den Haag 
(070/355.73.60).

BONN. Ter herinnering willen we aanstippen 
dat de tentoonstelling van Gerhard Richter, die 
door de kunstenaar samen met Kasper König en 
Benjamin H.D. Buchloh werd geconcipieerd, 
van Parijs naar Bonn is verhuisd. Ze loopt nog 
tot 13 februari in de Kunst- und Ausstellungs- 
halle, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn 
(0228/9171.201).
Met de thematentoonstelling " Über-leben ” spitst 
het Bonner Kunstverein de aandacht zowel toe 
op het actieve, vitalistische aspect van de term - 
de overlevingsdrang - als op de afstandelijke, 
analyserende kijk op het leven. Annelie Pohlen 
plaatst de positie van het individu in een veran
derende maatschappelijke context centraal in 
haar politiek correct vertoog. Het einde van de 
jaren ’80 met de val van het communisme, 
racisme en identiteitsobsessies, de menselijke 
en psychologische ravages veroorzaakt door 
AIDS, genetische manipulatie en meer van dat 
fraais roepen opnieuw existentiële vragen op. 
Pohlen heeft wellicht gelijk, maar de gedreven
heid in haar bespreking van het werk van de 
deelnemende kunstenaars verveelt bij tijden. 
Dit wil niet zeggen dat de tentoonstelling niet 
interessant oogt: van niet minder dan 30 kunste
naars (waaronder Mariene Dumas, Francesco 
Clemente, Kiki Smith, RosemarieTrockel, Mike 
Kelley, Nan Goldin...) heeft ze werk bijeenge
bracht. Het gros van hen heeft voor een kleine 
tekstbijdrage in de tweetalige catalogus gezorgd. 
Van Boris Groys en Comel Bierens werden 
tevens teksten overgenomen. Groys stelt dat de 
categorie van het monsterlijke tegenwoordig 
best te genieten is, omdat men nu geen absoluut 
referentiekader voor een ideaal mensbeeld meer 
kan aanhouden; de Nosferatu van vroeger is tot 
een beminnelijk en meelijwekkend Draculaatje 
verworden. Kunstenaars brengen elk vanuit hun 
individueel perspectief een nietig mensbeeld 
naar voren; in de tentoonstellingsruimte komen 
al deze verschillende beelden tesamen. Een be
zoeker met een breed referentiekader kan niet 
anders dan fragmenten van zichzelf herkennen 
in deze beelden, en de ironie begint zijn helende 
werking. Bierens’ tekst, met de titel “Over de 
bewaring van energie”, brengt twee patronen 
van evolutie-denken aan het licht. Men kan 
toekomstgericht denken en het actuele met een 
nieuw referentiekader in een geheel ander dag
licht zien, of men kan, denkend vanuit zijn 
welbepaalde culturele achtergrond, het actuele 
in het voorbije inbedden. Een aanvulling bij de 
tentoonstelling “Post-Human” van Jeffrey 
Deitch.
"Uber-Leben" tot 6 februari in het Bonner 
Kunstverein, Hochstadenring 22, 53119 Bonn 
(0228/69.39.36).

KREFELDER KUNSTMUSEEN. De tentoon
stelling “Moderne Baukunst 1900-1914 ” open
baart voor het eerst een gedeelte van het om
vangrijke archief aan architectuurfoto’s dat in 
1921 in het Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld 
terechtkwam. Het Ruhrgebied onderging rond 
de eeuwwisseling een metamorfose op het vlak 
van toegepaste kunsten en architectuur. Dit dank
zij de inspanningen van bijvoorbeeld Karl Ernst 
Osthaus (1874-1921), toenmalig directeur van 
het oorspronkelijke Folkwangmuseum te Ha
gen en belangrijk opdrachtgever van Henry van 
de Velde. Deze mecenas stichtte in 1909 het 
“Deutsche Museum für Kunst in Handel und 
Gewerbe ” als onderdeel van de “Werkbund” ter 
promotie van moderne industrieprodukten, ont
worpen door bekende vormgevers. Om ook de 
moderne architectuur te propageren legde hij 
een uitgebreid fotoarchief aan, dat geïnteres
seerde bouwheren, architecten en leken konden 
consulteren en waarmee Osthaus zelf rond
reizende architectuurtentoonstellingen samen
stelde. Vernieuwende tentoonstellingen als 
“Moderne Baukunst”, "Industriebauten” on
der leiding van architect Walter Gropius en zelfs 
een verzameling historische stadsbeelden als 
een reflectie over het probleem van de stads
planning, kwamen zo tot stand. De foto’s wer-

16 December 1993
18 Februari 1994

Ettore Spalleti
Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8 Brussel 1050
8 rue Saint-Georges 1050 Bruxelles
Phone 02 646 63 30
Fax 02 646 93 42

Open Tuesday to Saturday
Noon to 6 pm

22 February 1994
19 March 1994

Robert Mapplethorpe
Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8 Brussel 1050 
8 rue Saint-Georges 1050 Bruxelles
Phone 02 646 63 30
Fax 02 646 93 42

Open Tuesday to Saturday
Noon to 6 pm
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GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59
B 9300 AALST
TEL-FAX 053 / 77 22 97

OVER ZIEN

Eric Vandepitte
13 januari te.m. 3 februari 1994

3.1.94 - 23.1.94

PHILIP 
MECHANICUS

Mark Luyten
7 t.e.m. 25 februari 1994

Jan Verhaeghe
7 t.e.m. 30 maart 1994

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

VRAAG
ONZE
ADVERTENTIETARIEVEN

5.2.94 - 13.3.94
gesloten 13.2.94

KAREL
D I E R I C K X

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

Beatrijs LAUWAERT
6 februari t.e.m. 13 maart 1994

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

WACHTKAMER EN KONSULTATIE 
KABINET
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ALER, }

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen — Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grote 
voorraad recent werk, die kunst
werken kunt kiezen die u graag in 
uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.
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z 
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0
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CLO BOSTOEN
Pieter Breughelstraat 3
8510 Kortrijk-Marke
tel. 056/21 48 54 I fax 056/22 74 94

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

KUNSTInHUS
WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.
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KUNST 2000
KUNST 2000 is een exclusieve pren- 
tenuitgave gerealiseerd door galerij 
G. De Keulenaer in samenwerking 
met de kunstenaars die er tentoon
stellen.
Daar KUNST 2000 een promotie is 
voor de kunstenaars en galerij G. De 
Keulenaer is de verkoopprijs zeer 
laag gehouden.
De galerij staat borg voor de hoge 
kwaliteit van de uitgegeven prenten. 
Deze worden, in samenwerking met 
de kunstenaars, gedrukt in het atelier 
van de galerij.
Per jaar worden een achttal prenten 
uitgegeven. Voor de vaste intekenaars 
van de reeks kan steeds hetzelfde 
prentnummer gereserveerd worden.
KUNST 2000 is een boeiende kunst- 
uitgave die in geen enkele verzameling 
mag ontbreken.

Technische gegevens :
papier canson CA grain 225 gr 
papierformaat 55 x 75 cm 
oplage 60 expl 
prijs 2500 bfr

Er werd reeds een zeefdruk uitge
geven van :
Diego Joosten, Guy Timmerman, Luc 
Hoekx, Justine Vanoppen.
In voorbereiding : een prent van .
Jan De Vlieger, Mario Debrabander, 
Rik Delrue.

De prenten zijn te zien en te bestellen 
in Galerij G. De Keulenaer 
Molenstraat 111 - 9000 GENT 
Tel : (09) 233 45 45 of (09) 384 42 63
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den op groot formaat afgedrukt door de Berlijnse 
fotograaf Franz Stoedtner en tonen gebouwen 
van Behrens, Endell, Paul, Olbrich, van de Velde, 
Hoffmann, Berlage enzovoort. In een kleinere 
afdeling worden Gropius’ foto’s van Duitse en 
Amerikaanse industriegebouwen voorgesteld. 
Ter gelegenheid van deze zeer boeiende ten
toonstelling werd een lijvige en degelijke cata
logus uitgegeven met artikels waarin de archi
tectuur, de specifieke fotografie en uiteraard de 
aard van dit archief besproken wordt.
In de vlakbij het Kaiser Wilhelm Museum gele
gen musea Haus Lange en Esters, twee voorma
lige woonhuizen naar een ontwerp van Mies van 
der Rohe, exposeert Didier Vermeiren momen
teel veertien beelden en vijf foto’s uit de voor
bije tien jaar. Een omvangrijk corpus waarmee 
de bezoeker een uitgepuurde, klassieke uiteen
zetting over sculptuur kan aanvatten; sculptuur 
als hier, nu, met dank aan Rodin en gevolg, 
sculptuur ontdaan van elk verhaal tenzij dat van 
haar eigen maakproces. Bij deze tentoonstelling 
hoort een kleine catalogus, met tekstfragmenten 
uit de film “123 plans sur la sculpture de Didier 
Vermeiren", en rijkelijk voorzien van Vermei- 
rens eigen zwartwit-foto' s en een inleiding door 
curator Julian Heynen.
De tentoonstelling van Didier Vermeiren loopt 
tot 23 januari in de Wilhelmshofallee 91-97, 
“Moderne Baukunst1900-1914 " nog tot 6 maart 
in het Kaiser Wilhelm Museum, Karlsplatz 35, 
47798 Krefeld (02151/77.03.68). (E.W.)

Architectuur

MEIN ERSTES HAUS. De Stichting Archi
tectuurmuseum en deSingel bereiden een pro
ject voor over recent werk van jonge architec
ten. Meestal zijn deze genoodzaakt zich toe te 
leggen op meubelontwerp, standenbouw, 
scenografie, enzovoort, terwijl de eigenlijke 
architectuuropdrachten op zich laten wachten. 
Een verscheiden waaier van ontwerpen wordt 
getoond van onder andere Koen Deprez, Wemer 
Van Dermeersch, Koen Van Synghel. Een cata
logus met teksten van Herman Kerkdijk, 
Christian Kieckens en Paul Vermeulen en een 
presentatie van de geselecteerde werken wordt 
uitgegeven. De tentoonstelling loopt van 27 ja
nuari tot 6 maart in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.38.00).

ARCHIVES D’ARCHITECTURE MO
DERNE. Het A.A.M. dat het Belgisch 
architecturaal patrimonium inventariseert, 
archiveert en publiceert, vermoedt dat het het 
slachtoffer is geworden van regelrechte sabo
tage. Op 20 november stelde men er een inbraak 
vast, waarbij de wagen, het computermateriaal, 
telefoon, kassa, bankkaarten, diskettes, adressen
bestanden, kortom het gehele administratieve 
beheer én voorbereidende studies voor boek
werken en tentoonstellingenn, ontvreemd wer
den. Dossierkasten voor het dagelijks bestuur 
werden systematisch doorzocht en uitgestrooid. 
Ingelicht door de media bracht een buurtbewoner 
enkele in eencontainer gevonden dossiers terug, 
maar ondertussen was het computermateriaal 
uit die container al door derden gerecupereerd 
en het overige materiaal onherroepelijk verdwe
nen. Afgezien van het onherstelbare verlies aan 
documentatiemateriaal, wordt de geleden schade 
op een kleine 9 miljoen geschat. Daarenboven 
ontzegt de Franstalige overheid het A.A.M. 
subsidiëring voor de werkjaren 1992 en 1993, 
omdat de vereniging begrijpelijkerwijze niet 
wil ingaan op de subsidievoorwaarde: het over
dragen van het uitgebreid archief, biblio- en 
fototheek aan de overheid. Tegenvoorstellen 
werden ingediend, maar de gehele procedure zal 
uiteraard aanmodderen door de vadsigheid en 
onwil van de bevoegde staatssecretaris.
Ondanks dit alles zet het archief zijn activiteiten 
voort. Architect Jean Delhaye(1908-1993), leer
ling en bewonderaar van Horta, ijverde gedu
rende zijn leven voor het behoud en de recon
structie van diens oeuvre. Aan het A.A.M. ver
trouwde hij de zorg toe om een jaarlijkse prijs 
toe te kennen voor geslaagde restauratie- en 
renovatiewerken aan gebouwen uit de eeuw
wende of het interbellum. De Jean Delhaye- 
prijs 1993 wordt toegekend aan de integrale 
restauratie van de privéwoning van Paul Cauchie 
uit 1905 door het architectenbureau Trio.
Samen met andere onderscheiden of genomi
neerde projecten wordt deze restauratie van 11 
tot 23 januari tentoongesteld in de galerie van de 
Fondation pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 
1050 Brussel (02/649.02.59).

ARCHIGRAM. De geestesverruimende en 
hallucinerende visioenen voor megastructuren 
en individuele capsules van de Engelse 
architectengroep Archigram worden aan de hand 
van hun collages, maquettes, plannen én hun 
persoonlijke medewerking van onder het stof 
gehaald. Peter Cook, Michael Webb, Ron 
Herron, David Greene, Dennis Crompton en 
Warren Chalk verleenden de Engelse swinging 
sixties een architecturale gestalte. Zich afzet
tend tegen het zakelijk functionalisme recy
cleerden ze zonder schroom ideeën en oplossin
gen uit de gehele moderne architectuur
geschiedenis tot een nieuwe cocktail; de frisse 
humor en de gedetailleerde uitwerking van hun

Jeffrey Silverthorne

The Woman Who Died In Her Sleep, Morgue Work, 1972-74

plannen behoorden wel tot hun handelsmerk. 
Een brede weerklank verkregen ze dankzij de 
publikatie van 1961 tot 1968 van hun gelijknamig 
tijdschrift (ARCHItectural teleGRAM). Hun 
megastructuren vormden een warrelend raster 
van woon-, werk- en recreatiecontainers, die in 
liefst zo sensueel mogelijke en onderling ver
wisselbare configuraties moesten resulteren, 
beantwoordend aan de individuele wensen van 
de gebruikers: form follows sensual consump
tion.. Daarnaast ontwikkelden ze ook mono- 
volumes, met name éénpersoonsvoer- en woon- 
tuigen.
In deze tentoonstelling zal zowel de actuele 
relevantie als de recente individuele activiteiten 
van de Archigrammedewerkers onderlijnd wor
den: virtuele werkelijkheid, biomorfe vormge
ving enzovoort. De tentoonstellingscatalogus 
wordt opgevat als een documentatieboek met 
gadgets, voorzien van een inleiding door Herbert 
Lachmayer. In de loop van dit jaar wordt tevens 
een publikatie met kritische essays verwacht.
Van 11 februari tot 1 mei loopt deze tentoon
stelling in de Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 
Treitlstrasse 2 te Wenen (222/586.97.76). Ver
volgens van 22 juni tot 3 oktober in het Centre 
Georges Pompidou, 75191 Parijs Cedex 04 
(44.78.13.00).

LA VILLE. Het Centre Pompidou ontvouwt de 
komende maanden een groot pluridisciplinair 
vertoog met tentoonstellingen, publikaties, film
vertoningen, lezingen en colloquia over de Eu
ropese 20ste eeuwse stad in relatie tot kunst, 
architectuur, stadsplanning, literatuur en film. 
Het programma is zo uitgebreid dat hier enkel 
summier een aantal onderdelen uit het meer dan 
50 pagina’s tellend persdossier aangestipt kun
nen worden.
Blikvanger is de tentoonstelling “La ville, art et 
architecture en Europe 1870-1993”. In drie 
tijdvakken worden de benaderingen van archi
tecten en kunstenaars vergeleken, elk op hun 
beurt weer gegroepeerd rond een aantal the- 
mata; cesuren zijn de beide wereldoorlogen. 
Alleen al deze tentoonstelling is moeilijk op een 
dag te verteren: zo’n 250 stadsprojecten naast 
600 kunstwerken (van 10 februari tot 9 mei). 
“Des villes et des nuits” is een fotografie- 
tentoonstelling waarvan de titel reeds genoeg 
suggereert, met teksten van onder meer Goya, 
Rilke, Apollinaire, Borges en foto’s van Parr, 
Plossu, Fastenaekens, Hilary...(van 10 februari 
tot 16 mei).
“Walter Benjamin, Le passant, la trace” si
tueert aan de hand van diens geschriften 
Benjamins analyse en appreciatie van Berlijn en 
Parijs volgens twee parallelle assen. Dit gebeurt 
aan de hand van audio-visueel materiaal, maar 
ook met Benjamins speelgoed, het “Kaiser- 
panorama Imperial " met stereoscopische pren
ten, tekeningen van Baudelaire, foto’s van Atget 
en Marville, enzovoort (van 23 februari tot

23 mei).
Een honderdtal films worden van 23 februari tot 
24 mei zowel in de namiddag als ‘s avonds 
vertoond en van 9 februari tot 9 mei is er een 
programmatie experimentele film. Gedurende 
de maand maart volgen enige colloquia.
Voor een gedetailleerde programmatie over de 
verschillende onderdelen van dit monster- 
initiatief, kan men zich best wenden tot het 
Centre Georges Pompidou, 75191 Parijs 
(44.78.13.00). (E.W.)

Fotografie
SILVERTHORNE EN PUYPLAT. Het Mu
seum voor Fotografie in Antwerpen krijgt een 
nieuwe voordeur. Terwijl meer ingrijpende ver
bouwingen op stapel staan - die naar we hopen 
eindelijk handelbare tentoonstellingsruimtes 
zullen opleveren - wordt de programmatie verder- 
gezet. Vanaf eind januari lopen twee veelbelo
vende individuele tentoonstellingen.
Er zijn foto’s van de Amerikaan Jeffrey 
Silverthorne (1946) die hard kunnen toeslaan. 
De portretten die hij bijvoorbeeld in de vroege 
jaren ’70 in lijkenhuizen realiseerde (de reeks 
“Morgue Work”). Hier niet de stilering, de 
glamour zelfs, waarmee Serrano’s lijken omge
ven zijn, evenmin de bijna hoopvolle sereniteit 
die Rudolph Schafer oproept met foto’s van 
dode mensen. Silverthorne stelt een contra- 
dictorische omgang voor, een bizarre vermen
ging van vredige slaap en sensualiteit met de 
nuchtere registratie van de sporen van een ge
welddadige dood of de verminkingen van een 
autopsie. In de serie “Letters from the Dead 
House ”(1986-89) werden opnamen van overle
denen gecombineerd met gevonden beeld
materiaal dat wil verschijnen als de visualisering 
van de gedachten van deze doden. Seksualiteit 
staat centraal in “The Detroit Negatives”, over 
prostitutie in Detroit, en in “Boystown " , over 
een stadje op de Mexicaans-Amerikaanse grens, 
waar het leven wordt gedomineerd door illega
liteit en seks als koopwaar.
Een op zijn minst vreemd contrast met 
Silverthornes overwegend messcherpe beelden 
wordt gevormd door de tentoonstelling “Hou
les ”, deiningen, van de Franse fotograaf François 
Puyplat (1937): over de oneindige metamorfo
ses die de zee kan aannemen. Wat per definitie 
voortdurend in beweging is en daardoor nooit 
echt in beschouwing kan worden genomen, wordt 
door de fotografie in het moment van de opname 
bevroren tot gestolde materie: hard als graniet, 
vezelig als hout of zacht als fluweel. Schrijft 
Puyplat zelf: “Mijn bedoeling met het maken 
van deze beelden is zowel het getrouw docu
menteren van een natuurlijk fenomeen als het 

symbolisch uitdrukking geven aan de emoties 
die ik in confrontatie daarmee ervaar, zonder 
enige verwijzing naar romantiek of exotisme. Ik 
heb ook een utopische visie over eenvoud, of, 
met andere woorden, over eeuwigheid: heeft - 
sinds het ontstaan van de wereld - een golf 
uiteindelijk niet steeds dezelfde vorm gehad? 
“Foto 's 1972-1992 "van Jeffrey Silverthorne en 
“Houles" van François Puyplat zijn van 21 ja
nuari tot 20 maart te zien in het Museum voor 
Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 
(03/216.22.11).

CHARLEROI. Ook in het Musée de la 
Photographie rijden aannemers af en aan, terwijl 
er tijdelijke tentoonstellingen blijven gepresen
teerd worden. Tot 31 januari kan u er nog terecht 
voor “Imogen Cunningham (1883-1976) . La 
poésie de la forme ”, een retrospectieve van 
deze dame die met haar 75-jarige carrière toch 
wel een stempel op de fotogeschiedenis drukte. 
Ze werkte aan het begin van deze eeuw samen 
met Edward Curtis, studeerde in Dresden aan de 
Technische Hochschule en schopte, eens terug 
in San Fransisco, schandaal door zich als eerste 
vrouw intensief met naaktfotografie in te laten. 
Dansfoto’s (de beroemde van Martha Graham), 
opnamen van bloemen en portretten volgden, en 
zijn inmiddels genoegzaam bekend. Klassieke 
fotofanaten laten deze kans om even lyrisch te 
verwijlen wellicht niet links liggen. Ze kunnen 
desgewenst ook nog Bruce Gilden meepikken. 
Deze New Yorkse fotograaf werkt in een bewo
gen en directe beeldtaal soms indrukwekkende 
reeksen uit: “Haïti ”, bijvoorbeeld, een reeks die 
in Charleroi te zien is of de recente serie over 
Gildens stadsgenoten, “New York”, die simul
taan in de Brusselse Galerie Sephiha wordt 
getoond.
Van 12 februari tot 2 april brengt het Musée de 
overzichtstentoonstelling “Photographie en 
Saxe” die zowel historische als hedendaagse 
fotocreaties uit dit deel van het voormalige 
Oost-Duitsland zal voorstellen: van Hugo Erfurth 

tot Erasmus Schröter.
Het Musée de la Photographie vindt u langs de 
Avenue Paul Pasturll, 6032 Mont-sur- 
Marchienne (071/43.58.10), Fotogalerie Sephiha 
in de Tasson Snelstraat21, 1050 Brussel (02/ 
537.61.94).

DAVID BYRNE. Of hij naast notoire Talking 
Head en geniaal mediator van de meest uiteen
lopende muzikale invloeden, ook een niet onin
teressant fotograaf is, kan u gaan uitzoeken in 
Leuven. Fotografie was overigens Bymes oor
spronkelijke roeping en bleef steeds zijn belang
stelling wegdragen. Hij verzamelt werk en 
schrijft regelmatig teksten over interessante he
dendaagse fotografen (ondermeer over Lynne 
Cohen). Van zijn eigen foto’s staat komend 
najaar bij het uitstekende Amerikaanse 
fotografiemagazine Aperture een monografie 
op stapel.
“Photo-works” van David Byrne: van 15 ja
nuari tot 27 februari in Galerie Transit, 
Tiensevest 39, 3010 Leuven (016/22.62.44).

ROBERT MAPPLETHORPE. Wellicht bij 
wijze van buitenbeentje in zijn galeriebeleid, 
toog Xavier Hufkens naar de Foundation in 
New York en maakte er een selectie van een 
veertigtal Mapplethorpe-foto's. Naast een aan
tal klassiekers zal er naar verluidt ook minder 
evident werk te zien zijn. Van 22 februari tot 
26 maart in Galerie Hufkens, Sint-Jorisstraat 8, 
1050 Brussel (02/646.63.30).

ALBERT RENGER-PATZSCH. Heel wat 
hedendaagse fotokunstenaars, niet in het minst 
de mensen van de Becher-Schule, van Ruff over 
Struth tot Gursky, erkennen naast August San
der ook Renger-Patzsch (1897-1966) als een 
voorloper en een onmiskenbare bron van inspi
ratie. Dat in de belangstelling voor het fotogra
fische concept van Bemd en Hilla Becher en van 
hun leerlingen, ook het werk van deze groot
meester van de Duitse neusachlichen Fotogra
fie terug naar boven komt is niet onbelangrijk. 
Nu zijn in het Museum Ludwig bijvoorbeeld de 
Spate Industriephotographien 1949-1965" van 
Renger-Patzsch te zien, een selectie uit de 1698 
glasnegatieven die hij in deze periode in dienst 
van een Duitse fabriek van spinmachines reali
seerde. Deze foto’s in opdracht liggen volko
men in de lijn van zijn baanbrekende benaderin- 
gen uit de jaren ’20 en ’30: haarscherpe, helder 
uitgelichte zwartwit-opnamen met een systema
tisch gebruik van het kader en een buitensporige 
aandacht voor details en structuren. Heel anders 
dan de kunstenaars die vandaag naar hem terug
grijpen, geloofde Renger-Patzsch nog dat hij de 
werkelijkheid adequaat kon weergeven. Zo 
schreef hij bijvoorbeeld een jaar voor zijn dood: 
“De huidige taak van de fotografie lijkt volgens 
mij te liggen in de exacte weergave van de vorm, 
in het inventariseren en het creëren van docu
menten.” Renger-Patzsch was - op zijn manier - 
een optimist.
Nog tot 6 februari in het Museum Ludwig, 
Bischofsgartenstrasse 1, 50667 Köln (0221/ 
221.23.01).

CHRISTIAN BOLTANSKI. “Diese Kinder 
suchen ihre Eltern”, zo luidde de tekst op de 
affiches die rond het einde van de tweede we
reldoorlog door het Duitse Rode Kruis werden 
verspreid. De kinderen van wie een portret werd 
verspreid zouden nu allemaal bijna vijftig jaar
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KAREL
DE MEESTER

22/01 ■ 20/02

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

Ak KUNSTENCENTRUM Hof ten DOEYER 
•} Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm 
b Tel. & fax: 055/49 79 89

• Uitzonderlijke grafiek van Joan MIRO uit de periode 
1951 tot 1983.

• Ruime keuze lito's, houtsneden, zeefdrukken en 
etsen van Roger RAVEEL.

• Steeds werk van Pierre ALECHINSKY in voorraad.
• Een ruime kollektie geverifieerde werken van 

Salvador DALI.
• Grote voorraad grafiek van eigen bodem, o.a. Roger 

WITTEVRONGEL, Veerle ROOMS, Nico LANNOO, 
Luc HOENRAET, Marnix EVERAERT, Els VOS, 
Albert DANIELS, Martin BAEYENS, Walter BREMS, 
Jos HENDRICKX. ..

• Méér dan 100 werken van Jiri ANDERLE en Albin 
BRUNOVSKY (OS) in voorraad.

• Maandelijks nieuw geselekteerd werk van kunste
naars uit gans Europa.

• Skulpturen o.a. van Laure FRANKINET.

Bovendien:

• Gespecialiseerd in het zuurvrij en budgetvriendelijk 
inlijsten van kunstwerken op papier.

• Zuurvrij herinlijsten van bestaande kollekties.

• Thuislevering in gans de Benelux.

Kortom twee- à drieduizend streng geselekteerde 
kunstwerken in alle prijsklassen, het ganse jaar door 
tentoonstellingen, een gespecialiseerde inlijstservice 

en dat midden in het ongerepte Zwalmlandschap: 
uw dag kan niet meer stuk!

Laat ons het jaar goed beginnen: 
op vertoon van deze advertentie betalen wij u 500 F 

verplaatsingskosten terug bij een aankoop van minstens
3.000 F (uitgezonderd boeken). 

(Eén bon per klant. Aanbod geldig tot 28 februari 1994).

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

AD Gallery

O
CD

CO 

o o 
O o 
Q ( 
5

059/51.02.39 •

open
do & vr van 14 tot 18 uur 

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

van 4 februari tot 13 maart 1994

LUC
HOEKX
schilderijen

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

20/01/94 tot 20/02/94

CAMIEL VAN BREED AM

24/02/94 tot 27/03/94

WIM BIEWENGA

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

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE4

40 KM

EEKLO
12 KM

GALERIE WW
( ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2) 5

A OOSTEEKLO Q 

o Q/

ANTWERPEN
7 48 KM
ERTVELDE

I GENT 
114 KM

VERA 
VAN LAER 
GALLERY

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 
KNOKKE

Tel. 050 / 61 56 46

29.01 - 06.03

MARC MAET

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

EHSTER IN 
OSTEND

Het jaarlijkse kunstevenement aan de 
belgische kust

ERSTER IN 
OSTEND

CASINO KURSAAL OOSTENDE

7-11.4.94

ERSTER IN 
OSTEND

Vernieuwd concept, meer zalen, indeling in 
zone’s, internationale deelname...

ERSTER IN 
OSTEND

Info : Forum Gallery, Romestraat 20, 
8400-Oostende 

Tel./Fax : 059/50.09.22
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit

oud zijn, misschien hebben ze inmiddels Duits
land verlaten of zijn ze al gestorven.
Deze “Kindersuchdienst” werd het uitgangs
punt voor een installatie die Christian Boltanski 
over drie betekenisvolle locaties in Keulen 
spreidde. In het Hauptbahnhof v/orden pamflet
ten uitgedeeld met reprodukties van de oor
spronkelijke opsporingsberichten. Aan de reizi
gers wordt gevraagd of ze de gezichten van deze 
oorlogskinderen herkennen. Met eventuele in
formatie kan men terecht in het Museum Ludwig. 
Klein Sankt Martin is een van de oudste gods
huizen van de stad, sinds een paar j aar vinden 
hier elke zondag specifieke kinderdiensten plaats. 
In de "kinderkapel" van deze kerk worden de
zelfde portretten tentoongesteld die in het sta
tion worden verdeeld, maar dan ingelij st en door 
kleine lampen verlicht. En in de grote zaal van 
de Verzameling Europese kunst van het Mu
seum Ludwig werden duizenden afgedragen 
kledingstukken verspreid, als een “landschap 
van de herinnering”.
Nog tot 23 januari. Info: MuseumLudwig (0221/ 
221.23.01).

GILBERT FASTENAEKENS. Nachtbeelden 
in een bijna tastbaar zwart. Terwijl de wereld 
voortdraait, worden sterren lichtende lijnen. Al 
heb je foto’s nodig om dat te zien. De “Noctur
nes” van Gilbert Fastenaekens bijvoorbeeld. 
Door belichtingstijden van soms wel een uur, 
wordt zichtbaar wat ons doorgaans ontgaat, tot 
de beweging van de aarde toe.
Vanaf begin de jaren ’80 werkt de Brusselse 
fotograaf Fastenaekens aan een consistent 
oeuvre. De nachtopnamen vormen er een be
langrijk onderdeel van. Een tentoonsteling en 
vooral een exquis fotoboek stellen hier momen
teel een keuze uit voor.
Weinig fotografen kiezen letterlijk voor de nacht. 
Hoewel het “licht” ‘s nachts urenlang onbe
weeglijk blijft. Alain Buttard - fotograferend 
schrijver en vice versa - merkt op hoe het mo
ment van de blik, het moment van de pose en van 
de nacht samenvallen. De schaduw van die 
boom op deze bakstenen muur is er voor eeuwig, 
ook het beeld ervan, maar niet onze blik erop. 
“La nuit est une photographie. Un grand vide 
éclairé où s’inscrit l’ombre de notre absence.” Ik 
denk dat Gilbert Fastenaekens een belangrijk 
fotograaf is. Zijn nocturnes zijn nog tot 16 
januari te gast in Galerie Catherine Mayeur, 
Vossenstraat 24, 1000 Brussel (02/513.06.29). 
Het boek “Nocturne ” is een uitgave van niveau, 
gepubliceerd door Galerie Catherine Mayeur en 
Le Fennec Editeur. Het bevat teksten van Alain 
Buttard en Jean-Yves Leloup en kost 1350,-.

DENIS ROCHE. Na de tentoonstelling 
“l’Atelier inaccessible” van Alain Buttard die 
tôt 16 januari loopt, brengt het Centre Régional 
de la Photographie in Douchy nog een literator- 
fotograaf. Denis Roche (Parijs, 1937) maakt 
niet enkel deel uit van het literair comité van de 
Editions du Seuil, waar hij de fondsen “Fiction 
et Cie” en “Les contemporains” beheert, hij 
publiceerde ook zelf een ruim aantal boeken. In 
1978 kwam hij voor het eerst met zijn foto’ s naar 
buiten, via een tentoonstelling, maar ook met
een met een boek: “Notre antéfixe”. Hierin 
wordt de fotografische démarche van Denis 
Roche duidelijk afgebakend, hij zal ze nooit 
verlaten, hoogstens verfijnen. De omgang met 
fotografie die Denis Roche ambieert, omschrijft 
hij zelf als photo-autobiographie. Uit de talrijke 
foto- en tekstboeken waarin Roche in het ver
dere verloop der jaren dit gegeven uitdiept, 
halen we enkel het indrukwekkende “Ellipse et 
laps” aan dat in 1991 bij Maeght werd uitgege
ven. In de reeks “Cahiers de la Photographie ” 
verscheen in 1989 een interessante monografie 
met essays van een tiental auteurs over Roche’ s 
fotografisch werk. Een selectie uit zijn foto’s is 
van 21 januari tot 13 maart te zien in het CRP 
Nord Pas-de-Calais, Place des Nations 59282 
Douchy (27.43.56.50).

DRIE MILJOEN FOTO’S. Kunnen met be
hulp van een computercoderingssysteem terug
gevonden worden in het Nederlandse Spaame- 
stad Fotoarchief: een documentair archief dat de 
meest uiteenlopende aspecten van de jaren ’20 
tot *70 kan verbeelden. Om enigszins een con
creet idee op te hangen van die ontzaglijke 
fotorijkdom worden regelmatig thematische ten
toonstellingen en publikaties opgezet. Zo maakte 
fotograaf en publicist Leo Divendal inmiddels 
reeds zes stimulerende selecties uit deze verza
meling. Recent verscheen het laatste fotoboek 
van deze reeks: “De Wasvrouwen van Coïmbra. 
Herinneringen aan de ruimte”. Het boekje on
derzoekt via teksten en beelden de aanwezige en 
gebruikte ruimte in foto’s. In tien kleine hoofd
stukken staat het gebruik van ruimte en de 
betekenis daarvan centraal. Het verhaal begint 
op de straat, op Sicilië (een reeks foto’ s van Aart 
Klein) en gaat via het landschap van Holland, 
een Amsterdamse gracht, een schoonheids
instituut te Utrecht, een studio met modellen, 
een kanaal in Leeuwarden, de Chinese Muur, 
het gezicht van Piaf, de herinnering van Chagall, 
naar kinderen in de Hollandse hongerwinter of 
naar een onvergetelijk strandbeeld van Kors van 
Bennekom.
Het Spaarnestad Fotoarchief is bereikbaar via 
Postbus 3118,2001 DC Haarlem (023/323181). 
Nog tot 20 februari loopt in het Teylers Mu
seum, Spaarne 16 in Haarlem een thematische 
selectie uit dit hallucinante archief: “Het tarten

Luis Bunuel en Salvador Dali

Un chien andalou, 1928-29

van de zwaartekracht 1903-1993”, een foto
tentoonstelling over 90 jaar vlieghistorie.

CHARABANG Ter afronding van het Chara- 
bang Borgerhout-project verscheen een boekje 
over de buurt-avonturen van Xavier Rombouts, 
Bert Danckaert en Pierre Mertens in deze 
Antwerpse voorstad. Teksten van Marc Ruyters, 
Gilbert Roox en Mare Holthof gaan vooraf aan 
- toegegeven - een intrigerende selectie foto’s 
uit de diverse projecten. Deze zijn overigens 
nog in situ te bekijken tot 31 januari. Meer info 
via Charabang, Oude Beurs 27-29, 2000 Ant
werpen (03/231.78.19). Het boekje kost 100,-.

HET VEL. Het is een ontnuchterende, maar 
wellicht een accurate vaststelling. In één van de 
twee lijvige cahiers over kunstkritiek “Het vel 
van Camby ses ”, uitgegeven door de sectie “Ver
toog en Literatuur” van Antwerpen 93, wordt 
aan de fotokritiek in Vlaanderen een apart hoofd
stuk besteed: het start op pagina 217 en eindigt 
op pagina 228, de inleiding meegerekend... 
(E.E.)

Publicaties

THIRD TEXT. Van het in België relatief onbe
kende, driemaandelijkse tijdschrift “ThirdText” 
zijn sinds 1987 24 nummers verschenen. Het 
wordt uitgegeven door het Londense Kala Press, 
dat ook boeken uitbracht met sprekende titels als 
“A certain Lack of Coherence” van Jimmie 
Durham en “Making Myself Visible” van 
Rasheed Araeen.
Vanuit de vaststelling dat de westerse heden
daagse kunst, cultuur en haar kritisch apparaat 
weinig aandacht schonk aan de activiteiten van 
kunstenaars in of afkomstig uit Zuid-Amerika, 
Afrika en Azië, richtte Rasheed Araeen deze 
uitgeverij op om een forum te verlenen aan 
geestesgenoten die de theoretische en histori
sche legitimiteit van deze stand van zaken in 
vraag stellen. Hiernaar verwijst de ondertitel 
van het tijdschrift: "Third World Perspectives 
on Contemporary Art and Culture”. Het door
lichten van culturele discussies, kunstkritiek en 
kunstgeschiedenis in een post-koloniaal tijd
perk is de ambitie. Artikels en interviews wor
den gewijd aan kunstenaars (Lygia Clark, 
Eugenio Dittbom, Jimmie Durham, David 
Medalla, enzovoort), culturele contexten ko
men uitgebreid aan bod, en tenslotte worden 
sommige nummers integraal gewijd aan een 
centraal thema, zoals de tentoonstellingen 

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)

“Magiciens de la Terre" en “The Other Story: 
AfroAsian Artists in Britain” en onderwerpen 
als de Rushdie-affaire, culturele identiteit, kunst 
en immigratie. Opvallend in de colofon is de 
mededeling dat standpunten van medewerkers 
niet noodzakelijkerwijze deze van de redactie 
zijn-
Het ons toegestuurde zomernummer, samenge
steld door Olu Oguibe en vast redacteur Jean 
Fisher, bundelt een tiental artikels over de dub
belzinnige omgang met de Afrikaanse culturele 
erfenis en hedendaagse cultuur. Oguibe somt 
een aantal ongerijmdheden op. Zo stelt hij het 
bestaan van een Afrikaanse identiteit in vraag; 
dit veronderstelt immers een onmogelijke geo
grafische afbakening - net onder de Sahara -, 
een ontkenning van Arabische en Negro-inter- 
acties, de uitsluiting van de blanke en Aziatische 
aanwezigheid, enzovoort. Als “ontdekking” 
wordt Afrika op een andere manier ingevuld dan 
als constructie; het “ontdekte” Afrika staat borg 
voor een massa mythes, die de culturele ver
scheidenheid verhullen, terwijl Afrika als “con
structie” deze verscheidenheid moet erkennen 
om een gemeenschappelijk standpunt te kunnen 
formuleren. Om bijvoorbeeld de intrede van het 
moderne in de Afrikaanse cultuur te omschrij
ven, moet men eerst deze cultuur en haar ver
scheidenheid definiëren.
De vraag naar een omschrijving of herdefiniëring 
van begrippen en van herinterpretatie, los van 
een Europees en koloniaal perspectief - een 
tautologie - is een steeds weerkerende eis, die 
onder andere Rhoda Rosen herhaalt in verband 
met kunsthistorische interpretaties. Zij analy
seert de kunstkritische receptie van Azaria 
Mbatha, een Zulu die rond 1960 in een rurale 
Lutheraanse missie terechtkwam. Hij leerde er 
lino’s snijden, vervolmaakte zich in Zweden 
dankzij een studiebeurs en keerde terug. 
Mbatha’s christelijke taferelen oogstten veel 
succes en worden in kunsthistorische en kunst
kritische teksten beschouwd als authentieke et
nische Zulu-kunst.
Deze vorm van geschiedschrijving en -interpre
tatie en een gekleurd gebruik van termen als 
etnisch, ruraal, authentiek, tribaal wordt ook 
door David Koloane becommentarieerd in “The 
Identity Question”. In de Zuidafrikaanse 
townships werd de beoefening van etnische 
muziek, dans en plastische expressie in groeps
verband, van overheidswege sterk aangemoe- 
digd. Hierbij werd steeds gewezen op het be
houd van de inheemse cultuur en op het gevaar 
van verbastering. De assimilatie en vernieuwing 
binnen de blanke cultuurbeoefening daarente
gen was geen uiting van verbastering, wel een 
bewijs voor creatieve verscheidenheid.
De ambiguïteit van de westerse blik blijkt ook 
uit de bestudering en de conservatie van het 

cultureel erfgoed. Terwijl het westers cultureel 
erfgoed in musea van schone kunsten door kunst
historici bestudeerd wordt, treft men het Afri
kaans patrimonium in musea van etnologie. De 
in Antwerpen wonende Everlyn Nicodemus 
bespreekt “Negerplastik”, Carl Einsteins boek 
uit 1915. In dit boek benadert Einstein de 
Afrikaanse sculptuur als een esthetisch object - 
kunst - en formuleert hij hoe hij tot deze definitie 
komt. Einstein was zich bewust dat hij ander
mans cultuur penetreerde. Het ontlenen van 
formele elementen door toenmalige kunstenaars 
gebeurde volgens hem minder bedachtzaam. De 
lezing van dit boek bracht Nicodemus tot het 
inzicht van de ambivalentie in de westerse blik, 
haar gebrek aan kennis van haar eigen geschie
denis en de moeilijkheden om deze te achterha
len. Paradoxaal genoeg kwam Everlyn Nicode
mus uitgerekend tijdens haar verblijf in Europa 
tot deze inzichten.
De overige medewerkers aan dit nummer be
handelen de ontvoogdingsstrijd vanuit hun ver
schillende ervaringen. Invloeden van het com
merciële kunstcircuit en van verzamelaars en 
moedwillige interpretatieverwarring van artis
tieke en culturele concepten blijken schering en 
inslag. Uitschieters vormen John Pictons relaas 
over zijn ervaringen als curator van het Lagos 
Museum, en het artikel “Masking Magic” van 
Abdul Simone en David Hecht over onder meer 
het SAPE-fenomeen (Société des Ambianceurs 
et des Personnes Elégantes) in Zaïre.
Het administratieve adres van Third Text: PO 
Box 3509, Londen NW6 3PQ (071/372.08.26) 
(E.W.)

Beeld/Scherm

^BUNUEL!. “Ais men me zei: je hebt nog 
twintig jaar te leven, wat wil je dan doen met de 
vierentwintig uur van elke dag die je nog voor je 
hebt? Dan zou ik antwoorden: geef me twee uur 
activiteiten en tweeëntwintig uur dromen, op 
voorwaarde dat ik ze me kan herinneren - want 
dromen bestaan slechts door de herinnering die 
ze koestert” (uit “Mijn laatste snik” door Luis 
Bunuel, uitgegeven door Meulenhoff). Dit ver
langen paste perfect in de leefwereld van de 
surrealisten bij wie Luis Bunuel (1900-1983) 
zich eind de j aren ’ 20 aansloot. Onder hen waren 
Man Ray, Max Ernst, André Breton, Magritte, 
Jean Arp. Andere tijdgenoten waren Dali (met 
wie hij samen “L’age d’or” maakte ), Picasso, 
Miró en Cocteau.
Onder de titel “ ^Bunuel ! Auge des Jahrhunderts 
“ toont de Kunst- und Aüsstellungshalle van 
Bonn een complete retrospectieve van deze 
Spaanse cineast, gekoppeld aan een tentoonstel
ling, twee colloquia en de uitgave van een 
400 bladzijden tellende en rijk geïllustreerde 
catalogus. De tentoonstelling waarin het werk 
van reeds vernoemde tijdgenoten is opgenomen 
loopt van 4 februari tot 24 april. Aansluitend is 
er tot 15 mei een fototentoonstelling van foto
graaf en cameraman Eli Lotar met wie Bunuel 
nauw samenwerkte. Uit het onlangs terugge
vonden archief van Lotar werden van de zowat 
10.000 negatieven en glasplaten ongeveer 100 
prints afgedrukt. De wederzijdse beïnvloeding 
is zowel in de films van Bunuel als in het werk 
van Lotar duidelijk zichtbaar (zijn fotoreportage 
over de slachthuizen van La Vilette is hiervan 
een treffend voorbeeld).
Voor verdere informatie kan je terecht in de 
Kunst- und Austellungshalle, Friedrich-Ebert 
Allee 4,53113 Bonn (0228/917.12.00).
In het Filmmuseum te Brussel loopt elk jaar in 
de loop van de maand december het L'Age d’Or- 
festival, in 1973 door wijlen Jacques Le
doux opgestart. Deze prijs (een bedrag van 
400.000 ,-) wordt toegekend als hulde aan het 
vermaarde oeuvre van Luis Bunuel (het festival 
start normaal gezien elk jaar met de vertoning 
van Bunuels meesterwerk) en heeft als doelstel- 
ling de makers en de verdelers van films aan te 
moedigen die verkiezen zich door originaliteit 
van onderwerp en stijl te onderscheiden van de 
heersende cinematografische opvattingen. Naar 
aanleiding van 20 jaar Age d’Or toont het 
Filmmuseum in de loop van de maand januari 
alle laureaten van de Prijs sinds zijn creatie in 
1973 én de meest markante werken uit de 19 
voorbije edities. De winnaar van de laatste editie 
is de Japanse film “The Kitchen ” van Yoshimitsu 
Morita.met het verhaal over een door keuken en 
koken geobsedeerd meisje dat een vreemde re
latie aangaat met de man die haar in zijn huis/ 
keuken opneemt en met diens transseksuele 
vader. Bunuel is niet veraf.
Voor meer inlichtingen kan je terecht in het 
Filmmuseum, Baron Hortastraat 9,1000 Brus
sel (02/507.83.70.).

BLUE. “Blue” - voorlopig Derek Jarmans 
laatste film - werd vorig jaar in Groot-Brittannië 
voor het eerst vertoond op Channel 4 en simul
taan uitgezonden op Radio 3."Blue" is in alle 
opzichten een unieke film. Het enige beeld is 
een kobaltblauw abstract vlak, dat onverander
lijk blijft gedurende de rest van deze 75 minuten 
durende film. (De televisieloze luisteraars kon
den bij de BBC als vervanging van het scherm 
een blauwe postkaart aanvragen!). Wel is er een 
doordringende soundtrack waarin vooral de 
voorgelezen dagboekfragmenten die Jarman
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Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 

8500 Kortrijk

9/12/93-17/1/94

" Wi nteraccrochage " 
Internationale selectie 

schilderijen 
grafiek 

beeldhouwwerken

20/1/94 - 28/2/94

Nico De Guchtenaere
recente schilderijen

Galerie
LABO ART

30/1/94

WINTERSALON
MARNIX EVERAERT - DANIËL FOULON 

RIK REYNAERTS - LEON TUYPENS 
JEAN DE GROOTE - PIERRE COURTOIS 

WERNER PAUWELS - IVAN VANDERHAEGEN 
PETER DE PREZ

6/2 tot 27/2/94

Pierre Courtois

1?
DE WITTE BEER

van zat. 5 feb. t/m zon. 13 mrt. '94

fotografie van

GRETA BUYSSE 
& 

beelden en installaties van 

LINDA MOLLEMAN

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

Witte 
Beerstraat 
—

Galeri) 
DEWTTE•1 
\BEER__---

I BRUGGE

-Lange
Vesting—

Markt

-Glistel

ZTorhout

2

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.

iedere zondag van 11 tot 17 uur 
maandag van 17 tot 19 uur 
dinsdag van 17 tot 19 uur 
woensdag van 15 tot 19 uur

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

27-=-- \/ "FSbe-qeüsse
Torhout \ \ Kortrijk
Roeselare \ \

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

LIJSTEN 
& 

INLIJSTINGEN

KUNSTATELIER 

"Uue De. Becg

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren

09/348 06 42

KOEN ROSSAERT
bronzen 1992 - 1993

tot 30 januari '94

KWALITEIT 
& 

SERVICE

WI NTERACCROCHAGE

van 1 tot 28 februari '94

— SAd
PETER KL'UCIK 

(Slovakije) 
28/01/94 -13/02/94

MILENKO DIVJAK 
(Yougoslavie) 

25/02/94-13/03/94

MARTIN BAEYENS 
(België) 

22/04/94 - 08/05/94

KAREL DEMEL 
(Tsjechië) 

27/05/94 -12/06/94

In depot

zeer grote keuze Tsjecho-Slovaakse grafiek 
o.a. Anderle, Brunovsky, Kulhanek, Demel, Gazovic 

en uitgebreid gamma grafiek uit 
binnen- en buitenland

Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49

Open 
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 

zaterdag: 10-18 uur 
zondag: 15-18 uur 

of op afspraak 
09 / 348 06 42 

gesloten op maandag en vrijdag

Openingsuren 
donderdag tot en met zondag 

van 14 tot 18 uur en na afspraak 
telefoon 03/480.71.33

Oude Kerkstraat 64 - 2018 Antwerpen
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neerschreef tijdens zijn verblijf in een Brits 
hospitaal een belangrijke plaats innemen.
Jarman - het is ondertussen algemeen bekend - 
heeft Aids. De pijnlijke aftakeling van zijn 
lichaam en het verlies van zijn gezichtsvermo
gen maken een groot deel uit van de voorgedra
gen tekst. “Blue” is het na-effekt dat op het 
netvlies wordt veroorzaakt door het harde licht 
van de camera-flash tijdens een oogonderzoek. 
“Blue ” staat ook voor een personage dat rond
reist in Jarmans dromen en dat in landen terecht
komt met blauwe bergen en verdwaalt in ver
blindende labyrinten (“The mirrors reflect each 
of your betrayals, magnify them and drive into 
madness”). In de film wordt verder gemediteerd 
over de diverse betekenissen die de kleur en het 
woord “blue” kunnen hebben. Blue kan staan 
voor neerslachtig (“feeling blue”), in de rats 
zitten (“to be in a blue funk”), iets onverwachts 
(“out of the blue”), naar het onbekende (“into 
the blue ”). Maar er is ook “blue-movie” (porno
film), “blue-eyed boy” (mijn oogappel) en “blue 
water” (de zee, nogal dikwijls gebruikt als sym
bool voor leven). Blue kan zelfs staan voor het 
lidmaatschap van de conservatieve partij - 
Thatchers partij, waartegen Jarman maar al te 
graag tekeer gaat. En er is natuurlijk het beeld 
van actrice Tilda Swinton (één van de stemmen 
uit de film) badend in een veld van “blue-bells”. 
Dit alles zit vervat in het ene prachtige 
monochrome blauw. “Blue”- oorspronkelijk 
opgevat als een film over Yves Klein - is een 
film over zien en niet zien, over leven en dood en 
over de kracht van het woord. Een ongewoon, 
bij momenten aangrijpend document, dat plaats 
laat voor een eigen invulling van het beeld. 
“Blue ” krijgt - onder voorbehoud - zijn Belgische 
première tijdens de Derek Jarman-retrospec- 
tieve, georganiseerd door De Parade te Brussel 
en Eldorado te Antwerpen, in de loop van de 
maand januari. “Blue” is overigens nu reeds op 
video verkrijgbaar.
Voor meer info kan u terecht bij De Parade, 
Hoogstraat 13,1000 Brussel (02/512.91.77) of 
bij Eldorado, Centrum voor Beeldcultuur, 
Meir 50,2000 Antwerpen (03/233.85.71).

‘t STUC. De camcorder is een kleine licht
gevoelige camera die vanuit de hand kan be
diend worden (een beetje de super-8 van de 
video). Door iedereen gemakkelijk hanteerbaar 
en uitermate geschikt voor privéfilmpjes in de 
slaapkamer, videodagboeken, en politieke pam
fletten (de camcorder als wapen). Op drie 
maandagavonden wordt dit kleinood belicht en 

geïllustreerd aan de hand van lezingen door 
Philippe Grandieux en Herman Asselberghs en 
door video’s van onder meer Gary Hill, George 
Kuchar, Sophie Calle & Greg Shepard en wor
den er episodes getoond uit de serie "live” (“live” 
staat voor een serie gemaakt in opdracht van La 
Sept, waarbij aan een aantal kunstenaars werd 
gevraagd om met een video-8 camera één enkel 
shot te draaien van 1 uur zonder onderbreking of 
montage).
Onder het motto “de cinema is dood, leve de 
animatiefilm” stelde Edwin Carels vier 
programma’s samen waarin zowat alle moge
lijke technische procédés, genres en onderwer
pen van de animatiefilm zullen gedemonstreerd 
worden. Met onder meer werk van de Quai 
Brothers, Walerian Borowczyk, de bekende clips 
van Aardman voor Nina Simoneen Peter Gabriel. 
In totaal bracht Carels een kleine zeventigtal 
filmpjes en video’s samen, geselecteerd uit het 
beste werk dat de voorbije jaren in Europa te 
zien was. Een “must” voor iedere animatiefilm- 
liefhebber (van 11 tot en met 14 januari).
In het kader van de experimentele film wordt op 
18 januari werk vertoond van de Amerikaanse 
Greta Snider. Zij combineert in haar werk expe
rimentele filmtechnieken met documentaire en 
autobiografische elementen. Voorwerp van al 
haar films is de Amerikaanse postpunkscene. In 
haar generatieportretten, waarin een bijzondere 
aandacht wordt besteed aan seksualiteit, slaagt 
zij erin provocatieve subversie en introspectieve 
melancholie te laten harmoniëren. Op 20 januari 
zij n er twee films te zien van de Japanner Hiroyuki 
Ohki. In zijn film “Tarch trip “ stort Ohki zich in 
een bezeten zoektocht die de kwellingen en de 
verlangens van het lichaam en de twijfels die 
erin huizen openbaart door langzame en uit
gesponnen opnamen. Zijn zoektocht eindigt in 
een uitstap naar de zee die voor hem de beteke
nis krijgt van “herleving”. De aanwezigheid van 
jongens op de meest vertrouwde plaatsen in de 
film verwij st niet enkel naar het alledaagse maar 
ook naar het verlangen. Dit verlangen is verbon
den met melancholie en nostalgie. De schitte
rende opnamen waarbij een lege kamer wordt 
verlaten om buiten terecht te komen in de regen 
die de blik vertroebelt, ademen dit gemis en het 
verlangen naar het afwezige uit.
Er is ook opnieuw een video-workshop door 
Ana Torfs en Jurgen Persijn (makers van de 
video “Mozartmateriaal-concertarias ”) met als 
thema “z(h)ij in de jaren negentig”. De work
shop bestaat uit drie samenkomsten op zaterdag 
en het uitvoeren van een individuele camera- en 

montageopdracht (inschrijvingen op lOjanuari). 
Alle informatie krijgt u via ‘t Stuc, E.Van 
Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23.67.73).

ELDORADO. Het Centrum voor Beeldcultuur 
zal met steun van de Vlaamse Gemeenschap zijn 
werking in het Koninklijk Paleis verderzetten. 
Het actieterrein wordt voorlopig wel beperkt tot 
één projectiezaal (“die vanaf nu zaal Joz. Van 
Liempt wordt genoemd”). Men gaat definitief 
van start vanaf maart, maar voor de eerstkomende 
maanden werd reeds een aantrekkelijk pro
gramma uitgewerkt met specials over Jarman, 
Fassbinder en Cocteau. Minder bekend zijn de 
films van de naar Nederland uitgeweken Zuid- 
Afrikaan lan Kerkhof. Het zijn films waarin 
woorden quasi afwezig blijven en die - net als de 
films van Warhol - getoond en bekeken worden, 
zonder commentaar. Ook Kerkhofs interesse 
voor de pornofilm is uit zijn werk af te lezen. In 
de pornofilm wordt uiteindelijk met weinig (geen 
narratieve structuur, schaarse dialogen,...) veel 
getoond.
Maandelijks presenteert lan Kerkhof film
programma’s aan de Amsterdamse film
academie, voornamelijk puttend uit het cuit en 
gore genre. Zo nodigde hij daar recent twee 
Japanse geestesgenoten uit van wie de films in 
februari ook in Eldorado worden voorgesteld. 
Net als die van Kerkhof draaien de Japanse films 
rond "betekenisoze lichamen”, refererend naar 
respectievelijk Tetsuo en het werk van Beckett. 
Meer info via Eldorado (03/233.85.71).

VLAAMSE KLEI. Voor de maand januari 
stelde de Beursschouwburg een programma sa
men dat wil aantonen hoe verfrissend en verrij
kend de vermenging kan zijn van verschillende 
culturen. De Andere Film illustreert dit thema 
door de presentatie van vier langspeel
films:’’Bewogen koper “ van Johan van der 
Keuken (over de muzikale mengvorm van wes
terse fanfaremuziek met de cultuur van de voor
malige koloniale landen Nepal, Suriname, Indo
nesië en Ghana), “Histoires d’Amérique” van 
Chantal Akerman (Akerman over het Jood-zijn 
aan de hand van verhalen van Poolse Joden die 
nu Amerikaanse Joden zijn geworden), "Latcho 
Drom” van Tony Gatlif (over het wezen van de 
zigeunertrots: het zich niet storen aan grenzen) 
en “Johanna d’Arc.of Mongolia” van Ulrike 
Ottinger (een soort vrouwelijke versie van 
Lawrence of Arabia maar ietwat excentrieker 
met Delphyne Sering in de rol van Lady Winder- 
mere). Deze films worden geprojecteerd in de

Actors Studio, gelegen in de Korte Beenhouwer
straat te Brussel en in Cinema Sphinx, aan de 
Korenmarkt in Gent. Van Johan Vromman wordt 
op 16 januari “De Kunst Van Het Boomhakken" 
vertoond, een videodocumentaire over de we
reld van monnik-missionaris-schrij ver-priester- 
fotograaf André De Smet, voor wie het lichaam 
het mooiste geschenk van God is en die in 
Congo mooie jongens en meisjes voor zijn ca
mera liet poseren. De film is ook een ode aan de 
vrouw, verpersoonlijkt door Elvire (de trouwe 
dienster van De Smet tijdens zijn verblijf in 
Congo, die de pater tot aan zijn dood zal bij
staan). Het is ook een aangrijpende meditatie 
over het ouder worden, de aftakeling van het 
lichaam, het sterven en de dood. Het boek van 
André De Smet, “La grande déesse n’est pas 
morte” werd uitgegeven bij “La Pensée 
Universelle” Parijs 1983.
Voor meer inlichtingen vraagt u best de 
programmabrochure aan bij de Beurschouwburg, 
A.Ortsstraat 22, 1000 Brussel (02/513.82.90). 
(F.D.K.)

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

galerie “de Griffioen” •

AUSTRALIAN 
ABORIGINAL ART

tot 27 februari ’94

WILLIAM SANDY, 
BILLY STOCKMAN, 
JANET FORESTER, 

CHARLIE EGAU, MINGI 
BARNES, CLIFFORD

POSSUM, e.a. 
■

I
 “Ik was niet enkel 

Verbaasd door de 
merkwaardige beelden 

en patronen van de 
schilderijen, maar ook 
door de verbijsterende 

dichtheid en
komplexiteit Van hun 

betekenissen." 
(Andrew Marik Director, The Asia Society Galleries, 
V , > - New York 1988)

DE
SLIJPERIJ

n t r u m v . z . w .

Doelenstraat 41

2440 GEEL

8 014-58.27.51

Openingsuren:
donderdag : 19.00 tot 21. 30u. 
zaterdag : 14.00 tot 18. 00 u. 
zondag : 14.00 tot 17. 00u.
en op afspraak.

van 8 tot en met 30 januari

HILDE
KEUNEN

SCHILDERIJEN

Kunsten ce

Galerie “De Griffioen” Potterstraat 2, Sint Pauwels (baan: Sint- 

Niklaas / Hulst), tel & fax: 03/777 51 09.
open: woensdag, vrijdag en zaterdag van 16u. tot 19u, zondag 

van I4u. tot 19u. en op afspraak.

van 12 februari tot en met 6 maart
PHILIP 

VANHOOF
RECENT WERK

DIALOOG

YVES
BEAUMONT

schilderijen 
12/02 - 20/03

Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19

Openingsuren 
vrijdag tot en met zondag 
van 15.00 tot 18.00 uur 

en na afspraak

■
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AALST

Galerie Denise Van De Velde
Tragel7
9300 Aalst
053/78.75.47
Isabel Banal en Jordi Canudas 
tot 29 januari
Riera I Arago 
van 26 februari tot 2 april

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst
053/71.06.46
Marcel Berlanger (B), Jus 
Juchtmans (B), Dario Urzay 
(E) en Jan Erie Visser (NL) - 
schilderijen en beelden 
tot 22 januari 
Zsigmond Karolyi 
van 29 januari tot 13 maart

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59
9300 Aalst
053/77.22.97
Philip Mechanicus - foto’s 
tot 23 januari
Karel Dierickx
van 5 februari tot 13 maart

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
Paul Gees 
tot 29 januari 
Andy Goldsworthy 
van 5 februari tot 12 maart

Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295
9300 Aalst
053/78.86.80
Ignace De Vos - schilderijen 
Ignatius De Vos - 
beeldhouwwerken 
tot 16 januari

Netwerk
De Ridderstraat 28
9300 Aalst
053/78.89.81
Maria Blondeel 
tot 14 januari
Pol Dereymaeker
van 29 januari tot 25 februari

Stedelijk Museum
Oud-Hospitaal

Oude Vismarkt 13
9300 Aalst
053/70.26.60
Ever Meulen 
tot 30 januari

ANTWERPEN

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

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Oliviero Rainaldi 
tot 20 februari

Galerij Hugo Minnen
Museumstraat 2
2000 Antwerpen 
03/248.54.05
Belu-Simion Fainaru 
tot 19 februari
Mary Obering - schilderijen 
van 24 februari tot 9 april

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71
2018 Antwerpen 
03/238.40.34 
Maurice Van Opstal 
tot 28 januari
Herman Emile Keustermans 
van 4 februari tot 24 februari

Epreuve Artiste
Oude Kerkstraat 64
2018 Antwerpen 
03/237.93.51
Peter Kl'ùcik
van 28 januari tot 13 februari 
Milenko Divjak
van 25 februari tot 13 maart

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Eric Vandepitte
van 13 januari tot 3 februari
Mare Luyten
van 7 februari tot 25 februari

‘t Scoon Huys
Britselei 37
2000 Antwerpen 1 
03/237.36.25
“Kunst en interieur” 
tot 9 januari

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1
03/233.13.45
Pjeroo Roobjee 
tot 21 januari

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14

2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27 
Manfred Jade 
tot 20 februari 
Luciano Fabro 
van 24 februari tot 10 april

Gallery Ronny Van De Velde
Uzerenpoortkaai 3 
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
“Toy model of space” - 
Panamarenko 
tot 30 januari

Hessenhuis
Falconrui 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
“Russische avant-garde 
schilderkunst 1900-1930” 
Gerrit Rietveld 
tot 30 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 
tot 31 januari

Kredietbank Zaal Fernand 
Collin
Eiermarkt 20 
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22
“Feestelijk naar 1994, het 
Hasselts modemuseum te gast 
in de Kredietbank” 
tot 21 januari

MUHKA
Leuvenstraat 32 
2000 Antwerpen 1 
03/238.59.60 
“Als het ware niet meer dan 
ontmoetingen”
“Denkbeeld en werkelijkheid” 
- zes kunstenaars uit
Antwerpen 
tot 20 januari 
Walter Swennen 
van 19 februari tot 10 april

Galerij Elias
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38 
Manuel Padron 
tot 2 februari
Philippe Pirotte 
van 4 februari tot 1 maart

Galerij Enzo 
Bresstraat 10 
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38

Tania Rens 
tot 2 februari 
Peter Van Hoey 
van 4 februari tot 1 maart

Galerie ‘t Pirrewitje vzw 
Patriottenstraat 47 
2600 Berchem
Anje Vanryckeghem, Kris 
Cuyckens, Carla Ferelli en 
Stefaan Onghena 
tot 15 januari

Kultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 
2600 Berchem 
03/239.59.08
“Paradise regained?” - James 
Lee Byars, Hugo De Leener, 
Robert Garcet, Hans Lemmen 
en Anne-Mie Van Kerckhoven 
tot 30 januari

Ann BogART Gallery
Bredabaan 404 
2930 Brasschaat 
03/653.00.03
P. Alechinsky, B. Bogart, J. 
Cobbaert,...
tot 12 januari
Roger Somville - schilderijen, 
tekeningen en grafiek 
van 13 januari tot 12 februari

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne 
03/325.66.00
Gina Kranendonk & Ari 
Versluis - foto-werken 
tot 23 januari

•ASSE I - . ■ 1
Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86 
Frans Minnaert 
tot 9 januari

EASSENEDE I
Galerij Pint De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
09/344.50.57 
Bertonini 
van 8 januari tot 30 januari 
Julien Vermarke 
van 5 februari tot 27 februari

BREDF M

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene 
059/32.13.28 
Paul Seynaeve- 
beeldhouwwerk en 
schilderijen 
van 15 januari tot 6 februari

BRU GGE

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05
Roger Van Sevenant - 
tekeningen en fotografie 
tot 9 januari
Greta Buysse - fotografie
Linda Molleman - beelden en 
installaties
van 5 februari tot 13 maart

Galerij De Muze
Philip Stockstraat 14 
8000 Brugge 
050/33.59.14
Molinari 
tot 15 januari

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45
1000 Brussel 
02/512.19.44 
Antonio Nardone 
tot 26 februari 
Odette Collon
van 28 januari tot 16 februari 
Verag 
van 18 februari tot 9 maart

Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24
1000 Brussel 
02/514.40.55
E. Bersou, P. Binart, A. Cont, 
Marcase, C. Morgan en A. 
Vinck - schilderijen en 
tekeningen 
tot 5 februari
Olivier Debré - prenten 
van 19 februari tot 26 maart

Galerie Hufkens 
Sint-Jorisstraat 8
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Ettore Spalletti 
tot 12 februari
Robert Mapplethorpe 
van 17 februari tot 19 maart

Paul Gees

Zonder Titel, 1993

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

Kunstgalerij Minotaurus
Veldmaarschalk Fochstraat 18
8000 Brugge
050/33.17.31
Stefaan Goethals - tekeningen 
en schilderijen 
tot 24 januari

Catherine Fernet Art Gallery
Louizalaan 108 
1050 Brussel 
02/646.20.16 
Anne Bachelier 
tot 15 januari 
“La chair et l’esprit” - Gérard 
Daran, Marc Davet en Bruno 
Monvoisin 
tot 5 februari

Etablissement d’en face 
52, rue d’Artois 
1000 Brussel 
02/514.04.39
Franck Scurti 
tot 15 januari

Galerie 2016
Steenstraat 16 
1000 Brussel 
02/502.81.16
Jan Burssens - schilderijen en 
tekeningen
van 13 januari tot 13 februari 
Félix Valloton (1865-1925) 
van 24 februari tot 27 maart

Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel
02/511.05.25
Michel Mouffe 
tot 29 januari

Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9
1000 Brussel
02/511.35.80
“Matchhead” 
tot 22 januari

Gemeentehuis van Schaarbeek
Colignonplein
1030 Brussel
02/218.79.98
Pierre Dulieu 
tot 14 januari

Hallepoort
Zuidlaan
1000 Brussel
02/534.25.52
“Pop-up of het magische 
boek” 
tot 20 maart

Jan Mot & Oscar Van den
Boogaard
Rogierlaan 53
1030 Brussel
02/216.04.24
Peter Duka 
van 19 februari tot 26 maart

Le Cheval de Verre
Sint-Jacobsgang 13
1000 Brussel
02/513.97.14
“Un contenant parfumé 
d’imagination” 
tot 31 januari

Michel Luneau Art Gallery 
Louizalaan 94c
1050 Brussel 
02/512.73.81 
“Correspondances” - werken 
op papier 
tot 29 januari

Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel
02/216.67.48
Borghild Elise Eckermann (D) 
van 28 januari tot 27 februari

Polaris - Comptoir des Arts 
Rue des Eperonniers 37 
(2° étage) 
1000 Brussel 
02/511.96.43
Stefan De Jaeger 
tot 29 januari

Ruben Form - Art Gallery
De Crayerstraat 13 
1050 Brussel 
02/646.77.36
Gerald Dederen 
tot 29 januari

Stichting René Carcan
Konings veldstraat 122 
1040 Brussel 
02/644.02.00 
René Carcan 
januari-februari

Galerie Albert Baconian
Villa Hermosastraat 8 
1000 Brussel 1 
02/512.09.78
Dale Frank 
tot 8 januari 
Ricardo Brey 
van 14 januari tot 19 februari

Galerie Meert Rihoux 
Kanaalstraat 13
1000 Brussel 1 
02/219.14.22 
Donald Judd - drawings, 
woodblocks 
tot 16 januari

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
Yang Din 
tot 30 januari 
Christian Carez 
februari

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61 
1000 Brussel 1 
02/513.25.63
Walter Philips 
tot 16 januari 
Marc Laffineur 
van 20 januari tot 27 februari

Kon. Musea vr Schone Kunsten 
van België
Museumstraat 9 
1000 Brussel 1 
02/513.96.30 
“Les XX. La Libre Esthétique. 
Honderd jaar later” 
tot 27 februari

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03
“Hooglied - de beeldwereld 
van religieuze vrouwen in de 
zuidelijke nederlanden, vanaf 
de 13de eeuw” 
van 25 februari tot 22 mei

Bibliotheca Wittockiana 
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15 
02/770.53.33 
“Het boek in alle staten - 
Europa” - kunstenaarsboeken 
tot 22 januari

Galerij Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Atelier Beeldhouwen van de 
Hogere Rijksschool Beeldende 
Kunsten te Anderlecht 
tot 18 februari

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
“Vervreemdingen” - 
Alex Feiner 
tot 1 maart

Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
Laureaten van de Prix Jean
Delhaye 1993 
van 11 januari tot 23 januari 
“Le PRD: un projet de ville” 
van 1 februari tot 6 maart

Galerie Etienne Ficheroulle 
Veydtstraat 36 
1050 Brussel 5 
02/538.38.38
"Journey around the world in 
80 days” - Luc Deleu 
tot 8 januari

Kon. Museum vr Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10
1040 Brussel 4
02/773.96.10
“Keizer Karel - wandtapijten 
en wapenrustingen uit de 
Spaanse koninklijke 
verzamelingen”
van 28 januari tot 24 april

Galerie Etienne Tilman
Stassartstraat 59
1050 Brussel 5
02/512.11.21
Alec De Busschere 
tot 5 februari

Galerie Le Sacre du Printemps
Lange Haagstraat 10-12
1050 Brussel 5
02/511.70.31
C. Debout, W. Hoeboer, J.-P. 
Huftier, D. Ivackovic, M. 
Renard en S. Schollaert 
tôt 29 januari

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan, 
toegang 6
1050 Brussel 5
02/641.30.87
Jo Voets 
tot 8 januari 
Elli Peters 
van 12 januari tot 10 februari

Contretype
Avenue de la Jonction 1
1060 Brussel 6
02/538.42.20
Paul Den Hollander (NL) 
van 13 januari tot 27 februari

Galerie Fontainas
Cité Fontainas 4a/43
1060 Brussel 6 
02/537.34.16 
“Clairières” - J.-P. Point 
tot 15 januari

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6 
02/343.88.80 
“3 couvertures” - Marie- 
France en Patricia Martin 
tot 8 januari

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des
Monnaies 81
1060 Brussel 6 
02/537.65.40 
Jean-Claude Silbermann 
tot 30 januari
Georges Meurant
van 1 februari tot 27 maart

Travel Gallery
152 Chaussée d’Alsemberg
1060 Alsemberg 
02/538.72.10
Guido Delvaux en Fran Servin 
tot 15 januari
Tamara Diatchenko 
van 4 februari tot 28 februari

Trefcentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 162
1080 Brussel 8
02/428.37.38
Wladimir Moszowski 
van 10 januari tot 10 februari

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9
02/424.24.12
Bemar Venet 
tot 6 maart

De Japanse Toren
Van Praetlaan 44
1020 Laken 
02/268.16.08
“Samurai of de magie van 
Japanse wapens en 
wapenuitrustingen” 
tot 27 februari

CHARLEROI

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11
6032 Charleroi/Mont-sur-
Marchienne

071/43.58.10
“La poésie de la forme” - 
Imogen Cunningham 
tot 30 januari
“Haïti” - Bruce Gilden 
tot 6 februari

DAMME

Indigo
Kerkstraat 15 
8340 Damme 
50/37.03.31
Cecile Budé - acryl op doek 
Maurice Brams - brons en 
marmer 
tot 16 januari

DEURLE

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1 
9831 Deurle
09/281.05.51
Reinhoud en Hervé Martijn 
tot 16 januari
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Labo Art vzw 
Steenweg 289 
9810 Eke 
09/385.46.35 
“Wintersalon” - Marnix 
Everaert, Daniel Foulon, Rik 
Reynaerts, Leon Tuypens, 
Jean De Groote, Pierre 
Courtois, Wemer Pauwels, 
Ivan Vanderhaegen en Peter 
De Prez 
tôt 30 januari 
Pierre Courtois 
van 6 februari tot 27 februari

EKEREN

Kunstcentrum Hof Ter Bist
Veltwijcklaan 252

2180 Ekeren 
Hugo Vos 
tot 23 januari

8 geel

De Slijperij
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Hilde Keunen - schilderijen 
van 8 januari tot 30 januari 
Philip Vanhoof 
van 12 februari tot 6 maart

GENK - .

Kultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 
3600 Genk 
011/35.13.16 
“De taal van het kristal” 
“De cirkel van de smaak” - 
Jan Maesen, Joris Pollers en 
Piet Stockmans 
tot 13 februari
“Jef Cassiers - de Vlaamse 
Chaplin” - foto’s 
van 18 februari tot 20 maart

GENT I

Dorp & Dal
Begijnhoflaan 85 
9000 Gent 
09/225.62.36 
Cécile Carrive (F) 
tot 23 januari

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
09/222.00.33
Walter Vopava - schilderijen 
Mark Cloet - recent werk 
van 15 januari tot 27 februari

Richard Foncke Gallery 
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
09/223.81.28
“Wie Eier om Doses Weiher” 
- Thomas Bemstein 
tot 9 januari
“(O.V.Tk.T.) vb. Hij benijdde 
zijn onderdanen, die werkten 
met een vooruitzicht dat altijd 
een vooruitzicht wou blijven.” 
van 15 januari tot 7 februari 
Lucas Devriendt 
van 27 februari tot 20 maart

Galerij La Perseveranza
Tussen ‘t Pas 3 
9000 Gent 
09/223.82.89 
Marc Elis - schilderijen en 
gouaches 
tot 23 januari

Huize Sint Jacobus 
Provenierstersstraat 11 
9000 Gent 
091/223.30.98 
Amedee Cortier 
van 6 februari tot 27 februari

New Jewels Gallery
Krijgslaan 124 
9000 Gent 
09/221.76.09 
“A wedding collection” 
tot 14 februari

Magnus Fine Arts
C. De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26 
“Werken op papier” - 
Bram Bogart, Jo Delahaut, 
Eugène Leroy,...
van 13 januari tot 27 februari

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03 
“Vierkant” - Kathe Burkhart, 
Jessica Diamond, Elizabeth 
Ewart, Rogelio Lopez Cuenca 
en Anne-Mie Van Kerckhoven 
tot 13 februari

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

Galerij G. De Keulenaer
Molenaarstraat 111

9000 Gent 
09/384.42.63 
Justine Vanoppen en Paja 
Germonprez - schilderijen 
Alexandra Scheirlinck - 
schilderijen en juwelen 
tot 16 januari

P-art
Noordstraat 20
9000 Gent 
09/233.36.61
Joseph Landry - schilderijen 
Dirk Vanhaeren - keramiek 
tot 16 januari
Johan Rutgeerts - tekeningen 
Wilfried Lowie - schilderijen 
tot 30 januari

Resonans
Zuidstationstraat 20
9000 Gent 
09/225.23.81 
Jan Cobbaert 
tot 30 januari

VDK Galerij
Hoveniersstraat 6
9050 Ledeberg 
09/231.28.37
Norbert Laheyne - schilderijen 
tot 15 januari

HASSEI r j

Chosen with Care vzw 
Guffenslaan 36
3500 Hasselt 
011/23.27.55 
Johan Clijsters
“Grave concern” & “Door” - 
Darrell Viner 
tot 20 januari
Nina Haveman - olie op doek 
van 20 januari tot 7 maart

Fotogalerij Kultureel Centrum 
Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Roland Castro 
van 7 januari tot 20 februari 
Dominique Van Huffel 
van 25 februari tot 10 april

Galerij Acade
Guide Gezellestraat 15
3500 Hasselt
T.Gielen en J. Devriese 
tot 16 januari

Kunstgang Art Gallery 
Zuivelmarkt 50
3500 Hasselt 
011/24.13.91
“De kunstbeurs van het 
kleinbeeld” 
tot 30 januari

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.02.66 
Philippe Van Snick 
Bob Verschueren 
tot 16 januari

Stedelijke Academie van Hasselt 
Kunstlaan 12
3500 Hasselt
Roger Kockaerts - fotografie 
van 14 januari tot 28 januari 
Jean Janssis 
van 30 januari tot 11 maart

Hl RENT \lh

Galerie Kunsthuis
Lierseweg 53
2200 Herentals
014/22.59.77
Bruno Sluydts - schilderijen 
van 8 januari tot 30 januari

FHERENrHOUr

in ‘t schipke aan de nete
Niemandshoek 12 
2270 Herenthout 
014/50.01.74
Dries Vandenbroeck 
tot 2 februari

lit l SDEN-ZOLDER

Kultureel Centrum Heusden-
Zolder
Dekenstraat 40
3550 Heusden-Zolder
011/53.33.15
“Poolse kunst” 
tot 23 januari

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A
3550 Heusden-Zolder
011/43.52.02
Octave Landuyt & Hubert 
Minnebo 
tot 31 januari

IHINGENE I

den Heeck Art Gallery
L. De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene
03/889.57.05
Emiel Uytterhoeven en
Sauli Iso-Lachteenmaki 

tot 10 januari

KEMMEL

Kunstgalerie Het Labyrint
Dries 29
8956 Kemmel 
057/44.65.81
J. Van de Caesbeek, L. Pau
wels en M. Keyngnaert 
tot 23 januari

KLUISBERGEN .

Galerij Theaxus
Ommeganckstraat 3
9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Koenraad De Wulf - meubels 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten en textieldesign 
van 18 februari tot 21 maart

KNOKKEHEIST

Argo
Zeedijk 734 
8300 Knokke-Heist 
050/62.22.70
Frédéric Dufoor 
tot 10 januari

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.56.46 
Marc Maet 
van 29 januari tot 6 maart

Kos rien

Het Zwarte Huis
Cornelis Marckxlaan 16 
2550 Kontich 
03/458.09.54
Wim Janssens 
van 21 januari tot 6 februari

I KO R TEM A RK ,

Galerij Desko 
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
051/56.70.02 
“Contemporary ceramics from
Great-Britain" 

tot 19 maart

KOR I RIJK I

Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41-43 
8500 Kortrijk 
056/22.41.87
“Winter 93 - acht schilders, 
twee beeldhouwers” - Stefaan 
Roelstraete, Joël Derore,...
tot 9 januari
Joris Tinei en Christian 
Verkaemer
van 16 januari tot 27 februari

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
"Winteraccrochage"
Schilderijen, grafiek en 
beeldhouwwerk 
tot 17 januari
Nico De Guchtenaere - 
schilderijen en werken op 
papier 
van 21 januari tot 28 februari

BBL - De Gulden Sporen
Grote Markt 50 
8500 Kortrijk 
056/23.24.42 
Glasreflecties 
tot 17 januari

Cultureel Centrum Kortrijk 
(benedengalerij)
Hazelaarstraat 7 
8500 Kortrijk 
056/22.07.68 
K. Wastyn & J. Deschuymer 
van 7 januari tot 30 januari
Wim Vanderplaetsen 
van 4 februari tot 27 februari

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

Très
Zwevegemstraat 30 
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Willem Deneckere 
tot 9 januari

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
8510Marke 
056/21.48.54
Beatrijs Lauwaert 
van 6 februari tot 13 maart

ULAIULPE
-ITS-ART-IST- 
31 Place Favresse
1310LaHulpe 
02/653.72.96
G. Dederen, J.-L. Moereman 
en P. Cardoen 
van 16 januari tot 13 februari

LEDE
‘t Hof te Puttens
Wichelsestraat 20-22
9340 Lede
053/80.51.30
Eindejaarssalon 
tot 16 januari

ILEUVEN ’
ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven 
016/24.37.72 
“Nocturnes” - Gerard Thijs 
van 15 januari tot 25 februari

Embryo
Naamsestraat 49
3000 Leuven 
016/23.56.40 
“Kunst kan klein” 
tot januari 94
Christine Frenay - ets, doek, 
tekening en reliëf 
van 4 februari tot 20 februari

Provinciemuseum Van
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Hendrik De Greef en Rita
Vandenplas 
van 7 januari tot 30 januari 
Kant wereldwijd 
van 4 februari tot 27 februari

Transit
Tiensevest 39 
3010 Kessel-Lo 
016/22.62.44 
Wolfgang Betke 
tot 9 januari 
David Byme - fotografie 
van 15 januari tot 27 februari

LIEGE I

Galerie Cyan
48-50 Rue Cathédrale
4000 Liège 
041/22.32.27
“Revue de presse” - Jean- 
François Dubreuil 
tôt 16 januari

Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain
Parc de la Boverie 3 
4000 Liège 
041/43.04.03
“Valises” 
tôt 20 januari

.. LILI F
Galerij ‘t Zand
Balsakker 28
2275 Lille 
014/55.47.90
Marc Moon Van Overmeir - 
pasteltekeningen en 
installaties 
tot 9 januari
Tjen Meylemans - diverse 
technieken op doek 
van 14 januari tot 20 februari 
Paul Bourgeois - perforaties 
van papier 
van 25 februari tot 3 april

LOKEREN

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren 
09/348.54.40
“Het land van Waas in de 
schilderkunst” 
tot 7 februari

LOPPEM-ZEDELGEM

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63 
“Oeuvres” - Jean-Luc 
Moulène 
van 24 januari tot 18 maart

MIX HELEN

Evira
Generaal De Ceuninckstraat 7
2800 Mechelen
015/21.90.18
Aharon Avigdori - tempera en 
olieverfschilderijen 
tot 30 januari

MIDDELKERKE

Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6
8433 Slijpe-Middelkerke
059/30.25.16
Hubert Minnebo en Cyr 
Frimout 
tot 11 januari

NEERPELT
PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt
011/64.27.05
Willo Gonnissen
van 8 januari tot 6 februari
Yves Malfliet
van 12 februari tot 13 maart

OOSTEEKLO

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06
Wim Biewenga, Theo 
Kuijpers, Lismonde, Mare 
Mendelson, Heike Pillemann 
en Servi Van Grinsven - 
werken op papier 
tot 16 januari 
Camiel Van Breedam 
van 20 januari tot 20 februari 
Wim Biewenga 
van 24 februari tot 27 maart

LOOSTENDE
AD Gallery
Romestraat 6 
8400 Oostende 
059/51.02.39 
Luc Martinsen 
tot 16 januari 
Luc Hoekx - schilderijen 
van 4 februari tot 13 maart

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80 
“Opgedragen aan... ” - 
100 kunstenaarsboeken 
van 29 januari tot 27 februari

Galerij Dialoog
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19
Yves Beaumont - schilderijen 
van 12 februari tot 20 maart

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41 
8400 Oostende 
059/70.52.73
Tjok Dessauvage - keramiek 
Linda Vinck - schilderijen 
tot 9 januari

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35 
Charles Drybergh en Julius 
Collen-Turner - schilderijen 

van 5 februari tot 20 maart

P.M.M.K. - Museum voor 
Moderne Kunst
Romestraat 11 
8400 Oostende 
059/50.81.18 
H.V. Wolvens - retrospectieve 
Bert De Beul
Siegfried De Buck 
tot 7 maart

LOTEGEM
Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93
Baselitz, Cucchi, Paladino en 
A.R. Penck - grafiek 
van 12 februari tot 20 maart

OUDENAARDE
Gallery Kerkgate
Kerkgate 35 
9700 Oudenaarde 
055/45.64.83 
“Wintersalon - de derde 
Latemse generatie” 
tot 25 januari

OVERPELT
Ontmoetingscentrum Palethe 
Jeugdlaan 2a 
3900 Overpelt 
011/64.59.52
Dionys Van Gompel 
van 14 januari tot 6 februari

SINT-NIKLAAS

P-art Gallery
Vijfstraten 113

9100 Sint-Niklaas 
03/776.43.47
Inne Hugens - grafiek 
tot 15 januari

Stedelijk Museum Sint-Niklaas 
Zamanstraat 49 
9100 Sint-Niklaas 
03/777.29.42
"Breigoedmuseum Sint- 
Niklaas, een introductie” 
tot 9 januari

Stedelijke Akademie voor 
Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 
9100 Sint-Niklaas 
03/776.33.00
“Stellingen en beelden” - Paul 
Bourgeois, Bart Decq, Phillip 
Aguirre Y Otegui, Marc 
Jambers, Koen Muller, Paul 
Pemeel, ...
van 16 januari tot 13 februari

De Griffioen
Potterstraat 2 
9170 Sint-Pauwels 
03/777.51.09
“Australian Aboriginal Artists” 
tot 27 februari

STAVELOT .g

Galerie le triangle bleu
Place Saint-Remacle 17 
4970 Stavelot 
080/86.42.94
Luc Claus en Dan Van 
Severen 
tôt 23 januari 
Jean-Marie Mahieu - 
schilderijen 
van 6 februari tot 3 april

TERVUREN

Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 
3080 Tervuren 
02/769.52.11
Achterglasschilderijen uit 
Senegal 
tot 16 januari

TIELT

Galerie CD 
Kortrijksestraat 44 
8700Tielt 
051/40.60.57
“28°C depends on the heat” - 
Honoré d’O en ManfreDU
Schu 
tot 5 februari

TIENEN ■ ■

Stedelijk Museum “Het Toreké
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.99.97 
Raf Buedts en Paul Gees 
tot 30 januari 
Raoul De Keyser 
van 5 februari tot 20 maart

. TURNHOUT '

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33
Johan De Wit en Bart 
Meuleman 
tot 23 januari
Mare Schepers 
vanaf 5 februari

VERVIERS

Arte coppo Arte 
83, rue Spintay 
4800 Verviers 
087/33.10.71
Michel Barzin - tekeningen en 
pastels 
tot 6 februari

WAREGEM

Restaurant Ter Doest
F. Verhaeghestraat 8a 
8790 Waregem 
056/60.82.39
Siegfried Snauwaert - grafiek 
tot 30 januari

ZWALM

Hof ten Doeyer 
Beekmeersstraat 9
9636 Zwalm-Nederzwalm 
055/49.79.89
Jean-Claude Picard L.B. - 
mezzotinten, schilderijen en 
sculpturen 
tot 9 januari

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 maart 1994. Gege
vens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 februari 
1994 op het redactieadres.
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GALERIJ RESONANS
Zuidstationstraat 20, GENT - Tel. 09/225.23.81

Oude en recente schilderijen-etsen-beeldhouwwerk en grafiek van

Jan Cobbaert
van 17 december 1993 tot 30 januari 1994

Open dond., vrijd., zaterd. 14-18 zond. 10.30-12.30 - 15-17.30 u 
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode iedere dag !

SPIERÀMEN VOOR KUNSTSCHILDERS

■

* TEKENTAFELS
NESTLER 0 Tëcnaslyl

PLANAFDRUKPAPIER

(

o
SINDS 1926

Specialist in
GROTE FORMATEN EN ALLE VORMEN

Groot- en kleinhandel

Lefebvre Frederic - Juniorslaan 112
2811 Leest (Mechelen)

TEL. 015/ 71.47.05.
FAX. 015/ 71.47.06.

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

* PLAN- TEKENKASTEN 

ra ARCHIvite
LANDMEETGERIEF

gRETTHAUPr Kerm)

lkuwico SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 222.12.59

★ NC-SCRIBER
r@tring mrTOH

GRAFISCH MATERIAAL
* PLOTTER MATERIAAL

9sDqEOrLER lotring
Letraset

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN
* TECHNISCH TEKENGERIEF

r@tring StAEDTLER
STANDARDGRAPH

MECANORMA

KUNSTGRAFIEK

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

* ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

PLASTIEKVERF droogveegvaste goede kwaliteit, in dozen van 5 kg 77 fr per kg
PLASTIEKVERF voor binnen en buiten, extra afwasbaar in 5 kg 144 fr per kg
Zuivere OLIEVERF voor binnen en buiten, in dozen van 1 kg 154 fr per kg
Luxe LAK glans, satijn of mat, zeer sterk, in dozen van 1 kg 299 fr per kg
GRONDVERF PRIMER zeer goede dekkracht, in dozen van 1 kg 179 fr per kg
ROESTWERENDE VERF (op basis van loodmenie of zinkfosfaat) 183 fr per kg
MASTIEKKLEEFMASSA voor het dichtmaken van daken in zink, roofing, enz. in dozen van 5 kg 158 fr per kg
WHITE SPIRIT in verpakking van klant 19 fr per I.
MUURESIN extra villaverf, blinkend, totale beschutting, in dozen van 5 kg 299 fr per kg
GRONDA fixeermiddel voer poederende vlakken, zoals gekalkte muren, afbladderende 
oude verflagen, enz. in bussen van 51. 148 fr per I.

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

s—= Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

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

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

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

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

PEL 6
EENIEDE

“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 VÓÓR DE
KERAMIST, POTTENBAKKER EN BEELDEND KUNSTENAAR

Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
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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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Amarant
studiecentrum & uitgever

1994 wordt voor Amarant een jaar van 
duidelijkheid. Doelstellingen worden 
uitgeklaard, structuren aangepast aan 
wijzigende behoeften en bekommernis- 

sen.
Wat Amarant voortaan wil zijn en doen 
vatten we hiernaast voor U samen:

Amarant is
een studiecentrum, dat de geschiedenis 
en de actuele ontwikkelingen van de beel- 
dende kunst in de breedst mogelijke be- 
tekenis van het woord wil onderzoeken. 
Mogelijkheden tot individuele studie en 
tot het ervaren van beeldende kunst 
worden door Amarant uitgewerkt. Het 
aanbieden van informatie, het ter be
schikking stellen van kennis en het ont
wikkelen van nieuwe inzichten over beel

dende kunst zijn krachtlijnen voor het 
inhoudelijk beleid. Een besef van de com
plexiteit van beeldende kunst en kunst
geschiedenis ligt ten grondslag aan de 
hele werking en wordt verweven in de 
diverse initiatieven die door het centrum 
worden ontplooid.
In de praktijk gaat de werking twee rich
tingen uit: Amarant wil fungeren als 
organisator van educatieve activiteiten 
en als uitgever.

Amarant organiseert
Cursussen en lezingen over beeldende 
kunst.Kunsthistorische reizen, dag- 
uitstappen en begeleide tentoonstel- 
lingsbezoeken.

Amarant publiceert
De Witte Raaf, een tweemaandelijkse 
kunstkrant die de kunstactualiteit op 
een kritische en onafhankelijke wijze 
analyseert.

Uitstappen

mun
Richter/Über Leben/B

Wie het fundamentele overzicht van Gerhard 
Richter miste in Parijs kan nu terecht in de 
Kunst- und Ausstellungshalle te Bonn. Terwijl 
het Bonner Kunstverein op dit moment een 
tentoonstelling met al even existentiële ambities 
biedt. De thema-expositie" Über-Leben" wil 
pogen om aan de hand van het werk van een 
dertigtal kunstenaars van de jongere generatie 
(ondermeer Mariene Dumas, Sophie Calle, Nan 
Goldin, Mike Kelley, Jana Sterbak, Lidwien 
van de Ven, David Wojnarowicz,...) de “geeste
lijke onrust” te vatten, die hen sedert de jaren ’ 80 
bezighoudt. Een onrust die gestuurd wordt door 
hun bekommernis om de grondvragen van het 
bestaan.
De Spaanse cineast Luis Bunuel had in elk geval 
zo zijn eigen visie daarop. In een multidiscipli
naire tentoonstelling kan men in Bonn kennis 
maken met de totaliteit van Bunuels’ oeuvre, 
uitgaand vanuit de drie hoofdthema’s in zijn 
werk: visioen, begeerte en dood. Beelden uit 
zijn films worden naar deze thema’s toe gecon
fronteerd met schilderijen en foto’s van tijdge
noten. Een wisselwerking van invloeden wordt 
duidelijk gemaakt met ondermeer werk van 
Federico Garcia Lorca, Salvador DaK, Man Ray, 
Louis Aragon, Max Ernst, Pablo Picasso, Joan 
Miró, Francis Picabia,J.T.Baargeld, Hannah 
Höch, Paul Eluard, André Breton, René Magritte, 
etc.
Als inleiding tot deze tentoonstelling " Bunuel! 
Auge des Jahrhunderts” zal Amarantdocente 
Edith Doove ter plaatse een lezing geven.

Vertrekplaatsen en -uren
Kortrijk
Parking Hallen, bushalte 6.15 uur
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet 7.00 uur
Antwerpen
Station Berchem, voorkant 7.45 uur

Aankomst
te Bonn tussen 11.00 en 11.30 uur.
Terugreis
uit Bonn om 18.30 uur stipt.

Prijs
categorie I 900 fr lid/ 1.000 fr niet-lid 
reis en documentatie
categorie II 1.250 fr lid/ 1.390 fr niet-lid 
omvat de reis, een inleidende lezing van Edith 
Doove over Bunuel en de surrealisten samen 
met een combinatieticket voor de tentoonstel
lingen in de Kunst- und Ausstellungshalle en 
voor de vaste collectie in het Kunstmuseum, de 
documentatie.

Inschrijven kan door telefonische reservatie. Uw betaling wordt binnen de 10 dagen 
op onze rekening verwacht, zoniet vervalt uw inschrijving.
Vermeldt op de overschrijving de datum van de uitstap, het aantal personen en 
eventueel de categorie.
Voor annulaties die minstens 5 werkdagen voor het vertrek, worden gemeld, wordt het 
inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 200 fr administratiekosten.
Voor annulaties, minder dan 5 werkdagen voor het vertrek gemeld, wordt niets 
terugbetaald.

IWuppcrtal-Essen
“Historisch expressionisme”

22 januari 94

De basis van het Von der Heydt-Museum in 
Wuppertal en het Folkwangmuseum in Essen 
werd aan het begin van deze eeuw gelegd door 
schenkingen van privéverzamelaars. De collec
ties bevatten 16de -17de eeuwse Nederlandse 
schilderkunst, Duitse en Franse 19de eeuwse 
romantische en impressionistische schilderkunst 
en een aanzienlijke verzameling expressionisten. 
Patrick Verlaak zal, in het kader van zijn cursus 
“Historisch Expressionisme", beide collecties 
toelichten vanuit deze laatste invalshoek, met 
name de twee essentiële expressionistische be
wegingen in Duitsland: "Die Brücke" (met Karl 
Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Ludwig 
Kirchner e.a.) en “DerBlaue Reiter" (met August 
Macke, Franz Marc’ Wassily Kandinsky e.a.) 
naast fauvisten, kubisten, futuristen.
Beide musea bouwden overigens hun collectie 
verder uit: vanaf de jaren ‘20 tot nu.

Vertrekplaatsen en -uren
Tielt
Marktplein 6.15 uur
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet 7.00 uur
Antwerpen
Station Berchem, voorkant 7.45 uur

Aankomst
te Wuppertal tussen 11.00 en 11.30 uur.
Terugreis
vanaf het Museumszentrum te Essen om 
18.00 uur stipt.

Prijs
1.300 fr lid/1.450 fr niet-lid 

De prijs omvat de reis, de toegangsticketten tot 
de beide musea, de begeleide bezoeken aan de 
collecties met Patrick V erlaak, een documentatie
map.

Keulen
"Stefan Lochner"

26 februari 94
Het Wallraf-Richartz-Museum wijdt een ten
toonstelling aan Stefan Lochner (ca.1400-1451), 
tijdgenoot van Jan van Eyck, Petrus Christus, 
Rogier van der Weyden en Robert Campin. Hij 
bracht vernieuwingen in de schilderkunst waar
door de Keulse School een internationale erken
ning en uitstraling kreeg.
De tentoonstelling toont een honderdtal werken 
waaronder beschilderde panelen, tekeningen, 
getijdenboeken en miniaturen.
Dominique Dumon geeft een inleidende lezing 
ter plaatse. In de namiddag kan een begeleid 
bezoek worden gebracht aan de Dom van Keulen. 
In het Museum Ludwig loopt een tentoonstel
ling van Lyonel Feininger (1871-1956). 
Feininger was actief in “Der Blaue Reiter" en 
het Bauhaus. Er zijn 160 aquarellen en tekenin
gen te zien uit de periode 1906-1952.

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
Station, kant Sint-Michiels 6.45 uur
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet 7.30 uur
Antwerpen
Station Berchem, voorkant 8.15 uur

Aankomst
te Keulen rond 11.00 uur.
Terugreis
uit Keulen om 18.30 uur.

Prijs
categorie I 900 fr lid/ 1.000 fr niet-lid 
reis en documentatie
categorie II 1.250 fr lid/ 1.390 fr niet-lid 
reis en documentatie, de inleidende lezing over 
Stefan Lochner door Dominique Dumon en het 
toegangsticket tot de tentoonstelling in het 
Wallraf-Richartz-Museum
categorie III 1.400 fr lid/ 1.550 fr niet-lid 
reis,documentatie, de inleidende lezing en het 
toegangsticket en een rondleiding in de Dom 
van Keulen.

Amsterdam
“Dageraad der Gouden Eeuw”

12 februari 94
De tentoonstelling “Dageraad der Gouden 
Eeuw" biedt een overzicht van de bloei van de 
kunstnijverheid in de periode 1580-1620 in de 
Noordelijke Nederlanden.
De autonomie van de kunst wordt onder meer 
duidelijk in de maniëristische schilderijen van 
Karel Van Mander, Hendrick Goltzius en 
Comelis Comelisz. Van Haarlem, e.a. De ten
toonstelling illustreert de bloei van de genre- 
schilderkunst en de portretkunst van Frans Hals, 
landschapskunst van Claes Jansz. Visscher, stil
levens van Floris van Dyck.
Naast een groot aantal schilderijen en grafiek 
worden ook edelsmeedwerk, meubels, glas
ramen, wandtapijten en glaswerk gepresenteerd. 
Aansluitend op de tentoonstelling in het Rijks- 
museum is er een stadswandeling in de 
17de eeuwse Amsterdamse binnenstad gepland 
met een bezoek aan het Museum Amstelkring 
Ons ‘Lieve Heer op Solder (Schuilkerkmuseum). 
Op hetzelfde moment lopen nog een aantal 
andere tentoonstellingen: “ Het Rijkder Scythen” 
in de Nieuwe Kerk, “Georges de Feure (1868 - 
1943), Symbolisme en Art Nouveau” in het 
Rijksmuseum, van Gogh, “Mario Merz”, 
“Bianchi”, “BerendStrik”en “MariaLassnig” 
in het Stedelijk Museum.

Vertrekplaatsen en -uren
Brugge
Station, kant Sint-Michiels 6.30 uur
Kortrijk
Parking Hallen, bushalte 6.30 uur
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet 7.15 uur
Antwerpen
Station Berchem, voorkant 8.00 uur

Aankomst
te Amsterdam rond 10.30 uur.
Terugreis
vanuit Amsterdam om 18.30 uur stipt.

Prijs
categorie I 725 fr lid/ 810 fr niet-lid
reis en documentatie
categorie II 925 fr lid/1.030 fr niet-lid 
omvat de reis, de documentatie en een toegangs
ticket tot de “Dageraad der Gouden Eeuw”.Let 
wel: In de tentoonstelling “Dageraad der Gou
den Eeuw” worden door ons geen rondleidingen 
voorzien.
categorie III 1.150 fr lid/ 1.280 fr niet-lid 
omvat de reis, de documentatie, het toegangs
ticket tot de tentoonstelling en het Schuilkerk
museum met een stadswandeling begeleid door 
Odette Peterink.

Cursussen

Als in een spiegel
Cursussen kunstgeschiedenis 
voorjaar 1994

“Een volmaakte schildery is als een spiegel van 
de natuer”, schreef Samuel van Hoogstraten. 
Voor Alberti was Narcissus de eigenlijke ont
dekker van de schilderkunst en van Gogh zocht 
bij gebrek aan model zijn toevlucht tot een 
spiegel.

Tussen spiegel en beeldende kunst lopen inspi
rerende lijnen en verbazende connecties. Van 
Plato tot Pistoletto. De spiegel draagt een hele 
geschiedenis met zich. Een geschiedenis van 
reflectie.

“Als in een Spiegel” biedt zonder meer een 
geschikte invalshoek voor de gloednieuwe 
cursusbrochure van Amarant die vanaf 20 
januari beschikbaar zal zijn. Hiernaast volgt 
alvast een overzicht van onze cursusplannen 
vanaf februari 1994.

■ ANTWERPEN MUHKA » Kunstwerk zonder eigenschappen. Beelden van de jaren '80. Paul Van Beek • Dada en surrealisme. Erwin Desmet • 
Kunstfilosofie deel 1: Van Plato tot Heidegger. Frank Vande Veire / UFSIA Centrum voor Andragogiek » Dada en surrealisme. Edith Doove • Egypte: 
Graven, tempels en paleizen. Architectuur. Peter R De Smet * Hiëroglyfen. Voor beginners. Peter R De Smet • Spiegel en Masker. Heden en verleden «, 
van Mexico. Joris Capenberghs • Barok. Bernard Descheemaeker • Mesopotamië: 8000jaar beschaving. Louis Hulstaert • Pierre Puvis de Chavannes. 
Peter R De Smet • Op doek. Film en de beeldende kunsten. Mark Bekaert, Bert Beyens, Edwin Carels, Marc Holthof / Architectenhuis.* Jean-François 
Lyotard. Paul Willemarck / Museum voor Schone Kunsten » Vorm & kleur in een museum. Damien Deceuninck ■ DEURNE Cultureel CentruiQix 
• Een geschiedenis van het ding. Damien Deceuninck* Scharnier van de 20ste eeuw: kunst van de jaren 50. StefVan Beilingen • Classicisme en Neo-Stij len. 
Michel Peeters • Amsterdam in de Gouden Eeuw. Odette Peterink ■ MECHELEN Tsentroem» Dada en surrealisme. Erwin Desmet ■ BRUSSEL 
KUBrussel « Gotiek. Dominique Dumon • Dada en surrealisme. Erwin Desmet • Van het realisme tot Picasso. Jean-Paul Vanhove ■ JE-US-EIK 
Cultureel Centrum De Bosuil * Italiaanse renaissance. Architectuur en stedebouw. Rudy De Meulemeester • LEUVEN Cultureel Centrum » 
Symbolisme en decadentie. Peter R De Smet • STROMBEEK-BEVER Cultureel Centrum * Amsterdam in de Gouden Eeuw. Odette Peterink 
• TERN AT Ontmoetingscentrum De Ploter » Scharnier van de 20ste eeuw: kunst van de jaren 50. StefVan Beilingen H AALST Cultureel Centrum 
De Werf « Etruskische en Romeinse kunst. Patrick Monsieur • Symbolisme en decadentie. Peter R De Smet ■ GENT Cursusruimte Amarant * 
Mesopotamië: 8000 jaar beschaving. Louis Hulstaert * Amsterdam in de Gouden Eeuw. Odette Peterink * Pierre Puvis de Chavannes. Peter R De Smet 
• Puur sculptuur. Onderzoek van de beeldhouwkunst. Stef Van Beilingen • Dada en surrealisme. Erwin Desmet • Italiaanse renaissance. Schilderkunst en 
sculptuur. Rudy De Meulemeester* Pierre Puvis de Chavannes. Peter R De Smet* Spiegel en Masker. Heden en verleden van Mexico. Joris Capenberghs 
• Kunstfilosofie deel 1: Van Plato tot Heidegger. Frank Vande Veire • Historisch expressionisme. Patrick Verlaak • Kunstwerk zonder eigenschappen. 
Beelden van de jaren '80. Paul Van Beek • Moderne architectuur. Luc Verpoest • Korte geschiedenis van de kunstkritiek. Sonia Van Ballaertl RUG • Vorm 
& kleur in een museum. Damien Deceuninck • LOKEREN Cultureel Centrum » Egypte: Graven, tempels en paleizen. Architectuur Peter R De Smet 
• Kunstwerk zonder eigenschappen. Beelden van de jaren '80. Paul van Beek • SINT-NIKLAAS Stedelijk Museum » Van het realisme tot Picasso. 
Jean-Paul Vanhove • Gotiek. Dominique Dumon ■ BRUGGE Hof van Watervliet « Dada en surrealisme. Erwin Desmet • Een geschiedenis van het 
ding. Damien Deceuninck ■ KORTRIJK KULAK Postuniversitair Centrum « Classicisme en Neo-Stijlen. Michel Peeters • Spiegel en Masker. Heden 
en verleden van Mexico. Joris Capenberghs • Kunst van Egypte. Peter R De Smet Hl OOSTENDE Provinciaal Museum voor Moderne Kunst * Dada 
en surrealisme. Erwin Desmet ■ TIELT Galerie C.D, » Ontwikkelingen in en naar de abstracte kunst. Steven Jacobs
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erlij]
een museum- en architectuurreis

13-19 februari 1994

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 moet 
Berlijn elke kunstliefhebber aanspreken: de grote 
openbare musea omvatten samen een collectie 
die aan de hand van topstukken de westerse 
kunstgeschiedenis 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. Bovendien laat deze stad met een aan
tal belangrijke tentoonstellingsruimten en gale
ries 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 komen: het vroege 19de-eeuwse Pruisische 
classicisme, het modernisme van het interbel
lum en de naoorlogse moderne architectuur.

De reis wordt begeleid door Steven Jacobs, 
Amarantdocent Moderne Kunst.

De reis kost 26 500 fr.
Het exacte programma en alle praktische gege
vens worden u toegestuurd op verzoek (zie 
infobon).

Andalusië
De Moorse kunst

2-11 apriI1994
* ' : —

Onder in Spanje ligt Andalusië. Al-Andalus 
noemden de Moren het. En ze bleven er ruim 
acht eeuwen. De indrukwekkende erfenis die de 
islamitische cultuur naliet in dit deel van Spanje 
biedt het uitgangspunt voor deze reis.

Sevilla, Córdoba en Granada zijn de drie steden 
die we daartoe grondig verkennen. Ook gaan we 
na hoe deze centra na de Reconquista - de 
herovering van het Iberisch schiereiland op de 
Moren - verder evolueerden. Hoe er bijvoor
beeld een intrigerende mengeling ontstond van 
islamitische en christelijke kunst.

Een aantal kleinere of minder voor de hand 
liggende plaatsen worden eveneens in de reis
route opgenomen.

De reis wordt begeleid door Amarantdocent Piet 
De Volder.

De reis kost 42.700 fr.
Het exacte programma en alle praktische gege
vens worden u toegestuurd op verzoek (zie 
infobon).

I N F 0 R M A T I E B 0 N
NAAM

STRAAT

POSTNUMMER

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.

Syrië

9-17 april 1994

De oudste beschavingen, de invloed van het 
christendom en de opeenvolgende islamitische 
culturen in het “Tweestromenland”, vormen het 
onderwerp van deze reis.
Damascus wordt bezocht als hoofdstad van de 
Ommayaden met bezoeken aan de moskee, de 
christelijke wijk, de souks en het Nationaal 
Museum. De christelijke invloeden en de le
vende christelijke cultuur worden nader beke
ken in het klooster van Saydnaya, het Sergium- 
klooster te Maalula en de kruisvaardersburcht 
Crac des Chevaliers. In de buurt van Aleppo is 
er aandacht voor de burcht van Saladin, de dode 
steden Kalb Lose en Kirk Bise en natuurlijk 
voor Qalat Samaan, het vroegchristelijke heilig
dom van Simon de Stiliet.
Het archeologisch museum van Aleppo biedt 
een goede mogelijkheid om u verder te informe
ren over de stadsbeschavingen uit het omliggende 
Hama, Apamea en Ebla.
De tocht gaat verder naar Oost-Syrië met de 
vallei van de Eufraat en een bezoek aan de 
burcht van Qalaat Jaabar en aan de stadjes 
Rasafa (byzantijnse kunst) en Sergopolis. Van
uit Dayr-az-Zawr worden de archeologische 
sites Mari en Doura Europos bezocht.

De reis wordt begeleid door Louis Hulstaert, 
Amarantdocent Mésopotamie.

De reis kost 68.500 fr.
Het programma en alle praktische gegevens 
worden u toegestuurd op verzoek (zie infobon)

Mexico
‘recolumbiaans en post-koloniaal

Deze Amarantreis naar Mexico spitst zich geo
grafisch toe op het Mexicaanse Hoogland en de 
Golfkust. Dit biedt het voordeel dat er in drie 
weken behoorlijk kan worden ingegaan op de 
precolumbiaanse culturen. Naast de culturen 
van Olmeken, Tolteken, Zapoteken, Mixteken 
en Azteken zullen ook de overblijfselen van de 
Spaanse tijd en van de post-koloniale periode 
grondig worden bezocht.

Een greep uit de steden waar deze reis langs- 
voert: Mexico-Stad, Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Pachuca, Tlaxcala, Villa Rica.

De reis wordt begéleid door Joris Capenberghs, 
docent van de Amarantcursus “Spiegel en Mas
ker. Heden en verleden van Mexico”.

De reis kost 120.000 fr.
Het programma en alle praktische gegevens 
worden u toegestuurd op verzoek (zie infobon).

VOORNAAM

NR.

GEMEENTE

BUS

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

X Start cursus

JANUARI

• daguitstap

22 • Daguitstap naar Wuppertal en Essen, 
“Historisch expressionisme”

FEBRUARI

05 • Daguitstap naar Bonn, “Gerhard 
Richter”, "Über-Leben", “^Bunuel!”

10 X Amsterdam in de Gouden Eeuw, 
Strombeek-Bever

12 • Daguitstap naar Amsterdam, 
“Dageraad der gouden eeuw”

13 X Amsterdam in de Gouden Eeuw, 
Deume

14 X Amsterdam in de Gouden Eeuw, Gent
23 X Barok, Antwerpen

X Symbolisme en decadentie, Leuven 
X Kunstfilosofie deel 1: Van Plato tot 
Heidegger, Gent

26 • Daguitstap naar Keulen, 
“Stefan Lochner”
X Kunstfilosofie deel 1: Van Plato tot
Heidegger, Antwerpen

28 X Etruskische en Romeinse kunst, Aalst

MAART

01 X Jean-François Lyotard, Antwerpen 
X Dada en surrealisme, Brussel
X Scharnier van de 20ste eeuw: kunst van 
de jaren 50, Temat
X Symbolisme en decadentie, Aalst
X Dada en surrealisme, Gent

02 X Kunstwerk zonder eigenschappen. Een 
invalshoek op actuele kunst, Antwerpen 
X Scharnier van de 20ste eeuw: kunst van 
de jaren 50, Deume
X Kunstwerk zonder eigenschappen. Een 
invalshoek op actuele kunst, Lokeren 
X Gotiek, Sint-Niklaas
X Dada en surrealisme, Brugge
X Dada en surrealisme, Oostende

03 X Dada en surrealisme, Antwerpen
X Dada en surrealisme, Mechelen
X Historisch expressionisme, Gent
X Kunstwerk zonder eigenschappen. Een 
invalshoek op actuele kunst, Gent

04 X Moderne Architectuur, Gent
05 • Daguitstap naar Amsterdam, 

“Dageraad der gouden eeuw” 
X Op doek. Film en de beeldende kunsten, 
Antwerpen
X Korte geschiedenis van de kunstkritiek, 
Gent

07 X Dada en surrealisme, Antwerpen 
X Gotiek, Brussel
X Mésopotamie: 8000 jaar beschaving, 
Gent
X Egypte: graven, tempels en paleizen. 
Architectuur, Lokeren
X Classicisme en Neo-stijlen, Kortrijk
X Ontwikkelingen in en naar de abstracte 
kunst, Tielt

08 X Egypte: graven, tempels en paleizen. 
Architectuur, Antwerpen
X Hiëroglyfen. Voor beginners, Antwer
pen

10 X Classicisme en Neo-stijlen, Deume 
X Kunst van Egypte, Kortrijk

14 X Italiaanse renaissance. Architectuur en 
stedebouw, Jezus-Eik

15 X Italiaanse renaissance. Schilderkunst en 
sculptuur, Gent
X Van het realisme tot Picasso, Sint- 
Niklaas

16 X Vorm en kleur in een museum, Gent
17 X Mesopotamië: 8000 jaar beschaving, 

Antwerpen
X Van het realisme tot Picasso, Brussel
X Een geschiedenis van het ding, Brugge

19 • Daguitstap naar Parijs,
“De nieuwe vleugel van het Louvre”, 
“Luba, aux sources du Zaïre”,...
X Vorm & Kleur in een museum, 
Antwerpen

21 X Pierre Puvis de Chavannes, Gent

APRIL

06 X Pierre Puvis de Chavannes, Gent
09 • Daguitstap naar Den Haag, 

“Collecties Musea”
18 X Een geschiedenis van het ding, Deume 

X Puur sculptuur. Onderzoek van de 
beeldhouwkunst, Gent

20 X Spiegel en Masker. Heden en verleden 
van Mexico, Kortrijk

22 X Pierre Puvis de Chavannes, Antwerpen
23 • Daguitstap naar Parijs, “La ville”, 

Musée Gustave Moreau, “Impressionisme. 
Les origines.”,...

19 X Spiegel en Masker. Heden en verleden 
van Mexico, Antwerpen

20 X Spiegel en Masker. Heden en verleden 
van Mexico, Gent

Cursusmedewerkers M/V

die - onder vrijwilligersstatuut - willen instaan 
voor de praktische ondersteuning bij de lessen
reeksen kunstgeschiedenis. Bellen naar Filip 
De Keyser met opgave van de cursus van uw 
voorkeur.

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.
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