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Ritter:
Es ist ja nur einem jungen Künstler 
geholfen worden.

Voss:
Jungen Künstlern ist nicht zu helfen 
es gibt keinen gröBeren Unsinn 
als jungen Künstlern zu helfen 
überhaupt Künstlern zu helfen 
ist Unsinn
Die Künstler sollen sich selbst helfen 
vor allem die jungen Künstler 
sollen sich selbst helfen
dadurch wird ja aus den jungen 
Künstlern nichts
weil ihnen andauernd geholfen wird 
Wer einem Künstler hilft
vernichtet ihn
vor allem wer einem jungen Künstler 
hilft
zerstört und vernichtet ihn 
das ist die Wahrheit.

Uit: “Ritter, Dene, Voss”, 
Thomas Bernhardt, 1984

Niet enkel door het masker van de hulp 
wordt de omgang met hetjonge versluierd. 
Er komen heel wat ondoorzichtiger strate
gieën aan te pas om het vergrijp aan het 
jonge te verdonkeremanen DirkLauwaert 
analyseert niet alleen deze duistere 
handtastelijkheden maar gaat ook op zoek 
naar achterliggende motieven en interpre
taties die hem verplichten diep in ons 
cultureel weefsel af te dalen.
In twee recente initiatieven bespeurt Dirk 
Pültau enerzijds een misplaatste actuali
sering ( “Tussenstop ” ; Villeneuve d’ Ascq) 
en een kleverig paternalisme ("Trans- 
fer”; Recklinghausen, Genten Charleroi). 
Mark Kremer bespreekt de tentoonstel
ling "WATT", waarvoor 29, veelal onbe
kende, jonge kunstenaars uitgenodigd 
werden om te participeren aan twee totaal 
verschillend gestructureerde tentoonstel
lingen, de eerste in Witte de With, de 
tweede in de Rotterdamse Kunsthal.
Hóe ziet een interessante omgang met het 
jonge, met de jonge kunstenaar, met het 
jonge oeuvreeruit? “De Witte Raaf’ vroeg 
twee tentoonstellingsmakers om hun vi
sie toe té lichten. Harm Lux, dié momen
teel als free-lance curator werkzaam is in 
Stockholm, Praag en Tokyo, blikt terug 
op zijn activiteiten in de Shedhalle in 
Zurich. “De Praktijk” (werktitel) is het 
nagelnieuwe podium dat het MUHKA in 
het lèyén riep voor jonge kunstenaars. 
Ronald Van de Sompel, lid van het team 
van curators van hét MUHKA, schetst in 
dagboekvorm de (voorlopige) contouren 
van dit project en tracht een relevante 
omgang met hetjonge té definiëren.
Met twee Brusselse tentoonstellingen, 
“Choix de Bruxelles” en “Prospectus”, 
nemen galeriehouders enerzijds en verza
melaars anderzijds het heft resoluut in 
eigen handen; Jos Van den Bergh con
fronteerde Xavier Hufkens van de 
gelijknamige galerie die participeert aan 
“Choix de Bruxelles” met Luc Steels, die 
meewerkt aan “Prospectus”.
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Over de jonge kunstenaar wil men hier 
reflecteren. Over dat aankomende, dat er 
nóg niet helemaal is, maar reeds vol belofte 
op ons toestapt. Over afwezigheid in iets 
dat reeds aanwezig is. Over de onzekerheid 
of dat afwezige ooit wel aanwezigheid zal 
blijken te zijn. Maar ook over de inherente 
teleurstelling (en bijhorende wraak) een
maal het aanwezige er is en dus géén open 
belofte meer kan zijn.
In dié draaideur zit hetjonge klem. Jammer 
dat men in die klem niet kan blij ven als in 
een eeuwige suspens: het leven als zuivere 
belofte: de schoonheid van het aanwezige 
der afwezige: Bestaan als éen fetisj, in het 
register Van hét illusoire, als een beeld. 
Motor zijn van eindeloze gemoedsbeweging 
eirond, maar zelf verstening én fixatie. Zelf 
niet veranderen opdat alles rondom zou 
veranderen en afwezig zijn aan die aanwe
zigheid. Dat is het enige middel om aan dé 
talrijke voorbodes van de dóód te ontsnap
pen: aan de nieuwe generatie, de nieuwe 
mode, de nieuwe ideeën.
Jong zijn om aan de wreedheid van het 
nieuwe te ontsnappen (het nieuwe is een 
beeldschone Salome; het voltrekt het dood
vonnis aan allé aankondigers; Johannes is 
het jonge, Salome het nieuwe). Jong wil 
voortdurend in de spiegel opgenomen wor
den, om dé wet van het nieuwe aan zijn kant 
té krijgen. Een spiegel met een geheugen 
(een foto), maar Ook telkens uitwisbaar 
(een Wunderblock). Iets als een televisie
scherm, toch het apparaat bij uitstek om het 
nieuwe tè bezweren, om het te vervangen 
door een altijddurend en jeugdig, want lé
vendig “nu” (het live-effect).
Jong en nieuw lijken van nature aan elkaar

gekoppeld, niets is bedrieglijker; in feite is 
het een recénte verbinding van iets van het 
leven en van iets heel niéuws (het nieuwe is 
een recent ontwikkeld produkt uit de klassè 
“tijd”). Het is de recente koppeling van iets 
organisch aan iets mechanisch, van leven
dige materie aan een tijdsobject. Het niéuwe 
is een pacemaker ingeplant in het hart van 
het jonge; Een parasiet. Het jonge impli
ceert immers een groei-tijd; het nieuwe is 
een toekomstloze ontkenning van het ver
leden. Hetjonge zit in de duur, het nieuwe 
is een flash die alle tijd ontkent. Het niéuwe 
zegt zelf nipts, ze spreekt wel over verleden 
én toekomst de vlóék van het verouderen 
uit. Dé ziel van het nieuwe is het verou
derde, de afval. Haar obsessie is dé reist; de 
pointe van het nieuwe zelf is sléchts een 
alibi, wisselend en onstandvastig. Het 
nieuwe is ongedetermineerd; ze determi
neert al het andere tot het Verouderde - 
aanwezig, maar ten onrechte; beschamende 
aanwezigheid die zelf tot straf niét in afwe
zigheid kan hullen. Het hieiiwe veroordeelt 
de wereld tot obscene aanwezigheid van 
haar feitelijke afwezigheid (van haar futili
teit).
Rond deze elkaar kruisende figuren van het 
nieuwe en het jónge installeerde zich een 
spiraalvormige verketening. Hetjonge werd 
verleid óm het ouder wórden te zien als een 
verouderd zijn; het nieuwe won in ruil het 
sieraad van dé belofte. Daarmee kan ze haar 
leegte bedekken met een eeuwige, dwin
gende suspens.

Het Nieuw-Jonge is een machinerie die 
géén reële mensen nodig heeft. Misschien 
zijn er daardoor wel geen jonge mensen

meer, zijn er wel des te meer beelden die 
jóng willen zijn, die hét jonge opgeëist 
hébben, het jonge Spelen, om niéuw te 
kunnen lijken.
Als dit waar is zijn jónge mensen van hun 
jong-zijn beroofd en moeten ze hulpeloos 
toekijken naar dié opdringerige vitaliteit 
dié jonge beelden tentoonspreiden.
Misschien zijn mensen alléén nog jóng 
voor zover ze de rol ervan kunnen spelen, 
een ról waarvan men ons zegt dat ze niet aan 
leeftijd gebonden is. Hétjonge is een theater- 
functie. Vraag: wie bedenkt het, schrijft hét 
script, regisseert de rollen, cast acteurs, 
beoordeelt de prestaties? Vraag: voor wie 
Wórdt hét spel opgevoerd?
Misschien is men alleen maar jong onder 
een gesubsidieerde vorm, misschien is j ong- 
zijn bij uitstek gesponsord worden; vallen 
sponsoring en jong-zijn niet steeds meer 
samen? Jong-zijn is vrijheid onder voogdij, 
als gecalculeerd risico, als vrijlating onder 
borgtocht. Men kan steeds terugkeren naar 
de aanvangspositie; men wordt ook veron
dersteld ernaar terug te keren en doet het 
ook altijd. Maar wat is “terug” Voor hét spel 
van het jong-zijn? Het ongedaan kunnen 
maken; hét automatisch aanzuiveren van 
gemaakte schulden, het neutraliseren van 
ervaringen, het verslavende krediet dat al
tijd open blijft. Het leven onder het teken 
van dé automatische kwijtschelding. Het 
leven dat dus geen waarde kan poneren; het 
jong-zijn als hét waardeloze en dus radicaal 
vrije leven.

Nieuw dat is het experiment. Alle experi
ment behoort tot de orde van het voorlo
pige,, onemstige. Probeer, doe ervaringen



op, experimenteer! Maar dat is zoveel als 
zeggen, watje ook doet, het laat ons onver
schillig en jou dus onaangeroerd. Iedere 
experimentele houding heft zichzelf op: 
een experiment is nu eenmaal een “veilige” 
ervaring en daardoor dus geen ervaring. 
Experimenten zijn eindeloos herhaalbaar, 
want ze voegen nooit iets toe. Het experi
ment bevrijdt niet maar blokkeert. Het 
nieuwe is vrijblijvend.
Het experiment is bij uitstek esthetisch: het 
beschouwt in plaats van erdoor te verande
ren. De experimentele houding wil vooral 
niets veranderd zien aan de experimente
rende zelf: men houdt het ik in aseptische 
reserve. In ieder experiment spiegelt het ik 
zich, bevestigt het zich en fixeert zich. 
Wat een aantrekkelijk, winstgevend ma
neuver lijkt dit! Een spel waarbij men nooit 
verliest en zich toch bezighoudt! Een soli
taire zonder einde. Het leven is een hypo
these. Het virtuele leven.

Het jonge, dat is de verwachting van ande
ren naar het jonge. Het is hun creatie, want 
het jonge creëert zichzelf niet. Het jonge als 
het naamloze (!) monster van Graaf 
Frankenstein, van die vreemde pedofiele 
wending van onze cultuur. Het is een ijdele 
automaat, dat jonge - houterig en doorzich
tig, maar juist daardoor ook des te aantrek
kelijker en echter lijkend. In zijn uitneem- 
bare posetjes is het jonge een ideale fetisj. 
Een schitterend deelobject waarin deel- 
emoties zich moeiteloos laten investeren. 
Het jonge, dat is onze versie van de dandy: 
maar pervers en naïef in één, strategisch én 
sentimenteel, gewapend én weerloos. Niet 
opgewassen tegen zijn taak, zoals het past 
voor iedere dagdroom, voor iedere imagi
naire constructie die tegelijk anders én ge
lijk, tegenover én identiek moet zijn. Het 
jonge als dandy is niet de zelfcreatie van 
een radicale autonomie, maar is een gepro
grammeerde, heteronome autonomie.

Het jonge is niet de schepping van jonge
ren, maar van ouderen. Het jonge is hun 
programma, hun sleutel, hun spelregel. In 
het jonge krijgt men ongewild het portret, 
het spiegelbeeld van de oudere.
Dat jonge is een moeilijk weerstaanbaar 
programma voor de jongere. Maar tegelijk 
kan het haast niet anders of hij doorziet die 
voorgestelde sleutel als de Achillespees 
van de oudere generatie, de blinde plek van 
twijfelachtige investeringen. De ideeën van 
het jonge zeggen de angsten en lacunes van 
de oudere.

De “jonge kunst” is een rol. Gegeerd. Door 
wie? Door instellingen, een industrie, een 
bureaucratie die in haar promotie en onder
steuning een taak ziet. Niet een bescheiden 
en natuurlijke taak zoals die waarvan de 
leraar zich hoort te kwijten zonder mis
plaatste publiciteit. Nee, het jonge dient als 
in een goedlopende “boutique” gepromoot 
te worden: luidruchtig en vol fatale woor
den. Het promoten van jongeren is een 
ideale rol voor sponsors, voor dat vele 
zwevende geld dat werkt voor wat het 
(waard) is, als een boze fee, wiens handop
legging brandwonden achterlaat, wiens 
woorden als vette kikkers zijn, die in de 
wieg gespuugd worden.
Dat “jonge” bestaat: het is het fantoom van 
onzalige programmateurs, voor wie jong 
talent als Kleenex is. Hoeveel gezonder zou 
het zijn moesten jongeren gewantrouwd, 
geweerd en angstig bekeken worden. Dat 
zou hen zelfbewust maken, hun trots ster
ken: de spiegel waartegen ze zich moeten 
stellen en niet het patroon dat ze horen te 
volgen.

Het jonge is geen masker maar een neu
trum. Het masker bepaalt al verbergend, 
het schept een dubbele wereld: die van de 
schijn en die van het werkelijke erachter 
- ruimte als diepte en als metafoor voor de 
kennis. Maar het jonge is de ontkenning 
van het verbergen, van het masker. Afwe
zigheid van polariteit en dus van keuze is 
haar deel. Ze is pure beweeglijkheid, niet- 
keuze, niet-oppositie. Ze is de onmogelijk
heid en overbodigheid van keuze.
Misschien dus zo: het jonge is een aller
wonderlijkste constructie, want ongesitu
eerd en onsitueerbaar. Het jonge is absoluut 
inhoudsloos. Een programma zonder bete
kenis: het zegt “doe iets”, maar meteen ook 
“doe vooral om ‘t even wat”. Verwacht én 
om ‘t even tegelijk; beloftevol, maar waar
van? Overbodig dus: het jonge is het abso
luut overbodige, misbare, hetgene wat nie
mand stoort, niemand weet te raken. Het 
jonge is niet meer noodzakelijk; het is on
danks zijn potentieel karakter volstrekt 
voorzien, voorspeld.

Het jonge zal de wereld niet meer verande-
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ren. Ik denk dat we dat zien aan het verdwij
nen van het woord “jeugd”; een mooi, maar 
ineens o zo verouderd woord. Dat woord 
bracht het toekomstige nog onder in het 
heden, het wees op de overdracht, het sprak 
van het onvermijdelijke erven.
“Het jonge” dat daarvoor in de plaats kwam, , 
speelt een heel ander spel: zonder patrimo
nium. (In de politieke cultus van het patri
monium zeggen we niet dat we erfgenaam 
zijn, maar nu reeds onszelf aan het erven 
zijn. Wij bouwen bij eigen leven onze eigen 
mausolea in het besef dat het jonge niet in 
staat is onze erfenis op te nemen.) Iedere 
erflating is een determinatie. Maakt ons 
hoe dan ook sedentair. Iedere erflating is 
hoe dan ook een erfschuld, een dwingende 
band, een verplichting. Het jonge neemt dat 
nooit op. Het doet afstand van de schulden
berg der geschiedenis (het financiële Bel
gië is daar een mooie metafoor voor), krijgt 
daardoor ook op elegante manier de moge
lijkheid zelf schulden te blijven maken. Het 
jonge steunt op het geheime pakt van het 
frauduleuze faillissement. Schuld is plots 
geen band meer, maar een pure fictie. (Maar 
zonder schuld zweeft alles in vrijblijvende 
onverschilligheid; schuld is de eigen naam; 
schuldeloos betekent ook naamloos - “On
nozele Kinderen”).

Nog nooit was de machine van het jonge zo 
goed geolied als nu. Het is dan ook hele
maal opgegaan inde retoriekvanhet nieuwe. 
Niet verwonderlijk dat de jeugd als eerste 
diende te verdwijnen! Het nieuwe heeft 
niets met de breuk van een nieuwe identiteit 
te maken, het nieuwe is essentieel conflict
loos. Het nieuwe dialogeert niet. Het nieuwe 
poneert. Het nieuwe is er als een plotse 
klap, een éénmalige slag, iets dat in een 
fractie wordt uitgesproken, iets dat op toe
val eerder dan op een wonder lijkt, iets dat 
makkelijk te ensceneren is, dat makkelijk 
verkoopbaar is. Het is van de orde van het 
effect, de truuk; het is dan ook niet voor 
groei, voor een organische ontwikkeling 
vatbaar. Het nieuwe is nieuw omdat het 
geen toekomst heeft; wat een toekomst 
heeft kan niet nieuw zijn. Het hele leven 
van het effect zit vervat in het ogenblik. 
Ooit was het nieuwe gekoppeld aan een 
weg, aan een vooruitgaan, een noodzake
lijke vooruitgang. Het nieuwe was de vlag 
van het jonge. Nu heeft het nieuwe het 
jonge gevampiriseerd.
Het nieuwe was anders en tegelijk beter dan 
het voorgaande: achteraf kon je ieder nieuwe 
als een trede zien. Er leek een richting aan 
verbonden. Juist deze idee van het nieuwe 
als vernieuwend is tegelijk geruïneerd en 
leeft dwingender dan ooit verder. De af
spraak is het nieuwe steeds als vernieu
wend te blijven presenteren: de bureaucra
tie eist dat als rechtvaardigend argument. 
Waarom? Omdat het beter is! Maar ook in 
alle andere maatschappelijke registers gaat 
het steeds om verbeteringen (sociaal, tech
nologisch, emancipatorisch). Iedere her
schikking moet een verbetering zijn. Er 
wordt steeds meer en sneller herschikt; 
alles gaat steeds sneller beter (!).
De opinie-industrie om vooruitgang te 
promoten en te argumenteren is een gouden 
toekomst beschoren. Men zal het nieuwe 
steeds blijven voorstellen als een vernieu
wing (de galactische oneindigheid der ver
nieuwing!). Het wordt moeilijk, maar de
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taal is geduldig, de metaforen eindeloos, 
het denken wendbaar. Het nieuwe heeft een 
steeds grotere ondersteuning nodig; haar 
overbodigheid neemt alsmaar toe; een steeds 
volumineuzer stutting vangt haar tanende 
functies op, maakt een steeds grandiozer 
spektakel van haar vervluchtende substan
tie; Het nieuwe is de parodie van de ver
nieuwing (zoveel weten we allemaal), het 
is het rookgordijn waarachter willekeur als 
noodzaak gepresenteerd wordt. Pure 
goochelarij. Het nieuwe is er nodig om de 
illusie der vernieuwing in stand te houden. 
Maar het is een vernieuwing die niets ver
nieuwt, want tot niets verplicht.

Nog nooit was de machine van het oude, 
van het patrimonium zo goed geolied als 
nu. Vreemd, maar dat oude veroudert niet 
meer. We hebben er geen polemische rela
tie meer mee, we nemen bezit van het oude 
als parvenus van een pas gekocht kasteel 
waarvan geen enkel spoor nog iets voor hen 
betekent, waarvan geen enkel portret een 
familieband oproept, waarin niets de diepte 
en het volume van een reeds geleefd leven 
heeft. Het oude wordt nieuw (letterlijk in al 
die monsterachtige restauraties en face- 
liftings, maar ook in de ervaring der men
sen). Er is eigenlijk alleen maar het nieuwe; 
waar we ons ook begeven, het nieuwe 
omvademt alles zoals een kader iedere foto. 
Zalige maar ook fatale onuitputtelijkheid 
van een louter als nieuw leesbare wereld. 
Een wereld zo licht en luchtig als een grapje 
van Warhol, als een digitaal beeld op een 
scherm.
Het Jong-Nieuwe dat is het gewichtsloze, 
dat wat geen weerstand biedt. Het jonge dat 
is de wereld der mensen, hun dense ge
schiedenis, hun onuitputtelijke polariteit, 
herleid tot een glaskabel waarlangs alles 
opnieuw combineerbaar wordt. Wat is een 
hedendaagse restauratie anders dan precies 
het oude wegfilteren als ruis! Wat is het 
anders dan het oude terug als nieuw ma
ken? Schilderijen, kerken, steden, land
schappen, het water, maar ook onze ideeën 
staan allemaal aan te schuiven voor de 
poort van de restauratie als voor een 
executiekamer. Een tijdsmachine waarin 
alles geactualiseerd wordt, waarin alles 
ontdaan wordt van zijn triviale.verketening 
in ervaring en conflict, om in eeuwige 
paraatheid beschikbaar te zijn voor perma
nente herscholing! (Meegaan met je tijd is 
de slogan van het jonge; ingaan tegen je tijd 
was de slogan van de jeugd.)

Het jonge heeft voormij de laatste jaren een 
steeds obscenere klank gekregen: een 
krachtterm, opdringerig als het geoliede lijf 
van een bodybuilder, krachtpatserij van 
een parvenu-waarde, de dubieuze titel van 
lijfwacht van de macht, gigolo’s van 
preutsen. Een elitekorps van forse ver
nieuwers die het enkele jaren goed doen en 
dan gerimpeld en besmet aan de rand wor
den gedumpt, zonder sociale voorzienin
gen ! Het is een ruig spel dat in die Pandora- 
doos van het jonge gevangen zit.
In het woord zit uiteraard de hele geneti
sche structuur van onze huidige betekenis
en waardenwereld. De obsceniteit van het 
hedendaagse succes, de verachtelijkheid 
van haar wederzijdse manipulaties, het den
ken in thesen zonder ooit nog één antithese 
te horen, het ongeduld met iedere vorm van 

aandacht, de weigering van iedere aanwe
zigheid, het permanente neutronenbombar
dement tegen iedere vorm van ervaring. 
Het jonge is de incarnatie van heel die 
catastrofale toestand.
Het jonge is het bruikbare. Het is geen 
moreel, maar een functioneel statuut. Het 
jonge is wat zichzelf als bruikbaar bekijkt: 
de spiegel der zelfreflectie wordt hier niet 
moreel, zelfs niet esthetisch maar pragma
tisch gebruikt: waar pas ik in? Wat is bruik
baar in mij? Wat is verkoopbaar? Het jonge 
is via het nieuwe zelf-instrumentalisering 
geworden: wat men is, wat men kan, wil het 
jonge te gelde, “te successe” maken. Waar 
dien ik toe? Waar kan ik gebruikt worden? 
Wat van mij kan gebruikt worden?
Het jonge moet als het nieuwe goed zicht
baar zijn. Geen jonge schaamte, geen jonge 
pudeur, geen jonge bescheidenheid, geen 
jonge onhandigheid (de reële jongeren zijn 
dat vandaag nog steeds). Het jonge is 
exhibitionistisch, het moet zich met han
dige zelfzekerheid profileren. Het jonge 
moet zich de esthetiek van de vernieuwing 
aanmeten. Zichzelf-zijn is steeds vernieuwd 
zijn: geen verschrikkelijker vorm van con
formisme dan deze double bind van ge
hoorzaamheid aan de restauratiewet. Zal 
dit alles ooit, hopelijk met één lentebriesje 
worden weggeblazen, of is dit reeds de 
ijstijd? (zo vroeg al!).

Het jonge wijst op een ontwikkelings
geschiedenis. Het nieuwe tast het jonge 
aan, ontdoet het van zijn ontwikkeling, 
verklaart het zonder schulden, zegt dat het 
nergens vandaan komt, zet het dus klem in 
een disponibiliteit waarmee het van iedere 
ruilmogelijkheid wordt uitgesloten. Het 
jonge kan in de fase van het nieuwe zijn 
plaats niet meer veroveren, het kan zijn 
betekenis en ontwikkeling niet meer 
negotiëren. Het nieuwe doet maar. Het is 
daardoor steriel.
Het nieuwe is een breuk: het veroudert al 
het voorgaande en omgevende (en nako
mende). Maar het is een ongerichte breuk 
die daarom niet werkt (juist dat “werken” 
moet met alle, werkelijk alle middelen ver
hinderd worden - en het beste middel daar
toe is dat het zou functioneren). Het is een 
breuk die geen enkele spelregel verandert, 
die geen ontwikkeling opent, die geen zicht 
brengt op het nog niet bestaande, maar 
integendeel het bestaande als nooit tevoren 
weerspiegelt en beaamt.
De jeugd daarentegen is (minstens sinds 
250 jaar) het terrein niet van de breuk, maar 
van de keuze. De jeugd verbindt het nieuwe 
met het oude via het conflict: tegelijk con
tinuïteit en breuk. Maar ook de scheiding 
waar men een keuze moet maken. Ónmo
gelijk tegelijk hier én daar te zijn. Maar het 
nieuwe maakt die keuze-noodzaak overbo
dig. (Helaas, wie niet kiest bestaat niet).
Dat vrij-zijn van de keuze wordt betaald 
met een nieuwe topologie: niet meer be
paald door een breuklijn die boven en on
der, vroeger en later, beter en slechter van 
elkaar scheidt, maar een veel radicalere en 
tegelijk automatische breuklijn tussen ie
der ding en zijn context. Het gaat om een 
vrijheid zonder strijd, om een vernieuwing 
zonder poneren en opponeren. Het steunt 
op a-symboliek. Niets staat nog ergens voor, 
tegen of naast. Een dialogisch vacuüm is de 
eerste operatie van iedere vorm van het 
nieuwe.
Dit is een idyllisch platte wereld, zonder 
reliëf, zonder verte. In zo’n wereld moeten 
de hardste moralisten weer gelezen worden 
dat het echte leven onvoorwaardelijk is, 
zijn verte schept, nooit krijgt, dat verte 
ontstaat doorheen verscheurdheid en keuze. 
En om de verte te zien moet je rechtop 
staan.

Is er een antivirus tegen dit programma? 
Een virus dat evenwel zonder succes moet 
blijven; een alternatief dat er geen is; een 
antwoord dat niet gehoord kan worden; een 
schuilplaats zo onwaarschijnlijk dat men je 
er nooit zal vinden. Meer dan ooit is de 
kunst van de mislukking essentieel. Meer 
dan ooit moet je ergernis wekken. Geen 
betere immuniteit denkbaar. Je moetje het 
waarschuwende belletje laten aanbinden 
van het niet aanspreekbare, van het bela
chelijk verouderde om uit het compromis te 
blijven. Wees onactueel! Beschouw iedere 
appreciatie als een opzichtige poging tot 
omkoperij. De strategie van het nieuwe is 
de recuperatie van het jonge. Recuperatie: 
gebruikt worden tegen jezelf.

Dirk Lauwaert
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“Tussenstop” en “Transfer”*. 
een sociale sector van de jonge kunst?

Voorwerp van deze beschouwing zijn twee 
tentoonstellingen die zich tot doel stellen 
jonge kunst aan bod te laten komen. De 
tentoonstelling “Tussenstop ” toonde werk 
van 19 kunstenaars uit België, Engeland en 
Noord-Frankrijk in het Musée d’Art Mo
derne van Villeneuve d’Ascq. Het andere 
initiatief, “Transfer”, is een uitwisselings
project tussen twee regio’s - de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen en België - 
gevolgd door tentoonstellingen op drie 
plaatsen in die regio’s, meer bepaald Gent, 
Recklinghausen en Charleroi.

“Tussenstop”

De tentoonstelling “Tussenstop” presen
teerde werk van 5 Engelse, 5 Belgische en 
9 Noordfranse kunstenaars, waarvan de 
leeftijd schommelde tussen 25 en 35. Om 
tot een selectie te komen bestudeerde een 
team van het Musée d’Art Moderne 230 
dossiers en bezocht het 100 ateliers. De 
19 geselecteerden kregen middelen om spe
ciaal voor de tentoonstelling een werk te 
maken - al werd daarnaast ook ander werk 
getoond. In de catalogus staan gesprekken 
met elk van de kunstenaars afgedrukt, in de 
drie talen. De catalogus is geen echt boek. 
Voor elke kunstenaar wordt een vouwblad 
gereserveerd en het geheel is losjes verbon
den met metalen ringen, alsof men de onaf
hankelijkheid van elke deelnemer extra 
wilde benadrukken.
De inleidingen van Françoise Dubois en 
hoofdconservator Joëlle Pijaudier beper
ken zich tot vaststellingen achteraf. Ze 
scheppen geen inhoudelijk kader. Men wilde 
blijkbaar elk richtinggevend uitgangspunt, 
dat niet te maken heeft met de jeugd en 
afkomst van de kunstenaars, vermijden. De 
enige serieuze constante is “het jonge” of 
met andere woorden, de “tussenstop” van 
de titel: het voorlopige nu, een moment van 
afwachting tussen het verleden/de herinne
ring, vertegenwoordigd door de klassieke 
modernen uit de collectie van dit museum, 
en de toekomst.
De organisatoren van “Tussenstop” ont
kennen zelfs het belang van de geografi
sche afbakening, waarvoor ze zelf gekozen 
hebben. Pijaudier spreekt in dat verband 
over een “internationale confrontatie, die 
een onderzoekskader moet bieden dat be
antwoordt aan artistieke doelstellingen en 
niet aan het behoren bij de één of andere 
streek”. ( 1 ) Een verklaring voor het feit dat 
men dan toch alleen kunstenaars selec
teerde uit Noord-Frankrijk, België en En
geland, is nergens te vinden. Of is dit een 
atletiek-interland? Dacht men zich gewoon 
enige internationale allures af te kopen, 
door meer dan één land bij de tentoonstel
ling te betrekken? In dat geval lijkt de 
inperking tot drie gebieden hooguit nog te 
verantwoorden vanuit de wat onnozele vast
stelling dat men “toch niet alles kon doen”. 
Door voor zulk een halfslachtige “interna
tionalisering” te opteren, laat “Tussenstop ” 
het starre beeld van Europa als internatio
naal terrein van nationale hokjes intact. 
Daardoor wordt deze internationale ten
toonstelling een regionale: een voorbeeld 
van Groot-Provincialisme.
“Tussenstop ” kiest daarmee voor een (eer
ste) gemakkelijkheidsoplossing. Geen com
fortabeler kader voor een tentoonstelling, 
dan één dat ondoordacht de geografische 
grenzen volgt. Geen efficiëntere manier 
ook, om het fluïde, complexe begrip van 
elke identiteit binnen de hedendaagse kunst 
in te dijken. Een paar hachelijke vragen, 
bijvoorbeeld over de actuele betekenis van 
begrippen als “afkomst” of “culturele iden
titeit”, zijn daardoor meteen geklasseerd. 
Om de zaak dan nog simpeler te maken, 
brengt “Tussenstop” nog een andere grens 
aan: de leeftijdsgrens, nota bene tussen 25 
en 35 jaar. Wat moedig om zo compromis
loos voor de jeugd en de toekomst te kie
zen! En hoe makkelijk! Is kunst jeugdig en 
fris omdat ze geproduceerd wordt door 
iemand die jonger is dan 35?
Ook dit rigide hanteren van leeftijds
categorieën is slechts een middel om de 
wildernis van de hedendaagse kunst over
zichtelijker te maken. Bovendien vermijdt 
men meteen weer een aantal penibele vra
gen, bijvoorbeeld omtrent de betekenissen 
van noties als “nieuw” of “jong”, in relatie 
tot kunst. Men vermijdt ook de vraag naar 
het “actuele”: waarom is kunst “actueel”,

Christophe Boulanger

Zaalzicht Villeneuve d’Ascq, foto: Jacques Hoepffner

wanneer wordt ze het? Al die kwesties 
blijven onoverdacht. Alles wordt voor dit 
museumteam opgelost door de geboorteda
tum en de nationaliteit van de personen in 
kwestie.

Wat valt er nu over de selectie te zeggen, en 
over de tentoonstelling, als curatoriaal ge
heel binnen dit museum(gebouw)? Op het 
aanbod in Noord-Frankrijk en in Engeland 
heb ik natuurlijk veel minder zicht dan op 
het Belgische, vandaar dat ik vanuit de 
Belgische selectie wil vertrekken. Die be
stond uit 5 mensen, namelijk Berlinde De 
Bruyckere, Alec De Busschère, Franky DC, 
Sylvie Eyberg en Carlo Mistiaen.
Joëlle Pijaudier beklemtoont in haar inlei
ding dat het museumteam niet zocht naar 
illustraties van tendensen, maar naar indi
viduele posities. Dat is nogal evident. De 
richtlijnen die ze dan toch aanhaalt, zijn 
niet alleen erg schroomvallig maar ook 
bijzonder vaag geformuleerd. Zo heeft men 
namelijk de voorkeur gegeven aan werken 
“die zich niet beperken tot de constatering 
van een gebroken wereld”, maar die “we
gen openen, zelfs op een zeer discrete ma
nier.” Werken bovendien, “die op indivi
dueel of collectief vlak werkzaam zouden 
zijn”. Met dat soort formuleringen heb je 
niet veel gezegd - met de laatst geciteerde 
zelfs helemaal niks - en als er hier al iets 
gezegd wordt, dan is het nog de vraag of het 
wel steek houdt. Is het zo dat het kunstwerk 
vandaag “geen vragen meer stelt over zijn 
legitimiteit, zijn statuut”, zoals Pijaudier 
stelt? Doet niet elk werk dat impliciet? Of 
soms expliciet: bijvoorbeeld het werk van 
De Busschère in deze tentoonstelling.
Hoe zinvol is het bovendien, om deze men
sen nog eens te presenteren binnen een 
tentoonstelling van jonge kunst? Alle 5 
hebben ze al kansen gehad binnen het zoge
naamd respectabele galeriecircuit. Maar ook 
daarbuiten kregen deze mensen al kansen. 
Sylvie Eyberg exposeerde reeds in de “Anti- 
Chambres” van het Paleis voor Schone 
Kunsten, en van Mistiaen en Franky DC 
werd werk aangekocht dóór het Gentse 
Museum van Hedendaagse Kunst. De twee 
laatsten waren ook vertegenwoordigd op 
de tentoonstelling “Scuola”, in de marge 
van de laatste Biënnale van Venetië. Op 
zich hoeft dit geen bezwaar te zijn om deze 
mensen uit te nodigen, maar van de selectie 
in zijn geheel had men wel meer mogen 
verwachten. Vijf kunstenaars dié al een 
paar jaar voor jong en degelijk doorgaan, 
moet je niet (nog eens) onder die noemer 
tonen.
Zoals veel van dit soort tentoonstellingen, 
valt deze tussen twee stoelen. Steeds keert 
hetzelfde scenario terug: de bekendsten en 
meest succesrijke mensen van de jongere 
generatie worden niet opgenomen omdat 
ze wel wat anders te doen hebben of omdat 
ze al te bekend zijn, en dus plukt men er 
maar die mensen uit die - op de succes- 

schaal van het kunstcircuit - de tweede of 
derde rij bezetten.
Wie nog niet in de zaal zit, merkt men 
natuurlijk niet op. Het museumteam is in de 
Belgische jungle niet verder geraakt dan tot 
waar de wegen berijdbaar waren, lees: tot 
waar de galeries en musea ook al zijn ge
raakt. Ze zijn gestopt waar het gevaarlijk 
werd. Werd men bij elke kunstenaar die 
geen minimaal tentoonstellingsverleden kon 
voorleggen onzeker? Hoe komt het dat - 
ondanks het lijstje adviseurs - geen enkele 
kunstenaar geselecteerd werd die nog geen 
thuishaven(s) heeft binnen de kunstscene? 
De weinige kwaliteit die “Tussenstop ” wel 
biedt, heeft ze in het min of meer gekende 
jongerencircuit opgeraapt. “Tussenstop” 
bevestigt slechts het status quo. Dat alleen 
al maakt deze tentoonstelling overbodig. 
Ergerlijk is bovendien het pseudo-"objec- 
tieve” systeem waarmee deze “Tussenstop ” 
is samengesteld. Per regio spreekt men 
adviseurs aan en onderzoekt men dossiers. 
Daarmee doet dit museumteam zich voor 
als een neutrale, archiverende instantie, die 
enkel kwaliteit detecteert, die rapporteert 
wat “er is”. Door ondertussen dapper te 
verkondigen dat men kunstenaars niet wil 
gebruiken om ideeën te illustreren, ver
bergt men dat men geen ideeën heeft. Een 
dusdanig vals “respect voor het individu” 
is verder alleen maar goed om in te spelen 
op de onvrede die er heerst over allerlei 
misplaatste discourstentoonstellingen. In 
werkelijkheid genereert zo’n conceptloze 
“houding” natuurlijk niets. Ze verwoordt 
enkel de ongevoeligheid van de organisator 
voor het werk van de kunstenaar, die zelf 
niet meer is dan een merknaam in de gele 
gids.
“Tussenstop” doet niets om een mentale 
biotoop voor kunst te creëren. De afwezig
heid van elke sensibiliteit en elk inhoude
lijk engagement wordt dan nog eens op een 
pijnlijke manier leesbaar in de tentoonstel
ling zelf. De werken van Mistiaen en De 
Busschère worden in één ruimte op elkaar 
geplakt. De fragmentaire installatie van 
Maurice Blaussyld moet het maar kunnen 
vinden met de kneuterige blaadjes van de 
Franse Christine Deknuydt. Kunstwerken 
staan naast en achter elkaar, in een neven
schikking zonder uitdaging of dialoog. De 
combinaties zijn niet eens wansmakelijk of 
absurd te noemen; ze zijn gewoon zonder 
smaak. De tentoonstelling getuigt van een 
lauw (noh)-respect voor kunst, dat enkel 
bestaat uit het' vermijden van farces. Nog 
een geluk dat een aantal mensen in dit 
museale labyrint een ruimte voor zichzelf 
krijgen. Men had ze beter allemaal in aparte 
hokjes gestopt, zoals traditioneel gebeurt in 
de Aperto-tentoonstelling op de Biënnale 
van Venetië, dan had men tenminste op een 
eerlijke manier de selectiemethode zicht
baar gemaakt.
Verwonderlijk is het natuurlijk niet. De 
tentoonstelling toont gewoon wat de voor

spelbare gevolgen zijn van de gedachteloze 
aanpak die er aan voorafging. “Tussen
stop” wil niet meer dan een ontvangst- 
lokaal bieden, vrij van vooroordelen - lees: 
van visie - en het resultaat is een magazijn 
van “individuele” kunstwerken.
Finaal lijkt deze jongeren-tentoonstelling 
enkel de bedoeling te hebben het museum 
wit te wassen van haar museaal stof, zodat 
het zich niet meer moet verwijten dat het 
enkel een glorierijk verleden koestert. Merk
waardig is daarbij hoe lekker Pij audier zich 
in haar museale huid voelt: “Het museum is 
vandaag voor jonge kunstenaars geen voor
werp van bestrijding en ondermijning 
meer”, luidt de eerste zin van haar catalogus
tekst. Het museum is volgens haar “een 
patrimoniale institutie waarvan de symbo
lische waarde niet kan worden genegeerd, 
maar het is ook de ruimte waar vragen over 
de toekomst van individuen en gemeen
schappen weerklank vinden.” Want, zo zegt 
Pijaudier, “door in contact te treden met de 
hedendaagse schepping, heeft het museum 
zich getransformeerd”. Even later vervolgt 
ze: “Van alle plaatsen voor onthaal van 
hedendaagse kunst is het museum de enige 
die een unieke en verhelderende publieke 
confrontatie mogelijk maakt tussen heden
daagse kunstwerken en verschillende 
horizonten.”
Het museum neemt dus de vaderlijke taak 
op zich de hedendaagse jonge kunst onder 
de vleugels van haar historische autoriteit 
te nemen; en het roept zichzelf uit tot de 
enige “daarvoor geschikte plaats”. Gezien 
haar symbolische waarde, hoeft ze nieuwe 
kunst niet als een aanleiding te zien voor 
zelfonderzoek. Het slaapstadmuseum van 
Villeneuve d’Ascq wiegt alle kunst in haar 
museale slaap, van zodra ze er binnenkomt. 
Wat een zelfgenoegzaamheid! Als het mu
seum in het algemeen zich al zou hebben 
getransformeerd onder invloed van de he
dendaagse kunst, dan is daar in Villeneuve 
d’Ascq alleszins niets van te merken. Even 
een trosje jong talent in huis halen volstaat 
daarvoor namelijk niet. Zo makkelijk is een 
begrip als "actualisering" niet te koop. 
“Tussenstop" toont jonge kunst, vanuit de 
arrogante museale zekerheid dat het insti
tuut daarbij sowieso onaangetast blijft. Die 
kunst loopt hier dan ook hopeloos verloren. 
Het museum heeft er zich eventjes over 
ontfermd, en kan daarna weer doen alsof er 
niks gebeurd is. Het doet denken aan rijke
lui die aalmoezen uitdelen. Men kan een 
museum als dit, met haar klassieke 
modernen, niet verwijten dat het niets doet 
voor hedendaagse kunst. Men kan het wel 
ten laste leggen dat het kunst gebruikt om 
zich op een goedkope manier voor actueel 
uit te geven, terwijl het zich verder op geen 
enkele manier tot deze kunst lijkt te willen 
verhouden.

Dat is spijtig, vooral voor de mensen die op 
zich wel iets te bieden hebben. Niet dat er 
revelaties te noteren vallen - dat kon men 
van zo’n tentoonstelling moeilijk verwach
ten - maar een paar individuele werken zijn 
toch minder bloedeloos dan de tentoonstel
ling. De installatie van Patrick Lebret is niet 
vies van theatraliteit, maar - vreemd ge
noeg? - hebben zijn negen douches en een 
mummelende, zingende stem een heilzame 
argeloosheid in deze slaapzalen van het 
hedendaagse. Mogelijk interessant kan het 
werk van Christophe Boulanger zijn: ver
vaarlijk onhandige constructies met houten 
platen, tegelijk groots en openlijk broos; 
hun wankelheid is hun tegengif voor reto
riek. Of er is de verstomde magie van een 
opkomende en verdwijnende goochelaar - 
een video van de Britse Mei Jackson.
Er zijn verder relatief sympathieke en een 
heleboel vervelende werken bij, vooral van 
de Engelsen waar de middelmatige post- 
conceptuele stuff overheerst (Graham 
Gussin, Craig Richardson); esthetisch 
gedesignde theatraliteit (Jim Hamlyn) is er 
eveneens. Een paar kunstwerken zijn puur 
uit op retorische impact. Wat Mohammed 
El Baz met een Mercedes en reusachtige 
portretfoto’s doet, is gewoon artistiek 
imponeergedrag, dat zich door middel van 
goedkope, visuele slogantaal als “geënga
geerd” verkoopt. De pseudo-grootsheid van 
de installatie versterkt alleen maar de in
druk van demagogie. De Maria-prentjes 
van Tania Kovats willen een emfatische 
opdrijving zijn van hun cliché, maar halen
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nooit de kille gesteldheid van het werk van 
een Carlo Maria Mariani. Het blij ven prent
jes, met andere woorden.
Van de weinig avontuurlijke Belgische se
lectie kan men zeggen dat ze schommelt 
tussen degelijk-maar-een-beetje-vervelend 
tot pure middelmaat. De Busschère weet 
hoe hij de ruimte in zijn werk moet zuigen, 
en van de plaats een kunstobject moet ma
ken. Maar hij kreeg er in Villeneuve d’Ascq 
onvoldoende de kans toe. Hij kreeg die 
kans wel, ongeveer op hetzelfde moment, 
in galerie Etienne Tilman in Brussel. Neem 
daarbij de grijzige snedes die Eyberg uit 
magazine-foto’s maakt, en we hebben de 
prikkelende momenten onder de Belgen 
wel gehad. De knutselwerkjes met woord- 
object en beeld van Mistiaen worden meer 
en meer het schoolse cliché bij uitstek van 
alle Belgicismen. Ze hebben noch de uit
zinnige systematisering van een Van 
Caeckenbergh, noch de impact van som
mige beelden van Wim Delvoye. Franky 
DC lijkt iets te goed begrepen te hebben dat 
arme materialen en recuperatiespullen dé 
kunstscene overwoekeren. Zijn werk doet 
trendy aan. De symboliek van het werk van 
De Bruyckere tenslotte begint stilletjes aan 
te vervelen. Met (beschermende-isolerende) 
dekens en koud staal heeft ze een paar 
degelijke constructies afgeleverd, maar haar 
werk blijft een te voorspelbare variant op 
de gevoelige hardheid van kunstenaars als 
Genzken, Solano of Iglesias. Verder kan 
men alleen maar hopen dat de keuze van de 
Engelsen en Fransen even weinig zegt over 
de potentie in die twee regio’s als de 
Belgische selectie over de Belgen.

“Transfer”

“Transfer” is een uitwisselingsproject, 
waarvan het initiatief lag bij het "Sekretariat 
für gemeinsame Kulturarbeit in Nordrhein- 
Westfalen”. Veertien Belgen mochten twee 
maanden lang verblijven in een stad in de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, der
tien kunstenaars uit de Duitse deelstaat 
mochten hetzelfde doen in de omgekeerde 
richting. Voor een onderkomen, een atelier 
en een verblijfsvergoeding werd gezorgd. 
Ter plaatse stonden contactpersonen in voor 
de verbinding met de plaatselijke kunst- 
situatie. Bedoeling van het project was om 
kunstenaars de gelegenheid te geven gedu
rende een bepaalde tijd te werken binnen 
een ander (artistiek) klimaat. Het project 
moest zijn beslag vinden in drie tentoon
stellingen, in Gent, Charleroi en Reckling
hausen. Daarbij probeerde men de klem
toon te leggen op werk dat ontstond tijdens 
de verblijfsperiode of dat ermee in relatie 
stond.
Om tot de selectie te komen, vroeg men aan 
een aantal lokale medewerkers om kunste
naars voor te stellen. De uiteindelijke keuze 
werd gemaakt door een jury met mensen uit 
de twee regio’s: Jos Van den Bergh (kunst
criticus, Antwerpen), Ann-Veronica 
Janssens (kunstenaar, Brussel), Veerle Van 
Durme (Museum van Hedendaagse Kunst, 
Gent), Ferdinand Ullrich (directeur van de 
Kunsthalle Recklinghausen), Christoph 
Blase (kunstcriticus, Düsseldorf) en pro
fessor Schwegler (Kunstakademie, Düssel
dorf).
“Jong en onbekend” -vormen hier het enige 
bindende element, alleen is de marge wat 
breder: de leeftijd ligt tussen 25 en 43. 
Vergeleken met “Tussenstop” wordt het 
“onbekende” meer beklemtoond; aan de 
deskundige adviseurs uit de zeven steden 
werd namelijk gevraagd kunstenaars voor 
te stellen “die reeds een artistiek profiel 
hebben ontwikkeld, maar toch nog als ont
dekking kunnen gelden.” Ook het regio
naal uitgangspunt heeft “Transfer” met 
“Tussenstop” gemeen, al moet men zeg
gen dat men daar vanwege de aard van het 
opzet minder gemakkelijk aan kon ont
snappen. Het gaat om een uitwisselings
project dat gewoon al om praktische rede
nen via de institutionele kaders moet passe
ren. Niettemin is de vergelijking die coör
dinator Ingrid Misterek-Plagge maakt met 
de reislust van vroegere kunstenaars 
(Macke, Goethe) nogal pathetisch. De men
tale betekenis van een plaats in de 
'Ttalienische Reise ” van Goethe of in de 
eveneens aangehaalde reis van Richard 
Serra naar Japan, is natuurlijk niet te verge
lijken met de cultuurschok die het gevolg
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Hugo Debaere

Neus van Afrika, 1993, foto: Rebekka Reuter-Berthold

moet zijn van deze trip naar Nordrhein- 
Westfalen en terug. Beide regio’s zijn deel 
van een geïnternationaliseerde Westerse 
kunstcontext, dat is duidelijk. Nordrhein- 
Westfalen is bovendien nog eens bij uitstek 
een concentraat van internationalisme, door
dat heel wat Duitse en buitenlandse kunste
naars zich er hebben gevestigd, aangetrok
ken door de uitzonderlijke infrastructuur 
van musea, Kunsthallen en galeries. Of 
door de Academie van Düsseldorf, waar de 
Belg Alain Geronnez zich naar aanleiding 
van “Transfer” inschreef.
Misterek-Plagge heeft het daar ook over. 
Maar als ze zich vervolgens over de 
Belgische situatie buigt, komt (ook) zij niet 
verder dan het geijkte Ensor-Magritte- 
Broodthaers cliché: de ironie en het 
Einzelgângerschap van de Belgische kunst. 
Wordt dit er maar weer bij gesleurd om dit 
project te verkopen? Zolang men er name
lijk maar in slaagt aan de twee regio’s twee 
keurig afgebakende en (uiteraard) verschil
lende identiteiten toe te kennen, heeft men 
ook een rechtvaardiging van dit opzet. Dan 
wordt het namelijk interessant om de ver
huis te wagen, want men komt er het an
dere, vreemde tegen.
De plaatskeuze is voor de kunstenaars te 
nemen of te laten. Men krijgt ze toegewe
zen, voor twee maanden. Het vreemde en 
onbekende wordt dus op voorhand uitge
stippeld, en de kunstenaars worden er bij 
wijze van spreken voor de deur afgezet. Het 
project krijgt daardoor iets van een bege
leide daguitstap aan de hand van een vader
lijke organisator, die wel weet wat goed is 
voor deze jongelui.
Een bloedstollende confrontatie met het 
onbekende zal deze “Transfer” dus wel 
niet hebben opgeleverd. Waarschijnlijk ligt 
het belang ervan voor veel kunstenaars op 
een louter praktisch niveau. Zo kan men 
een (praktisch) verschillende kunstsituatie 
leren kennen, en er meteen contacten, leg
gen. Dat komt altijd van pas. Maar verder 
kiest een kunstenaar wel zelf waar hij het 
vreemde en uitdagende gaat opzoeken, zo
als de kunstenaars waarnaar Misterek- 
Plagge in de inleiding refereerde dat ook 
deden.
In de gesprekken uit de catalogus komt het 
belang van de “Transfer” meermaals aan 
de orde. Voor een aantal kunstenaars lijkt 
de wisseling van context “in abstracto” 
interessant, zonder dat het daarom gaat om 
een concrete verwerking van nieuwe cultu
rele inhouden. Het gaat gewoon om de 
wissel tussen een vertrouwde en een niet 
(helemaal) vertrouwde omgeving. Over de 
organisatie is men zeer tevreden; bijgevolg 
vinden heel wat mensen het belangrijkste 
aan hun verblijf dat ze zich volop op hun 
werk konden concentreren, los van de 
beslommeringen waarmee men thuis voort
durend opgescheept zit.
Sommige kunstenaars gebruikten de om
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geving als materiaal, zoals Geronnez in en 
met de stad Düsseldorf, of Angel Vergara 
in Wuppertal. Of Diemut Schilling, die 
objecten uit de mijnstad Charleroi in kof
fers verpakte. Het feit dat men op een 
andere plaats werkt, maakt het dus moge
lijk dat men werk maakt dat zeer strikt 
genomen “anders niet zou zijn ontstaan”. 
Maar die “andersheid” situeert zich meestal 
op een nogal anekdotisch niveau. Voor de 
rest hangt veel van toevalsfactoren af, die 
minder te maken hebben met de zoge
naamde culturele sfeer van een regio, hoog
uit misschien met de identiteit van een 
plaats, en meestal zelfs dat niet. Hugo 
Debaere bijvoorbeeld mocht zijn atelier 
opslaan in de dierentuin van Krefeld. Hij 
werkte er met kamelenhaar en olifanten
drollen, wat hij misschien anders niet zo 
gauw had gedaan. Een gelukkig toeval, 
maar in hoeverre is er een structurele sa
menhang tussen dit feit, en het gehele op
zet? Zelf gaat hij af en toe naar Afrika.
Joëlle Tuerlinckx spreekt in het opvallend 
inspirerende gesprek uit de catalogus over 
het veranderen van plaats, van materiële 
context, waardoor het “zogenaamd van
zelfsprekende” zich openbaart. (2) Belang
rijk is voor haar dat de reis van woning naar 
atelier in Aachen verschillend was - ze 
moest haar spullen telkens mee over de 
binnenkoer dragen - van die in Brussel. 
Tuerlinckx heeft het over minieme ver
schuivingen binnen een louter materiële 
context. Als jehaar relaas hoort, besef je dat 
de interessantste processen die hun. verloop 
kenden tijdens “Transfer”, de meest on
verhoedse, onvoorziene zijn; heimelijke, 
ongeplande verschuivingen, die sowieso 
altijd potentieel aanwezig zijn bij de kun
stenaar, en die slechts hoeven te wachten op 
een aanleiding. Processen, die losstaan van 
de bedoelingen van een project als dit en die 
“Transfer” strikt genomen dan ook niet 
nodig hebben om hun verloop te kennen. Ze 
verlopen altijd al.

Een uitwisseling als deze lijkt me te be
grensd én te gedirigeerd om wezenlijke 
punten te raken. Doordat het terrein waarop 
men “ongekende ervaringen” zal mogen 
opdoen zo netjes wordt afgebakend, krijgt 
“Transfer” de betuttelende trekjes van een 
educatief project. Kunstenaars zouden al
licht meer gediend zijn met een flexibel 
beurssysteem, waardoor ze zelf meer keuze
vrijheid hebben. In die zin zou je - ondanks 
alle goede bedoelingen van de organisato
ren - “Transfer” kunnen zien als een doekje 
voor het bloeden, dat het gebrek aan struc
tureel geboden mogelijkheden voor kun
stenaars verhult.
En is de tentoonstelling kort daarop dan 
echt zo noodzakelijk? Het is alsof men na 
de input - het verblijf buitenshuis - een 
onmiddellijke output verwacht. Zo’n effi
ciënte legbatterij is een kunstenaar niet. De 

tentoonstelling kort na de feiten - de leer
zame ervaring in den vreemde - krijgt iets 
van een examen na een blokperiode, die 
ook al niet zo lang uitviel. Even snel en 
naarstig ervaring opdoen, en zorg maar dat 
je er staat als het zover is. We zullen wel 
zien wie er goed gewerkt heeft.

Ondanks die wat naïeve en soms paterna
listische kantjes toont “Transfer” toch wat 
meer beweeglijkheid dan “Tussenstop”. 
Alleen al uit de inleidende teksten van de 
catalogus blijkt men iets alerter voor de 
risico’s van zo’n project. Voor het gevaar, 
bijvoorbeeld, van een gratuite keuze zon
der samenhang, al blijft het antwoord van 
V an Durme en Ullrich beperkt tot een vaag 
statement over openheid (sic) en tolerantie. 
Nu goed, men heeft tenminste de durf een 
aantal noties tussen aanhalingstekens te 
zetten, zoals “jong” en “onbekend”. Heel 
wat zaken zijn omzichtiger geformuleerd, 
en vooral met minder onnozele zelf
zekerheid dan de staf van Villeneuve d’ Ascq 
in zijn mars had.
In het voordeel van “Transfer" pleit dat er 
een aantal kunstenaars bij waren die buiten 
het aanschijn van de degelijke of minder 
degelijke middelmaat vielen, zo kenmer
kend voor “Tussenstop”. Men deed een 
aantal minder evidente keuzes (zoals de 
outsider Danny Devos) en een paar bijdra
gen zoals die van Philip Huyghe, Hugo 
Debaere en (vooral) Joëlle Tuerlinckx wa
ren zonder meer verfrissend. Opvallend 
was niettemin de onopvallendheid van zo
wat alle Duitse deelnemers. De academi
sche middelmaat van vlijtige leerlingen was 
hier troef.
En (nog) een stuk jammerder was het fa
lende curatorschap in de tentoonstelling in 
de Sint-Pietersabdij. Hoe de combinatie 
“De Neus van Afrika ” van Debaere met het 
werk van Feidler, de gelikte pomo-kunst 
van het duo Guido’Lulu en de pathetische 
kitschschilderijen van Jan Deconynck te 
rijmen zijn, is een raadsel. Op zo’n manier 
verergert Van Durme - die in Gent als 
curator optrad - het gevoel van willekeur 
dat ze in haar inleiding aanhaalt. Dat er 
geen bindend tema is, hoeft toch niet te 
beletten dat men een beetje empathischer 
met de kunstwerken omgaat.
“Respect voor het individu” betuig je niet 
door dat individu te bekijken als een geïso
leerd egootje. In die zin leek de tentoonstel
ling “Transfer” jammerlijk veel op 
“Tussenstop”. Beide tentoonstellingen 
weigeren gewoon te begrijpen hoe diafaan 
en relationeel het begrip “individu” is, met 
het gevolg datje twee keer in een magazijn 
rondliep. Net alsof er geen tussenweg is 
tussen een strakke discourstentoonstelling 
en een doodse opsomming, en niet elke 
goede tentoonstelling op z’n minst een or
ganische orde vertoont. Of op zijn minst 
een transfer tussen kunstwerken is, met hier 
en daar een tussenstop.

Dirk Pültau

Noten

(1) Een aantal citaten zijn door mij 
(her)vertaald uit het Frans. De vertaling in 
de catalogus is bij momenten onleesbaar.
(2) Christophe Blase voerde gesprekken 
met de Belgische kunstenaars, Jos Van den 
Bergh met de Duitse.

De tentoonstelling “Escale/Stopover/ 
Tussenstop” kon tot 6 maart bezocht 
worden in het Musée d’art moderne, 
1 allée du musée, 59650 Villeneuve 
d’Ascq (20.05.42.46). “Transfer” vond 
van 7 november tot 19 december plaats 
in de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 
9, 9000 Gent (09/222.07.62), en van 16 
januari tot 27 februari in de Kunsthalle 
Recklinghausen, Grosse-Perdekamp- 
strasse 25-27, 4350 Recklinghausen 
(02361/25.533). Van 5 maart tot 30 april 
loopt “Transfer” in het Musée des Beaux 
Arts, Hôtel de Ville, 6000 Charleroi (071/ 
23.02.11).
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Watt or von Münchhausen, take your pick

“WATT”, de naar de roman van Samuel 
Beckett genoemde tentoonstelling, is com
pleet. Na een opening die in twee etappes 
plaatsvond, is tot 27 maart in Witte de With 
en in de Kunsthal Rotterdam werk te zien 
van 29 jonge kunstenaars, voor het meren
deel uit West-Europa en Noord-Amerika 
afkomstig.
Naar deze tentoonstelling is reikhalzend 
uitgezien. Het lijkt erop dat de internatio
nale kunstwereld, nu zij zo’n beetje op de 
hoogte is van de moeizame worstelingen 
van “geëngageerde” kunstenaars, weerom 
door de kunst verkwikt wil worden en haar 
diepe lust om van het werk van jong talent 
te proeven, weer de vrije loop wil laten 
gaan. Maar in de werkstad Rotterdam weet 
men zijn programma’ s altijd met krachtige, 
rationele argumenten te verkopen. “Met de 
tentoonstelling ‘WATT' reageert Witte de 
With op de huidige belangstelling voor 
groepstentoonstellingen.” Aldus het pers
bericht. Deze passage brengt mij direct bij 
de cruciale vraag. Biedt “WATT” een 
vruchtbaar alternatief voor gratuite groeps
tentoonstellingen zoals we die in de afgelo
pen jaren hebben gezien? Wordt hier met 
andere woorden een betekenis volle context 
gecreëerd voor het werk van jonge kunste
naars?
Hoe het antwoord op deze vraag ook mag 
uitvallen, het is duidelijk dat de organisator 
ren Gosse Oosterhof en Chris Dercon, na 
verscheidene edities van de nogal statische 
“Voorwerk”-presentaties, met “WATT” 
een ander soort groepstentoonstelling wil
den maken.
Dat blijkt om te beginnen uit de voorberei
ding. Kunstenaars werden uitgenodigd met 
een brief waarin een citaat uit Samuel 
Becketts “Watt” - het motto van de ten
toonstelling - centraal stond (cfr. “De Witte 
Raaf’ nr. 47). Werkelijk een prachtig ci
taat, rijk aan betekenissen en op velerlei 
manieren te lezen. Dat kunstenaars hier
door geprikkeld raakten, is in de tentoon
stelling te merken. Zo bracht Douglas 
Gordon (Glasgow) op een wand in 
Witte de With een monochrome, licht
blauwe muurschildering aan. Op een aantal 
plekken zijn in verschillende groottes de 
woorden “I”, “Remember”, en “Nothing” 
uitgespaard. De uitwaaierende spreiding 
van deze wit gebleven vormen doet denken 
aan de tijdelijke rimpeling van een water
oppervlak, nadat er een kiezel in is gewor
pen.
Die visuele echo van een ding, die niet het 
ding zelf is, brengt ons terug bij Beckett. 
“Aan de ene kant is de schedel aan de 
andere kant van de wereld.” Naamloos, een 
van de opvolgers van Watt in het latere 
werk van Beckett, vindt de woorden voor 
de ervaring die Watt overvalt, een ervaring 
die hem verbijstert en sprakeloos laat. Maar 
Watt moet en zal soelaas vinden voor de 
onoverbrugbare kloof tussen de woorden 
en de dingen. Desnoods door steeds weer, 
als in een roes, van een onmogelijkheid te 
verhalen. (1)
En ook in de tentoonstelling als realiteit, dat 
wil zeggen in de wijze waarop zij gecon
strueerd is, komt de ambitie van de organi
satoren van “WATT” naar voren om de 
zaken anders aan te pakken. Doordat men 
kon beschikken over twee gebouwen werd 
het mogelijk om de werken voor te stellen 
middels twee verschillende presentatie- 
modellen.

2.
De opening van “WATT” vond, zoals ge
zegd, plaats in twee etappes. Na de opening 
van het eerste deel in Witte de With op 
12 februari, volgden discussies met de kun
stenaars. Pas hierna werden beslissingen 
genomen over de inrichting van het tweede 
deel. De opening hiervan, in de Kunsthal 
Rotterdam, voltrok zich een week later.
Het verschil tussen de twee tentoonstellin
gen is frappant. In Witte de With zijn in 
elke ruimte werken van meerdere kunste
naars te zien. Er is een route gecreëerd die 
ervoor zorgt dat je op meerdere plaatsen 
werk van dezelfde kunstenaar kunt tegen
komen. De presentatie van de werken is 
afgewogen en soms bijna precieus. Dat 
heeft merkwaardige gevolgen. Zo is in het 
midden van een van de eerste ruimtes een 
werk van Hervé Paraponaris (Marseille) 
geplaatst, een verweerde winkelwagen met 
gevonden spullen zoals plastic zakken en
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stukken stokbrood. Dit werk belichaamt, 
dunkt mij, de huishouding van een dakloze. 
Door middel van een object wordt de aan
dacht gevestigd op een levensconditie. In 
Witte de With verandert de winkelwagen 
door zijn klinische presentatie echter in een 
pathetisch zetstuk. Daardoor kan dit attri
buut zijn invloed niet doen gelden op an
dere geëxposeerde werken - dat is althans 
een mogelijke werking die ik mij voorstel. 
Of dit geëngageerde werk van Paraponaris 
nu overtuigend is of niet, mijn punt is dat de 
subtiliteiten ervan geen kans krijgen. Maar 
hiermee vertel ik niets nieuws. Een groeps
tentoonstelling brengt nu eenmaal haar ei
gen regime met zich mee. De inrichting van 
“WATT” in Witte de With lijkt bepaald 
door een formeel criterium, namelijk de 
vraag of werken van verschillende kunste
naars elkaar verdragen. De praktijk van 
deze presentatie leert dat elk afzonderlijk 
werk vooral in een eigen zone verkeert, 
eerder dan dat het met andere werken in 
dezelfde ruimte communiceert. Dat neemt 
niet weg dat doorheen deze tentoonstelling 
verbanden opdoemen tussen werken van 
verschillende kunstenaars. Maar die ver
banden leg je in je hoofd en niet ter plekke, 
in de zalen.
Vergelijk in gedachten bijvoorbeeld de ge
schilderde, devote zelfportretten van Wou
ter vanRiessen (Arnhem) met de in de 
lucht zwevende mobiles van Sarah Lucas 
(Londen), uitgesneden fotografische zelf
portretten van een vrouw in een fuck-you- 
houding. Het Zelf lij kt hier op een drogbeeld. 
Wouter van Riessen blijkt in andere teke
ningen geïnteresseerd in abstracties van het 
zelfportret, en dat leidt wonderwel tot beel
den die persoonlijk zijn en bepaald niet 
smetteloos, alsof er snode krachten naar 
boven komen die onder het “realisme” van 
de vroegere voorstellingen verborgen wa
ren. Sarah Lucas lijkt het Zelf - dat is vooral 
het Zelf van de vrouwelijke vrouw - van 
zich af te willen schudden. Op de foto’s 

neemt ze een houding aan als van een 
strozak. Hier treedt een opmerkelijke agres
sie tegen de eigen specificiteit naar voren. 
Maar de titel van dit werk, “Me Suspended ”, 
is even onverschillig als een etiket op een 
fles bronwater. Is dit een bedrieglijke op
pervlakkigheid? De ironie van haar mobile 
dié bij nader inzien wel erg op een marionet 
lijkt (maar wat of wie wordt hier gemanipu
leerd?), werkt als een stoorzender.

Dergelijke overwegingen dienen zich bij 
het bekijken van de tweede presentatie niet 
zo snel aan. Eén open ruimte op de begane 
grond van de Kunsthal Rotterdam biedt 
plaats aan het werk van alle 29 kunste
naars. Hun werken zijn tegen de wanden 
gehangen en op de vloer geparkeerd. Er is 
een rudimentaire route gecreëerd, met vier 
grote, van de vloer naar het plafond strek
kende boomstammen als enig mikpunt. De 
verbanden tussen de getoonde werken zijn 
op het eerste gezicht arbitrair. De kijker kan 
zich hier moeilijk concentreren. Er is een 
overdaad aan werken die zich met zijn allen 
in een soort gat bevinden. “WATT” helt 
hier over naar een vertoning van visueel 
kabaal. Als werken zich in eikaars fysieke 
omgeving ophouden, en men heeft hiernaar 
gestreefd, dan is er vaker sprake van een 
schermutseling dan van wederkerige gene
genheid. In zo’n situatie vallen vooral con
trasten op.
Er zijn ook uitzonderingen. De grove inti
miteit van de tekeningen van Erik 
Van Lieshout (Rotterdam) - één tekening 
draagt de woorden “Emotional Hooligans” 
- vindt een echo in een werk van Paraponaris. 
De tekeningen van Van Lieshout zijn op 
een wand bij de entree gehangen. Aan de 
andere kant van de hal staat voor een reus
achtig raam het werk van Paraponaris: een 
autokarkas met daarin een matras en een 
televisie waarop een gestoord beeld wordt 
uitgezonden. Bij de tekeningen en bij het 
autokarkas gaat het minder om de objecten, 

dan om datgene wat de dingen omgeeft. 
Duchamp noemde dit al, overeenkomstig 
zijn temperament, het ultrafijne. In “WATT” 
is er, en dat geldt voor een groot aantal 
werken, eerder sprake van een rauwe zinde- 
ring. Dat aspect - soms is het gewoonweg 
ruis - komt naar voren in deze ongepolijste 
presentatie.
Wat in de Kunsthal bovendien opvalt, mis
schien meer dan in Witte de With, is dat 
jonge kunstenaars naarstig eigen referen
tiekaders trachten te ontwikkelen. Dat is 
een kwestie van vallen en opstaan. Het 
merendeel van de kunstenaars is zoekende. 
Maar soms zijn de kaders welomschreven. 
Voor Paraponaris vormt het bestaan op 
straat, waar de omgang met de dingen wordt 
bepaald door een levensnoodzaak, een 
ijkpunt. (Dat is in zekere zin voorbeeldig. 
Je zou wensen dat de omgang met kunst 
meer zou worden bepaald door een derge
lijke noodzaak.) En Douglas Gordon refe
reert in een mooi en deemoedig werk aan 
erflaters uit de kunst. Dit werk is te zien en 
te beluisteren op een monitor in het audito
rium van de Kunsthal. “Douglas Gordon 
sings the best of Lou Reed & The Velvet 
Underground (for Bas Jan Ader) ” is zelf 
een soort voorwerk, geplaatst als het is in 
een passage die naar de eigenlijke tentoon
stelling voert.
Voor een referentiekader waarin het senti
ment zich tegen zichzelf keert, kunnen we 
terecht bij het idiosyncratische werk van 
Yvonne Trapp (Parijs). Trapp houdt zich 
sinds 1985 bezig met “l’homme étemel”, 
een soort iconisch beeld dat zich ooit aan 
haar opdrong en dat sindsdien op een mo
nomane wijze in haar oeuvre terugkeert. 
Deze kunstenares lijkt zich te verschansen 
in een eigen wereld - trouwens geen uni
cum in deze tentoonstelling. Haar uitnodi
ging om door het kopen van een figuurtje, 
een kleine “homme étemel”, deel te hebben 
aan haar project, wekte mijn ongenoegen 
op.
Gelukkig zijn er werken die zonder 
plichtplegingen de kijker betrekken in hun 
volheid. Maja Zomer (Rotterdam) toont op 
beide locaties schilderijen van landschap
pen die werkelijk magie bezitten. Het werk 
van Maria Roosen (Arnhem) is bijzonder 
door zijn wakkerheid. Haar melkkannen, 
muilen en borsten onder een boom zijn 
beelden die je niet loslaten. En ook andere 
vrouwelijke kunstenaars komen in “ WATT” 
sterk naar voren. Dat is winst.

“WATT" is vooral een tentoonstelling van 
fragmenten. Er worden tipjes van de sluier 
opgelicht, maar zelden ontstaat een gedif
ferentieerd beeld dat duidelijk maakt waar 
jonge kunstenaars voor staan. En toch zou 
je juist dat met een tentoonstelling aan
schouwelijk kunnen maken. De vraag blijft 
echter waar de kunstenaars van “WATT” 
voor staan. Zij lijken geplaagd door amnesie. 
Als je in de tentoonstelling rondloopt, lij
ken vele kunstenaars nauwelijks op de 
hoogte van de inspanningen van voorgaande 
generaties. Al geef ik toe dat ook een criti
cus of een tentoonstellingsmaker zichzelf 
een zekere amnesie moet opleggen ten
einde het nieuwe te bekijken en in zich op 
te nemen. Hoe de balans tussen weten en 
vergeten te bepalen, daar gaat het hier om. 
Die balans is precies het onderwerp van "I 
Remember Nothing ”, en daarom ga ik nog
maals in op dit precaire werk van Douglas 
Gordon. Het gaat hier om een hachelijke 
confrontatie met Beckett. Aanvankelijk 
vond ik dit werk in zijn eenvoud te armoe
dig. Ook Beckett munt uit in eenvoud. 
Maar bij hem is het zo dat de woorden, 
nadat elke schijn van viezigheid ervan is 
afgestroopt, aan kracht winnen, als waren 
het naakte gestalten die de lezer vanaf de 
bladspiegel met hun ogen doorboren. Ik 
mis in het werk van Gordon een dergelijke 
diepte. Deze kunstenaar scheert (nog) langs 
het oppervlak. Het zij hem vergeven.
Mijn eigenlijke sympathie gaat uit naar 
kunstenaars die werk presenteren waarbij, 
als het ware achter hun rug om, een relatie 
met Beckett ontstaat. Ik noem de intrige
rende werken van Tacita Dean (Londen), 
met krijt beschreven schoolborden waarop 
flarden van zinnen en beelden zijn overge
bleven. Het zijn sporen die het midden 
houden tussen gedachtenspinsels en actie- 
schema’s. Tekens die op elk moment kun
nen worden uitgewist. Kunst krijgt hier het 
vermogen van een minzame projectie toe
bedacht. Ook in de hal van Witte de With is 
een schoolbord van Dean opgehangen, naast
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Peter Fillingham, Erik van Lieshout, Sarah Lucas

Zaalzicht, Kunsthal Rotterdam, foto: © Bob Goedewaagen

het paneel met het motto uit “Watt”. Er 
staat geschreven: “art evangelism”.
En er is de filmloop van Marijke van 
Warmerdam (Amsterdam). Een jongeman 
maakt losjes en onvermoeibaar salto’ s in de 
lucht. Deze figuur komt, hoe vaak hij dit 
kunststuk ook opvoert, steeds weer op zijn 
benen terecht. Dat werkt verzachtend. Alsof 
een belangeloze handeling klaarheid in het 
leven kan brengen. Wij willen allemaal wel 
op zo’n manier bedrogen worden. En juist 
hier moest ik denken aan het citaat uit 
“Watt”. Een pijnlijke conditie (hier de stem 
- daar de wereld), jazeker! Maar ook een 
tekstloop met een hypnotiserend karakter. 
Louter het uitspreken van woorden werkt 
soms als een medicijn. “Over, over, there is 
a soft place in my heart for all that is over, 
no, for the being over, I love the word, 
words have been my only loves, not many.” 
(Samuel Beckett, “From an Abandoned 
Work”).
Ook het werk van Joëlle Tuerlinckx (Brus
sel), dat uit op de vloer gelegde stukjes 
papier bestaat, heeft me getroffen. Het pa
pier is in patronen geordend die in de verte 
doen denken aan een plattegrond. Er is één 
ruimte in Witte de Witiidiedoordeze “Stuk
jes stukjes en dingen, dingen dingen en 
stukjes” wordt opgeladen. Het mooie van 
dit werk is dat het uit het zicht verdwijnt 
zodra het zijn werking doet gelden. Op het 
moment datje op je voetstappen let om niet 
op de papiersnippers te trappen - en je dus 
gevoelig wordt voor de ruimte waar je je 
bevindt - geeft het werk zijn substantie 
prijs. Op dat moment is zijn materiële hoe
danigheid niet meer belangrijk. Dat wijst 
op een opmerkelijke oefening in nederig
heid.
3.

Te midden van bovenstaande impressies, 
een flânerie op papier, heb ik al enige 
kritiek op “WATT” verwoord. In “WATT” 

zijn een aantal boeiende werken te zien en 
de relatie die met Beckett wordt gelegd 
biedt vele mogelijkheden.
Toch is “WATT” geen geslaagde groep
stentoonstelling. Ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat men bezweken is voor 
de verleidingen in de provisiekast van het 
nieuwe. In het andere geval had men name
lijk een bedachtzamer keuze van kunste
naars gemaakt. “WATT” kent vele zwakke 
broertjes. Men had een krachtiger tentoon
stelling kunnen maken met de helft van het 
aantal deelnemers. Dat had een geconcen
treerder beeld opgeleverd. Als het zo is dat 
deze kunstenaars opnieuw op zoek zijn 
naar herkenbare waarden en betekenissen 
(in het persbericht rept men zelfs van een 
nieuwe vorm van universalisme), dan pro
beer je toch ook een context te creëren 
waarbinnen een kijker die zoektocht kan 
ervaren.
De fragmentarische keuze van werken 
brengt echter met zich mee dat de inspan
ningen van de kijker maar al té vaak worden 
afgekapt. Dat is niet bevredigend en ook 
jammer. Ik kom tot de conclusie dat het 
raffinement en de potentie van de voorbe
reiding (de keuze voor de roman van Beckett 
als referent) niet in verhouding staan tot de 
praktijk van deze tentoonstelling. Het werk 
van de kunstenaars krijgt in “WATT” geen 
vaste grond onder de voeten. Omdat men 
zoekende is, valt dat extra op. Sommigen 
veranderen in capriolen. Op dat moment 
doemt het beeld op van de jonge kunstenaar 
die zich overgeeft aan potsierlijke kracht
inspanningen, een Baron von Münchhausen. 
(Dat een groepstentoonstelling zo kan uit
pakken, voorzag Joëlle Tuerlinckx. Zij ver
weert er zich met haar werk ook tegen.) 
Ik zou willen pleiten voor een ernstige en 
bedachtzame omgang met de jonge kunst. 
Om de gedachten te bepalen noem ik hier 
“The Spine”, een groepstentoonstelling in 
De Appel(Amsterdam)metwerkvanTiong 
Ang, Janine Antoni, Christine Borland, 

Willie Doherty, Pepe Espaliu en Dors 
Salcedo. Ook deze tentoonstelling heeft 
haar minnen en plussen. Middels een zeer 
elegante presentatie, op momenten in zich
zelf gekeerd (soms betekent dat zelfvol
daan), wordt werk voorgesteld dat cirkelt 
rondom het thema van gewelddadigheid. 
Een destructieve impuls komt in alle wer
ken van deze tentoonstelling terug. Ook 
op”The Spine” kan kritiek gegeven wor
den, maar wat hier opvalt - en dat is een heel 
positief aspect - is het verlangen naar een 
geconcentreerde omgang met het werk van 
jonge kunstenaars. Het moet mogelijk zijn 
om een tentoonstelling te maken die berust 
op de bedachtzaamheid van “The Spine”, 
gecombineerd met de assertiviteit van 
“WATT”. Het is cruciaal om bij zo’n gele
genheid meer aandacht te besteden aan het 
oude in het jonge.
Maar misschien, en dat is de meest ernstige 
opmerking in dit artikel, moeten we het 
jonge, meer dan nu het geval is, met rust 
laten. De argumentatie van Jean-Christophe 
Ammann, zoals hij die in 1990 tijdens een 
gesprek met zes tentoonstellingsmakers in 
spe verwoordde, wijst in die richting. 
Ammann: “Iedere kunstenaar moet zich 
tegenwoordig zelf opvatten als een con
cept. Dat is zijn houvast, omdat er niet 
slechts één referentiepunt bestaat maar wel 
duizend, en dat komt op hetzelfde neer. Ik 
denk dat dat een zeer positief punt is. Het is 
interessant dat op dit moment naar mijn 
gevoel een deel van de jeugd van de jonge 
kunstenaar verdwijnt. Kunstenaars hebben 
veel meer tijd nodig, en plotseling heeft de 
kwestie van leeftijd geen waarde meer. 
Zichzelf als een concept zien betekent het 
potentieel van ervaringen vergroten, als 
een voorraad van waaruit men kan werken 
en zichzelf ontwikkelen in een richting die 
overeenkomt met zijn natuur. Dat heeft 
veel tijd nodig.” (2)
Kan de institutionele kunstwereld hiervoor 
het geduld opbrengen? “WATT" sugge

reert het tegendeel. Dat is de eigenlijke 
tragiek van deze in haar aanzet zo belofte
volle tentoonstelling.

Mark Kremer

Noten

(1) Jacq Vogelaar, "Intermezzo - Tussen- 
figuur in niemandsland: Samuel Beckett”, 
in: “Terugschrijven”, Amsterdam, 1987.

(2) Jean-Christophe Ammann, “Extrait du 
séminaire du 19 juin 1990, Francfort”, in: 
“Le livre de l’Ecole du Magasin, 3me 
session”, Grenoble, 1991.

Aan “WATT” nemen deel: David Bade, 
Vered Ben-Kiki, Pierre Bismuth, Chris
tine 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, 
W outer van Riessen, Maria Roosen, Y van 
Salomone, Yvonne Trapp, Joëlle Tuer- 
linckx. Marijke van Warmerdam, Pae 
White en Maja Zomer. Nog tot 27 maart 
in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44) en 
in de KunstHAL Rotterdam, West- 
zeedijk 341, 3015 AA Rotterdam (010/ 
440.03.00).
“The Spine” met werk van Tiong Ang, 
Janine Antoni, Christine Borland, Willie 
Doherty, Pepe Espaliu en Dors Salcedo 
kan nog tot 13 maart bezocht worden in 
De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10,1017 
DE Amsterdam (020/625.56.51).
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De Praktijk
“Wij zijn van alles op de hoogte, wij zijn 
apathisch. Van enige liefde tot de wijsheid is 
verder geen sprake. Er is geen weten meer 
waarvan men de vriend zou kunnen zijn. 
Gezien hetgeen wij weten, komen wij niet op 
het idee het lief te hebben; wij vragen ons 
hooguit af hoe we het voor elkaar krijgen 
ermee te leven zonder in steen te verande
ren.” (Peter Sloterdijk, “Kritiek van de Cyni
sche Rede”, 1983)

12/1794
Engagement
Hoe gaan we om met het jonge - de jonge 
kunstenaar, het jonge oeuvre? Waar te begin
nen? Om één of andere reden begin ik de 
voorbereiding van mijn teksten steeds door 
me te richten op een punt dat op het eerste 
gezicht weinig met het onderwerp te maken 
heeft, maar waarvan ik vermoed dat het op 
langere termijn concrete resultaten zal ople
veren. Mijn voorwaardelijk ja-woord op de 
vraag van Koen Brams om hier een bijdrage 
over het jonge te leveren is nog niet koud of 
de vertwijfeling slaat toe. Ware het niet beter 
begrippen als engagement ten tonele te voe
ren en daarover een discussie aan te gaan? 
Maar tegelijk: is engagement de kern van de 
zaak en zo ja, hoe kan zo’n begrip geoperatio
naliseerd worden?

13/1/94
IN/tolerantie
In een artikel dat anderhalf jaar geleden in 
“De Witte Raaf” verscheen, schreef ik dat 
bepaalde vormen van theoretische intoleran
tie en de ermee verbonden vormen van struc
turele autonomie warm aanbevolen blijven. 
Het is nog steeds mijn overtuiging dat een 
democratisch bestel, die naam waardig, het 
niet kan stellen zonder een minimum aan 
theoretische intolerantie en een maximum 
aan juridische, politieke en sociale tolerantie. 
In de praktijk echter zien we meestal het 
omgekeerde. Het is bekend dat grote thema’ s 
meestal niet veel meer zij n dan uitvluchten en 
halve waarheden. Dat kennis macht is, lijken 
we met zijn allen begrepen te hebben, maar 
we vergeten er nogal eens aan toe te voegen 
dat het besef van die macht niet noodzakelijk 
tot een beter gebruik van kennis hoéft te 
leiden. Hoe het ook zij, door de “kennis is 
macht”-stelling uit te spreken, geef ik te 
kennen te willen ingrijpen in het spel van de 
macht. “De Praktijk” mag geen naïef, vrij
blijvend tijdverdrijf zijn - genre jonge cura
tor ontdekt jonge' kunstenaar - maar moet 
zich in in een bestel van institutionele en 
structurele praktijken inschrijven.

14/1/94
Pragmatisme
Beleidsverantwoordelijken die een woord 
als engagement in de mond nemen, dienen 
zich te realiseren dat er verschillende niveaus 
en posities bestaan van waaruit dit engage
ment kan aangegaan worden. Wellicht kan a 
priori gesteld worden dat dit engagement 
zich - overeenkomstig deze niveaus en posi
ties - op verschillende manieren zal uiten. Het 
zal dan ook op verschillende manieren bete
kenis en vorm krijgen. De vraag naar het 
engagement dient dus geoperationaliseerd te 
worden door ze te situeren binnen een insti
tutionele context. Een positionering die slechts 
kan plaatsvinden op basis van een analyse 
van de institutionele context waarin het han
delen zich afspeelt. Kan het begrip engage
ment enkel pragmatisch benaderd worden? 
Zelfs diegenen die zich zogenaamd buiten 
het institutionele bewegen, dienen die vraag 
in het achterhoofd te houden. Al blijft het een 
hachelijke zaak de permeabiliteit tussen het 
institutionele en het niet-institutionele in te 
schatten.

17/1/94
“Freedom always lies within an institution.” 
(Noritoshi Hirakawa, “No More Pain of Isaac 
Newton”, 1990)

18/1/94
Risico’s
In hoeverre hangt engagement samen met het 
nemen van berekende risico’s? Boris Groys 
schreef ergens dat de positie van de samen
steller van een tentoonstelling verschillend is 
van deze van de kunstenaar omdat eerst
genoemde gehouden is aan de eis waarde
volle kunst tentoon te stellen. Hij of zij dient 
iets te presenteren dat artistiek of economisch 
waardevol is. Maar het exclusief gebruik van 
een categorie als het waardevolle laat weinig 
ruimte voor discussie; ze remt ze eerder af 
dan ze te stimuleren. Ze zet niet aan tot het 
verfijnen van een standpunt of het ontwikke-
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Les Levine

No New Artists, Outdoor billboard, Antwerpen, 1992, © SYB'L S

len van een dialoog, omdat alle rechtstreeks 
betrokkenen zich akkoord verklaren met de 
argumentatie. Maar wat wanneer ik als sa
mensteller van een tentoonstelling werk wil. 
tonen dat bovengenoemde status nog niet 
bereikt heeft? Volgens sommigen kan de 
hele onderneming afgeschreven worden als 
een debâcle wanneer het werk, ook in de 
toekomst, niet de status van waardevolle 
kunst verwerft. Blijft de vraag wie wat be
paalt en vooral: wanneer? Hoe zat dat ook 
weer met de “Triptychos Post Historicus” 
van Braco Dimitrijevic?

20/1/94
Een vacuüm
Nu het woord recessie op ieders lippen ligt, 
komt het mé voor dat niet alleen galeristen en 
verzamelaars, maar ook organisatoren van 
tentoonstellingen in de zogeheten non-profit 
sector in toenemende mate verplicht zijn hun 
houding ten opzichte van kunstenaars te ver
binden aan minder arbitraire praktijken. In 
dat opzicht is de recessie een heuglijke zaak. 
Zoals het een heuglijke zaak is dat jonge 
kunstenaars steeds meer het lef hebben ten
toonstellingen te weigeren wanneer ze uitge
nodigd worden door organisatoren die hun 
engagement niet onderbouwd hebben met 
een prospectieve praktijk. Anderzijds onder
nemen sommigen pogingen om de wetten 
van het speculatieve spel te omzeilen. Illus
tratief is het verhaal van een jonge kunstenaar 
- “de meest beloftevolle in België!” - die, 
ondanks herhaaldelijk geuite bezwaren van 
zijn kant, onder druk werd gezet om nieuw 
werk te produceren voor twee, snel elkaar 
opvolgende groepstentoonstellingen maar 
vervolgens door de organisatoren van deze 
manifestaties met een “onvoldoende” werd 
afgestraft. Mag men het produktieritme van 
een kunstenaar kunstmatig opdrijven en hem 
of haar direct daarop laten vallen zoals de 
spreekwoordelijke baksteen? In principe kan 
elke stap de artistieke loopbaan van een kun
stenaar stimuleren of afremmen en in het 
uiterste geval maken of breken. De mogelijke 
voor- en nadelen van een presentatie dienen 
daarom grondig overwogen.
De stap tussen de academie en het professio
nele circuit kan in sommige gevallen te groot 
zijn om nog op ernstige wijze te kunnen 
gewagen van een berekend risico. Initiatie
ven die uitgaan van kunstenaars - bijvoor
beeld Etablissements d’en Face in Brussel - 
kunnen niet verhullen dat het ons ontbreekt 
aan een geïnstitutionaliseerde, post-acade- 
mische praktijk. Daarmee doel ik Op een 
praktijk die gericht is op de groep van kunste
naars die zich bevinden in de schemerzone 
tussen het moment waarop ze de academie 
verlaten en het moment waarop ze het profes
sionele circuit betreden. Mocht dit vacuüm 
opgevuld worden, dan zouden jonge kunste
naars zich in principe in een vroeger stadium 
in hun loopbaan kunnen wapenen tegen aber
raties van het aangehaalde soort. Merkwaar
dig genoeg wordt dit vacuüm niét zozeer 
ingevuld vanuit institutionele hoek, maar door 
de kunstenaars zelf - cfr. het model van de 
Kunstverein en het onafhankelijke kunste- 
naarsinitiatief, de ontwikkelingen in Londen 

—
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van de afgelopen jaren, waar de aankomende 
generatie het heft in eigen handen nam, of de 
praktijk van de Spazio di Via San Lazarro in 
Milaan.

21/1/94
“We must make new and different deals with 
the business community, and we must get 
financial support from somewhere. We must 
also break out of isolation and stop seeing 
ourselves as patronised by the rich or by 
government agencies. I am not really 
delivering a sermon; many artists are already 
developing innovations along these lines.” 
(Jimmie Durham, “Artists Must Begin Hel
ping Themselves”, 1982)

24/1/94
De wet van de remmende voorsprong 
Hans Achterhuis formuleerde ooit de wet van 
de remmende voorsprong. Die wet stelt dat 
schijnbaar radicale, positief gewaardeerde 
evoluties op korte termijn verdergaande ont
wikkelingen op langere termijn kunnen af
remmen. Zelfs indien begrippen als “radi
caal” en “verdergaand” beschouwd worden 
als punten op een continuüm blijft het de 
vraag op welke manier een participant in het 
proces zal kunnen beslissen dat zijn of haar 
actie gerechtvaardigd is, zeg maar in termen 
van “efficiëntie”, dat wil zeggen: rekening 
houdend met een bepaalde relatie tussen het 
vooropgestelde doel en de aangewende mid
delen. Wat op het eerste gezicht een sprong 
voorwaarts lijkt, kan achteraf bekeken een 
onherroepelijke achterstand hebben veroor
zaakt. In principe kunnen dit soort wetten op 
verschillende niveaus toegepast worden - 
maar de facto kunnen ze ook helemaal niét 
toegepast worden... Op hoop van een self- 
fulfilling prophecy dan maar?

25/1/94
Ontwerp- en produktieruimtes
Vanuit de opvatting dat kunst niet louter dient 
opgevat als pijnstiller of als ornament voor de 
macht, maar als een cultureel gegeven dat 
onderworpen is aan veranderingen die weer
standen oproepen - bijvoorbeeld weerstan
den verbonden aan reeds bestaande posities 
of aan ideeën die diep geworteld zijn in de 
publieke opinie - kunnen we de arbeids
voorwaarden van de kunstenaar bekijken. 
Gedurende de afgelopen decennia hebben 
deze enkele fundamentele wijzigingen on
dergaan. Onder meer met betrekking tot het 
materiaalgebruik en de assistentie van tech
nische specialisten hebben processen van 
dematerialisatie de kunstenaar bevrijd van de 
tirannie van het métier. Het mysterieuze aura 
van de ambachtsman die de materie op mira
culeuze wijze transformeert, behoort in prin
cipe tot het verleden. Het domein van de 
kunstenaar is niet langer - of tenminste niet 
uitsluitend - dat van het beeld en de vorm, 
maar dat van de idee, het project en de situa
tie. Deze verschuiving in de arbeids
voorwaarden van de kunstenaar heeft ook 
een wijziging bewerkstelligd in de verhou
ding tussen het atelier en de tentoonstellings
ruimte - de afstand tussen beide is verkleind. 
We kunnen niet langer in de waan leven dat 
het atelier een exotische plaats is, een heilig

dom waar artistieke curiosa gecreëerd wor
den. In vele gevallen voltrekt de realisatie van 
het kunstwerk zich niet noodzakelijk in het 
atelier, evenmin als het “prijsgegeven” wordt 
aan de wereld in de tentoonstellingsruimte. 
Het atelier is een ontwerpruimte geworden, 
de tentoonstellingsruimte een produktie- 
ruimte.

26/1/94
Zoeken naar een plaats
Recente ontwikkelingen - zoals tentoonstel
lingen die uitsluitend plaatsvinden in cata
logi, op video-tapes of in virtuele ruimtes - 
daargelaten, komt elke “tentoonstelling” tot 
stand binnen een architecturale context. Door 
architectuurcritici werd de architectuur van 
het MUHKA herhaaldelijk omschreven als 
problematisch en binnen het kader van het 
project “On Taking a Normal Situation... " 
werden enkele van deze probleemvelden 
middels analytische dissectie blootgelegd - 
cfr. het raam met zicht op de Schelde van 
Maria Eichhorn. De tentoonstellingsruimtes 
die voor “De Praktijk” in aanmerking ko
men, delen een niet onbelangrijk aantal ken
merken met de overige ruimtes van het mu
seum maar wijken er tevens in beduidende 
mate van af. Het zijn ontegensprekelijk de 
minst monumentale ruimtes in het museum - 
qua dimensies wellicht nog het best te verge
lijken met galerieruimtes - en door hun lig
ging boven de cafetaria zijn ze relatief geïso
leerd van de rest van het gebouw. Waar de 
samensteller van een tentoonstelling in het 
MUHKA veelal geconfronteerd wordt met 
de quasi-onmogelijkheid om er een parcours 
uit te bouwen, onder andere omdat het ge
bouw een hiërarchische structuur en richting
gevende oriëntatiepunten ontbeert, kunnen 
de geïsoleerde ruimtes zich ontwikkelen tot 
plaatsen met een duidelijke identiteit. Het 
zijn geen transparante doorgangsruimtes maar 
ruimtes met een zekere intimiteit. Het isole
ment ervan dient dan ook niet zozeer opgevat 
als een nadeel, maar als een conditie die het 
mogelijk maakt stappen te zetten in de rich
ting van een praktijk die zich op relatief 
autonome wijze ontwikkelt ten opzichte van 
de hoofdprogrammatie. Dezelfde ruimtes die 
binnen meer omvattende projecten veelal 
fungeren als een appendix, als ' een post- 
Scriptum, kortom als supplementair, krijgen 
nu de functie van een eindpunt, een doel op 
zich, een enclave wellicht, met alle associa
ties die dat woord kan oproepen. Door hun 
ruimtelijke autonomie kunnen zé makkelijk 
aangewend worden voor situaties die in nor
male omstandigheden niet aan de druk van 
het museale zouden weerstaan. Het zijn 
kortom ideale ruimtes om het hedendaagse 
op zijn hedendaagsheid te testen. Door hun 
menselijke dimensies tenslotte is de exaltatie 
van het alomtegenwoordige wit er minder 
tegenwoordig, waardoor het white cube-syn- 
droom weliswaar niet is verdwenen, maar 
toch tot beheersbare proporties gereduceerd. 
Daar waar het klinische wit geassocieerd zou 
kunnen worden met zoiets als een ruimte 
zonder eigenschappen - een ruimte waarin 
het verlangen naar neutraliteit even schrikba
rend is als de kerkers van Piranesi - bieden de 
ruimtes van “De Praktijk” een existentieel 
en visueel houvast, al was het maar omdat 
hun functies en limieten makkelijk te be
schrijven zijn. Er is een begin en een einde, 
een binnen en een buiten, er zijn referentie
punten die het de kunstenaar mogelijk maken 
over te gaan tot actie.

1/2/94
Continuïteit en ritme
Dat de identiteit van “De Praktijk” niet defi
nitief is vastgelegd, kan beschouwd worden 
als een nadeel, maar ook als een voordeel. In 
feite staat tot op heden slechts één presentatie 
op het programma, met name deze van Mark 
Manders, een jong Nederlands kunstenaar 
die met zijn “Zelfportret als gebouw” deel
nam aan “Sonsbeek93”. Om budgettaire 
redenen is het ritme voorlopig beperkt tot 
twee projecten per jaar - lager dus dan het 
ritme van de hoofdprogrammatie. Hoewel 
het belang van de presentaties hierdoor over
schat kan worden - uiteraard dient het even
min onderschat - kan deze discontinuïteit ook 
aangewend worden om de radicaliteit van elk 
afzonderlijk voorstel te stimuleren. Ander
zijds kan de vraag gesteld worden in hoeverre 
dit opweegt tegen het ontbreken van een 
duidelijk omschreven context.

2/2/94
Context en presentatie
Welke context kunnen we de kunstenaars 
aanbieden? Welke context creëren we? Kan
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de relevantie van een presentatie - en vervol
gens: de waarde ervan - beoordeeld worden 
indien deze niét gesitueerd wordt binnen een 
helder gedefinieerde context? Zoals gezegd 
loopt een éénmalig project in een museale 
context het risico overgewaardeerd te wor
den, in positieve of negatieve zin. Voor kun
stenaars die over weinig tentoonstellings- 
ervaring beschikken, kan zo’n overwaardering 
nefaste gevolgen hebben. De beperkingen en 
mogelijkheden van een model kunnen in de 
dagelijkse praktijk afgetast worden, maar de 
vraag of een kunstenaar al dan niet beschikt 
over de nodige ervaring om een presentatie 
van een bepaald niveau tot een goed einde te 
brengen, dient in principe vooraf beantwoord 
te worden. Binnen een institutionele context 
kan deze vraag als volgt vertaald worden: 
“Vullen we het reeds aangehaalde vacuüm in 
of richten we ons op het niveau dat hierop 
volgt?” Anders geformuleerd: is het nieuwe 
type praktijk dat we introduceren in een 
museale context, eerder verwant aan de prak
tijk van de Kunstverein dan wel van de 
Kunsthalle? De eerste keuze vind ik ongepast 
omdat het probleem niet alleen niet opgelost 
wordt - het wordt verschoven - maar ook nog 
eens geïnstitutionaliseerd. Het lijkt me aan
gewezen dat de eerste ervaringen van een 
kunstenaar in het verwerven van zichtbaarheid 
- door het maken van tentoonstellingen, door 
het geven van lezingen, door het ontwerpen 
van publikaties, enz... - plaatsvinden in een 
milieu waar de externe druk per definitie 
binnen de perken gehouden wordt. Ik denk 
hierbij aan academische en post-academi- 
sche opleidingen, culturele centra, onafhan
kelijke verenigingen, enz... De praktijk van 
de Kunsthalle anderzijds is reeds min of meer 
geïnstitutionaliseerd en kan er zich toe lenen 
in dialoog te treden met de praktijk van het 
museum zonder in het scenario van een spa- 
ghetti-western te vervallen.

3/2/94
Actualiteit
Terugkomend op het voorgaande kan de 
vraag gesteld worden of “De Praktijk”, om
wille van haar geproclameerd “alternatief’, 
“experimenteel” of “vernieuwend” (enz...) 
karakter snel dient in te spelen op actuele 
evoluties. Watmij betreft dienen actuele trends 
niet zozeer opgevolgd, maar gecreëerd te 
worden. De oriëntatie is met andere woorden 
eerder produktief dan receptief. Samenwer
king met instellingen die een vergelijkbare 
praktijk ontwikkelen is daarom wenselijk en 
te verkiezen boven een praktijk die de reali
teit achterna hinkt en in dat opzicht weinig 
risico’s behelst.

4/2/94
Ruimte en tijd
Nogmaals: de plaats van de tentoonstelling is 
van fundamenteel belang omdat zij sowieso 
de voorwaarden vastlegt waarbinnen een 
oeuvre zich kan manifesteren. Ruimte en tijd, 
plaats en omstandigheden hebben nooit een 
neutraal karakter, zelfs indien het kunstwerk 
pretendeert zich te manifesteren als puur 
object. In de meeste andere gevallen zijn de 
aangehaalde gegevens interne werkelementen 
van het oeuvre van de kunstenaar. Beschou
wen we de plaats van realisatie als een extensie 
van de ontwerpruimte, dan kan de tentoon
stellingsruimte tevens een laboratorium wor
den, een onderzoeksruimte.

6/2/94
Practical Game
Soms stelikme,bij wijze Nanpracticalgame, 
de vraag: “Kan ik tien argumenten pro deze 
of gene manifestatie opsommen?” Als ik niet 
aan tien geraak, besluit ik: “Oké, laat maar 
zitten.”

7/2/94
Het hedendaagse
De reflectie op ruimte en tijd in musea is in 
principe verschillend van deze in instellingen 
van het type Kunsthalle (cfr.het Franse Centre 
d’Art, het Nederlandse Kunstcentrum, het 
Britse Institute of Contemporary Art). Histo
risch gesproken heeft het museum - van het 
cabinet de rarités tot het disciplinaire mu
seum - steeds gefigureerd als een maatschap
pelijk geheugen dat op het verleden gericht 
was. Dit verleden kan geassocieerd worden 
met culturele rijkdom enerzijds, met vergane 
glorie en met de dood anderzijds, getuige de 
etymologische link die Adomo legde tussen 
het museum en het mausoleum. Met het 
ontstaan van musea van hedendaagse kunst 
echter ontstaat een merkwaardige paradox. 
Deze instellingen concentreren zich niet lan
ger op het verleden, om er het “waardevolle” 
uit te filteren via een afstandelijke, 
classifiërende en beoordelende praktijk, maar 
richten hun aandacht op het hier en nu, dat in 
principe uitsluitend benaderd kan worden via 
praktijken van betrokkenheid. Het subject 
dat oordeelt, maakt immers zelf deel uit van 

het hedendaagse. Moeten we daarom stellen 
dat de museale gerichtheid op het heden 
narcistisch is? Of is het juister te stellen dat 
het instituut zelf een vorm van schizofrenie in 
zich draagt? Indien we het willen hebben 
over een juiste houding of over een gefun
deerd beleid - over engagement in een insti
tutionele context - dienen we noodgedwon
gen de vraag naar het hedendaagse te beant
woorden. Want wat is belangrijker: enkele 
minuten op TV verschijnen of bijgezet wor
den in een museum?

8/2/94
“La question n’est pas de faire de l’art 
maintenant (question d’actualité), mais 
d’activer le maintenant de l’art (question de 
contemporanéité). Question de qualité, 
l'actualité passe, la contemporanéité se pro
page.” (Frank Perrin, “Devenir contempo
rain”, in: “Blocnotes”, 3,1993)

9/2/94
Een overgangsmodel?
In hoeverre kunnen deze historisch gegroeide 
tegenstellingen - tussen de centra en musea 
van hedendaagse kunst - overstegen worden 
door overgangsmodellen waarin een 
Benj aminiaanse dialoog tussen heden en ver
leden plaatsvindt. Sinds het einde van de 
j aren ’ 80 worden in instituten van het bureau
cratische type - onder andere in Amsterdam, 
Barcelona, Parijs en New York - pogingen 
ondernomen om de aangehaalde tegenstel
lingen dialectisch te overbruggen door 
passageplaatsen te creëren die in hun prak
tijk veeleer refereren aan het hedendaagse 
dan wel aan het museale (waarvan het beleid 
in eerste instantie gericht is op het verwerven, 
in stand houden en presenteren van een col
lectie). Plaatsen kortom waarin criteria als 
beweeglijkheid, flexibiliteit en permanente 
vernieuwing gerelateerd worden aan de 
museale politiek, die de heterogeniteit van 
het hedendaagse tracht te overstijgen. Wan
neer deze dialoog tussen het hedendaagse en 
hetmusealetotstandkomtbinneneenmuseale 
context, kan een interne dynamiek ontstaan 
die het instituut op zijn beurt toelaat de actie
radius uit te breiden.

10/2/94
Kunstcentra en musea
Een retrospectieve tentoonstelling van een 
levend kunstenaar in een belangrijk museum, 
of zelfs de aankoop van een werk, kan zijn of 
haar definitieve consacratie en roem beteke- 
nen. Uitgaande van deze aanspraken op de 
geschiedenis zou een museum in zijn beleid 
geen enkele vergissing mogen maken. Mu
sea van hedendaagse kunst zouden in die 
optiek gerund moeten worden door ware 
genieën, toekomstvoorspellers zeg maar, die 
in een fractie van een seconde kunnen uitma
ken of een kunstwerk al dan niet vereeuwigd 
moet worden. Het beleid van een kunst
centrum daarentegen wordt in veel mindere 
mate belast door dit soort geldigheids- 
aanspraken omdat de confrontatie met het 
heden zich minder op het verleden oriënteert 
dan wel op de toekomst. Ten gevolge van de 
flexibiliteit van de operaties kunnen er voor
lopige - wat niét wil zeggen vrijblijvende - 
proposities geformuleerd worden waarvan 
de geldigheid achteraf getoetst kan worden. 
Het geheel van architecturale eisen, werk
methodes, enz... in een kunstcentrum is dan 
ook verschillend van deze in een museum. 
Omdat het kunstcentrum zich, méér dan het 
museum, zal manifesteren als een structuur 
die is aangepast aan de onmiddellijke eisen 
van de kunstenaar en het publiek, kan het in 
principe beschikken over tijdelijke tentoon
stellingsruimtes, een produktie-atelier, ruim
tes voor kunstenaars die er verblijven en 
ruimtes die snel getransformeerd kunnen 
worden (voor audio-visuele projecties, con
ferenties, debatten en symposia, performan
ces, enz...). Maar zoals gezegd: de uitdaging 
is niet gelegen in het feit dat een instituut zich 
profileert in termen van één van beide catego
rieën, dan wel in hoeverre het er in slaagt de 
tegenstelling tussen beide te overbruggen.

12/2/94
“Uit de resultaten die het voorgaande ople
verde kan men afleiden dat het onderscheid 
tussen de sfeer van het ontdekken en de 
context van het rechtvaardigen moet worden 
afgeschaft, net als dat het geval is met een 
soortgelijk onderscheid dat gemaakt wordt 
tussen waarnemingstermen en theoretische 
begrippen. In de praktijk (...) spelen dit soort 
indelingen geen rol. Men kan proberen ze 
dwingend op te leggen, maar die weg is 
heilloos.” (Paul Feyerabend, “Against 
Method”, 1975)

14/2/94
Emancipatie van het jonge?
De emancipatie van “het jonge” - in alge- 
meen-culturele zin - beperkt zich veelal tot 

een pseudo-emancipatie waarin vrijheid tot 
consumptie vermomd wordt als autonomie; 
de jeugd wordt gevleid en verheerlijkt, in de 
hoop dat jonge mensen de status van volledig 
ontwikkelde, “zelfstandige” consumenten 
zullen aannemen. De cultus van de jeugd die, 
net als de politieke kijkspelen, gepropageerd 
wordt via de media, heeft onder andere geleid 
tot campagnes tegen - lees: angst voor - de 
ouderdom en de dood, alsmede in sociaal en 
technologisch onderzoek dat er op gericht is 
het leven te verlengen (cfr. de tentoonstelling 
“PostHuman”). Op de kunstmarkt vervult 
het jonge de welbekende functie van gat in de 
markt: een gat dat er - ingevuld - telkens weer 
in slaagt de langgerekte doodsstrijd van de 
kunst nieuw leven in te blazen... In dat op
zicht is de mythe van het jonge even waarde
loos als de mythe van het nieuwe. Het jonge 
dat in zijn ahistorische pretenties niet in staat 
is een dialoog aan te gaan met het verleden en 
telkens weer vervalt in dezelfde credo’s, 
manifesten en tabula rasa’s, kan nauwelijks 
belangwekkend genoemd worden. Maar te
gelijk is het zo dat de generaties die ons 
vooraf zijn gegaan niet altijd - of niet langer 
- de praktijken beoefenen die wij voorstaan. 
We kunnen zelfs spreken van een communi
catiestoornis tussen de generaties, al blijft het 
ook hier de vraag in hoeverre een dialoog - als 
ik het heb over dialoog, gaat het over de 
consequenties, niet over de intenties - moge
lijk is.

16/2/94
“Scholen zijn van het boomvormige type. En 
dat is al verschrikkelijk, een school: er is altijd 
een paus, er zijn altijd manifesten, vertegen
woordigers, avant-gardeverklaringen, recht
banken, excommunicaties, schaamteloze 
politieke wendingen, enz. Het ergste aan 
scholen is niet zozeer de sterilisatie van de 
leerlingen - zij hebben het verdiend - maar 
veeleer de verplettering, de verstikking van 
alles wat daarvoor of in dezelfde tijd ge
beurde.” (Gilles Deleuze & Claire Pamet, 
“Dialogen”, 1977)

18/2/94
Genealogie en recyclage
Dient “de” tentoonstelling beschouwd te 
worden als het definitieve eindprodukt van 
een ontwikkelingsproces of als een fase in dat 
ontwikkelingsproces. Het antwoord op deze 
vraag heeft zowel implicaties voor de prak
tijk van de kunstenaar als voor deze van het 
instituut., In dat opzicht verschilt de positie 
van een curator noodgedwongen van deze 
van de galerist, die de tentoongestelde wer
ken kan voorstellen als afgewerkte - en ver
koopbare - produkten. Wat mij betreft zijn 
het atelierbezoek, het gesprek en de tentoon
stelling in mindere mate gericht op deze 
eindprodukten, dan wel op het arbeidsproces 
- inclusief het denkproces - en de mogelijkhe
den om dit door te voeren tot zijn uiterste 
consequenties. In tegenstelling tot het beeld 
van de kunst van de jaren ’80, dat gedomi
neerd werd door regressieve tendensen - neo- 
expressionisme en fetisjistische gerichtheid 
op het object - kunnen we de laatste jaren 
opnieuw spreken over een generatie die de 
starheid van het conceptuele heeft doorbro
ken. Mijn persoonlijke interesse gaat onder 
meer uit naar kunstenaars die niet uitsluitend 
contextueel en procesmatig - de toverwoor
den van afgelopen zomer - te werk gaan, maar 
oeuvres creëren die de eigen genealogie on
dervragen door quasi permanent aan interne 
recyclage te doen: Anne Decock, Mark 
Manders, Eran Schaerf, Patrick Van Caecken- 
bergh,... Geen van deze kunstenaars ontwik
kelt een praktijk die er op gericht is simpel
weg “objecten” te produceren of “tentoon
stellingen” samen te stellen: Anne Decock 
gebruikt de term tentoonstel-lingsachtig, 
Mark Manders spreekt over zogeheten kunst
tentoonstellingen en Patrick Van Caecken- 
bergh gewaagt zelfs van restprodukten en 
kadavers. Rest de vraag of een aangepaste 
praktijk mogelijk is op organisatorisch ni- 
veau...

19/2/94
De vorm waarin deze tekst werd geschreven 
- geen consistent, definitief en onbetwistbaar 
statement, maar losse notities in dagboek- 
stijl - werd bewust gekozen om het voorlopig 
karakter ervan te beklemtonen.

Ronald Van de Sompel

Brainstorming
Hoe ga je met jonge kunstenaars om? 
Eigenlijk ben ik niet op zoek naar jonge 
kunstenaars. Ik heb zeer lang het tegen
overgestelde beweerd, en gebruik soms 
nog deze versleten formule om niet opge
sloten te geraken in het logge tentoonstel- 
lingsapparaat of me te bevrijden van ver
stikkende structuren.

Tijdens de voorbereiding van mijn ten
toonstellingen voel ik me steeds weer 
verplicht enkele maanden te reizen, te 
kijken en te luisteren, en aandachtig te zijn 
voor veranderende-of nieuwe vormen, 
betekenissen en houdingen van jongere 
kunstenaars. Zo organiseren Sue Cramer 
en John Nixson, curators en kunstenaars, 
voor mij atelierbezoeken in Melbourne en 
Sidney, en introduceren Yuko Hasegawa 
en Kenjiro Okazaki, eveneens curators en 
kunstenaars, me in ateliers in Tokyo. Ze 
letten er op dat het programma niet over
laden is, laten altijd twee of drie dagen 
open, voor kunstenaars waarvan de na
men tijdens onze gesprekken vallen, voor 
dansgroepen, voor schrijvers, voor een 
bezoek aan de departementen sociologie 
en filosofie van plaatselijke universiteiten 
waar we in contact trachten te komen met 
actuele visies en discussies.
Afgelopen week bezocht ik twee kunste
naars die uitgenodigd werden om een jaar 
in Künstlerhaus Bethanien te Berlijn te 
werken. Het werk van de uit Chicago 
afkomstige, tweeëntwintigjarige kunste
nares Jennifer Friedrich leek sterk beïn
vloed door von Sacher-Masow en 
Francesca Woodman. Ik dacht dat haar 
werk ook schatplichtig was aan het oeuvre 
van het duo Perlman/Dunning, waarvan 
zij gedurende twee semesters in 1989 en 
1990 de cursus “Law, Language and 
Perversion” onderwezen kreeg. Ook dit 
was een totaal verkeerde inschatting. Kort 
daarop sprak ik de achtentwintigjarige 
Duitser Olav Westhalen, die aan de uni- 
versiteit van San Diego doceert. Hij be
reidt zijn master degree voor en maakt 
utopische, fluxusachtige werken vanuit 
een analytische background. Enkele jaren 
geleden had ik beide onmiddellijk voor 
een tentoonstelling uitgenodigd. Nu koop 
ik alleen enkele werkjes voor mijn eigen 
collectie en geef ik niet meer zo snel toe 
aan deze innerlijke drang om hun werk 
meteen te tonen.
Waarom jonge kunstenaars niet onmid
dellijk meer tonen? Een kunstenaar, een 
kunstenares die je ten zeerste waardeert, 
slorpt enorm veel tijd op. Je moet hun 
werk onder controle hebben, je moet gele
zen hebben wat zij gelezen hebben. Men 
dient op alle niveaus correcties aan te 
brengen, en suggesties te doen. Als cura
tor ben je dienstverlenend bezig, je obser
veert, je houdt ook rekening met het werk 
van andere kunstenaars en die afstand 
geeft je de mogelijkheid het werk te toet
sen aan veranderende wereldbeelden en 
evoluerende opvattingen. Dat geeft je het 
recht om in te grijpen. Je bent tot op zekere 
hoogte medewerker. Wie als curator niet 
ingrijpt, wie niet actief meedenkt, wie 
klakkeloos accepteert wat de kunstenaars 
leveren - ook al is hij of zij relatief be
kend - heeft de verkeerde job gekozen. 
Laten we wel wezen, vele kunstenaars 
worden een beetje vervelend als ze lan
gere tijd op de kunstscène actief zijn en 
alleen nog voor een klein groepje - de 
kenners - werken (wat overigens hun goed 
recht is). De meesten produceren meer 
van hetzelfde, of alleen nog maar mini
male verschillen (en houden daarmee ge
lijke tred met de doorsnee maatschappe
lijke ontwikkelingen), bevestigen alleen 
de verhoudingen zoals ze zijn. Zij hebben 
na verloop van tijd dan ook wat te verlie
zen omdat zij zich onbewust de gehele tijd 
met het gangbare systeem geïdentificeerd 
hebben.
Een kunstwerk dat jou, mij, ons allen 
aangaat, dat is waar ik naar op zoek ben. 
Iedere categorisering doet afbreuk aan 
deze idee. Ik zoek substantiële werken, 
vitale werken, werken die ons iets geven, 
werken waarmee wij verder kunnen wer
ken, die ons verder kunnen ontwikkelen. 
Hoeveel beelden die iedere dag op de 
markt komen, en die men kunstwerken 
noemt, zijn dat?

Harm Lux, Classic Place Bangkok
2.2.94.
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Jong talent: kiezen en zoeken
Dat de kunstwereld na de recente economi
sche recessie op apegapen ligt, zal haast 
niemand tegenspreken. Vooral de afwach
tende houding van de verzamelaars maakte 
brokken. Geen vraag, groot aanbod: het dra
matische gevolg is bekend. In een helse, 
moeilijk te doorbreken neerwaartse spiraal
beweging werden vooral slachtoffers gemaakt 
in de periferie van de kunstwereld, waar vaak 
de boeiendste kunst voor het eerst te zien is. 
Kleinere of avontuurlijke galeries moesten 
hun deuren sluiten. Alternatieve ruimten ge
raakten in ademnood en dikwijls werd het 
herkauwen van gevestigde namen door op 
veilig spelende galeries als een verdienste 
gehonoreerd.
Of het schijn of werkelijkheid is, kan nu nog 
niet uitgemaakt worden maar het tij lijkt wel 
gekeerd: het fatalisme van gisteren ruimt 
baan voor een nog schuchter optimisme. Hier 
en daar worden initiatieven genomen om 
ontluikend talent opnieuw een kans te geven. 
Er is een heroplevende belangstelling voor 
jonge kunst en sommige galeries steken op
nieuw hun nek uit en schuwen het avontuur 
niet meer. Maar de kaarten zijn grondig door 
elkaar geschud. Kunstenaars nemen (op
nieuw) het heft in eigen handen, galerie
houders doen een beroep op onafhankelijke 
curatoren en tentoonstellingsmakers nodi
gen dan weer kunstenaars uit om nieuwe 
concepten te ontwikkelen.
In die lijn passen ook “Choix de Bruxelles” 
en “Prospectus”, twee grote kleinschalige 
projecten uit een hoek waar je het evenmin 
verwacht. Enkele Brusselse galeriehouders 
(Albert Baronian, Isy Brachot, Etienne 
Ficheroulle, Xavier Hufkens, Rodolphe 
Janssen en Etienne Tilman) slaan de handen 
in elkaar en tonen gezamenlijk, in één ge
bouw, avontuurlijke en redelijk onbekende 
kunst.
Voorde tentoonstelling “Prospectus" daar
entegen tekenen enkele verzamelaars die, in 
een coördinatie van Philippe Braem, nog 
nooit eerder getoond werk van onbekende 
kunstenaars willen presenteren. “Prospec
tus” gaat op zoek naar kwalitatief hoog
staand werk van jonge mensen die na hun 
kunstopleiding wel actief bleven maar des
ondanks geen onderdak vonden bij een gale
rie of geen kans kregen hun werk elders te 
tonen. Een gedurfd enuiterst riskant project, 
maar misschien ook een vermanende vinger
wijzing naar de galeriehouders die in gebreke 
gesteld worden omdat ze niet snel genoeg 
jong talent kansen bieden.
Voor “De Witte Raaf’ wilden Xavier 
Hufkens, galeriehouder, en Luc Steels, ver
zamelaar, toelichting verschaffen en com
mentaar leveren bij respectievelijk “Choix 
de Bruxelles” en “Prospectus”.

Jos Van den Bergh: Mogen we “Prospectus ” 
als een statement interpreteren of moeten we 
deze tentoonstelling eerder begrijpen als een 
parallel, aanvullend initiatief?

Luc Steels: We willen inderdaad jong en 
onbekend talent de kans geven hun werk te 
tonen. Onze werkwijze is anders dan deze 
van een galerie of een museum...

J.V.d.B.: Omdat jullie sneller reageren op 
wat er zich aandient? |

L.S.: Niet alleen om die reden. Ik denk ook 
dat galeries andere belangen hebben. Dat 
klinkt misschien als een verwijt of kritiek 
maar dat is het niet.

J.V.d.B.: Xavier Hufkens, wat zijn jouw be
denkingenbij “Prospectus”?

Xavier Hufkens: Ik had die naïeve gedachte 
dat er een link, een verstandhouding was 
tussen de galeriehouder, de verzamelaar en 
de kunstenaar. Die “driehoeksverhouding” 
vind ik persoonlijk ontzettend belangrijk en 
bij “Prospectus” wordt het initiatief geno
men door verzamelaars en verdwijnt of ont
breekt die relatie met de galerie. Ik kan na
tuurlijk naar “Prospectus” gaan kijken en 
eventueel de door hen aangeboden kunst 
recupereren maar dat levert dan uiteindelijk 
toch hetzelfde resultaat op... Ik heb daar niet 
echt wat op tegen maar het feit dat die groep 
verzamelaars die “Prospectus” organiseren, 
toch de behoefte voelen om de rollen om te 
keren intrigeert mij.

L.S. : Ik begrijp die zorg wel maar het is zeker 
niet onze bedoeling een correctie aan te bren
gen. De galeries leveren een ander soort werk 
dan wij van plan zijn. Het gaat eerder om het 
doorbreken van een bepaald patroon. Een 
museum is voor de kunstenaar een soort
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eindpunt. Het instituut erkent de kwaliteiten 
van het individu. Een galerie fungeert als een 
aangever, brengt nieuwe ontwikkelingen 
onder de aandacht van de kunstliefhebber of 
- om het met een lelijk woord te zeggen - de 
consument. Wij pogen nu een veel actievere 
rol te spelen. Doorgaans wacht de verzame
laar af wat anderen hem te bieden hebben.

J.V.d.B.: Maar wat met de bedenking van 
Xavier Hufkens... wat verwachten jullie van 
“Prospectus”. Is het de bedoeling dat gale
ries jullie opties oppikken?

L. S. : Persoonlijk hoop ik dat we meer contact 
krijgen met de kunst en dat we op een minder 
passieve manier deelnemen aan het debat 
over wat nu precies aan de orde is. De verza
melaar staat doorgaans aan de kantlijn.

X.H.: En dus ervaren jullie het toch als een 
gemis of willen jullie in elk geval een ander 
soort contact metde kunstenaar. Een museum
directeur bij voorbeeld gaat op een bepaalde 
manier om met de kunstenaar, waarbij hij in 
mindere of meerdere mate moet rekening 
houden met zakelijke belangen. Bij een 
galeriehouder is dat aspect misschien nog 
sterker aanwezig. Ik heb natuurlijk wel een 
sterke, hechte band met de kunstenaars waar
mee ik werk. De verzamelaar staat daar een 
beetje buiten. Hij heeft niet die zakelijke 
belangen met de kunstenaar - hij toont na- 
tuurlijk wel zijn appreciatie door het even
tueel kopen van kunstwerken. Nu doorbre
ken jullie dat... De museumdirecteur, de 
galeriehouder of andere initiatiefnemers heb
ben allen een “publiek leven”. Nu heeft de 
verzamelaar, in jullie groep, dat ook want hij 
stelt zich bloot aan kritiek.

L.S.: Het is de bedoeling om op een actievere 
manier met kunst om te gaan, meer niet. We 
hebben het veld- en denkwerk reeds voor een 
stuk verricht maar ik moet toegeven dat het 
voor mij nog niet geheel duidelijk is of “Pros
pectus” er sowieso komt.

J.V.d.B.: Het zou kunnen beperkt blijven tot 
een denkoefening, een bijdrage om het debat 
aan te zwengelen? Stel dat het doorgaat, wie 
bepaalt er dan de lijn van de tentoonstelling 
want ik kan me voorstellen dat al die indivi
duele keuzes, zonder globale visie, een 
verbrokkeld geheel opleveren?

L.S.: Het zou inderdaad bij een denkoefening 
kunnen blijven maar dat vind ik niet zo 
problematisch. We hebben nu met een aantal 
mensen, een groep van verzamelaars, pools
hoogte genomen van wat ons inziens belang
rijk is en nog geen aandacht kreeg. Ik kan me 
evenwel makkelijk voorstellen dat ons 
opzoekwerk, onze prospectie, te weinig ople
vert om er een sterke tentoonstelling mee te 
bouwen.

X.H. : Ik blijf het toch wat vreemd vinden. Op 
een of andere manier... ben ik mijn geweten 
kwijt... (algemene hilariteit) Ik geloof-nog 
steeds in die positie van de verzamelaar, de 
man of vrouw die afstand kan nemen van dat 
moeizame proces met allerlei economische 
implicaties. Hij kan onafhankelijk beslissin
gen nemen of steun geven. Mij lijkt het de 
puurste houding die je tegenover kunst kan 
hebben: zonder al teveel noodzakelijke in
vloeden met kunst bezig zijn. Ik heb de 

indruk dat we met wat jullie ambiëren op 
eenzelfde lijn dreigen te gaan staan. Ik raak 
hierdoor in de war. Het is alsof de museum
directeur plots zelf kunst begint te maken.

L.S.: Ik denk datje daarin wat overdrijft. Het 
gaat niet om jullie positie in te nemen of op 
eenzelfde lijn te gaan staan. We zijn momen
teel bezig met een onderzoek, we willen zien 
wat er zich nu afspeelt. Het is zeker niet de 
bedoeling om statements te maken. Waar wij 
in geïnteresseerd zijn, is inzicht te krijgen in 
de verschillende stadia en niet enkel met een 
eindstadium geconfronteerd te worden. Neem 
Richter, dat is kunst die volledig geïnstitutio
naliseerd is, daar zitje aan zo’n eindpunt. Wij 
willen nu eens aan de wieg staan en kijken 
wat er zich afspeelt.

J. V.d.B. : Is het in die zin dan toch geen kritiek 
op de galerie ? Om perfect begrijpelijke rede
nen hebben heel wat galeries de laatste jaren 
het roer omgegooid en een behoudsgezinde 
koers gevaren. Dit is niet als kritiek bedoeld 
maar ikherinner me bijvoorbeeld jouw gale
rie als een plek die avontuur wist te koppelen 
aan knappe tentoonstellingen. Nu lijk je eer
der voor dat laatste te opteren.

X.H.: Ik begrijp datje denkt dat ik traditione
ler ben gaan werken. Ik zou daar tegenover 
willen plaatsen datje nietje hele leven aan 
een soort scoutisme kan doen. Die kritiek dat 
ik meer met gevestigde namen werk, poog ik 
te ondervangen door parallelle tentoonstel
lingen te programmeren. In mijn beneden
ruimte zie je een eerder bekend kunstenaar en 
boven kan je terecht voor kunstenaars die nog 
niet vaak de gelegenheid kregen om tentoon 
te stellen. Je mag niet vergeten dat ik als 
galeriehouder ook met een financiële realiteit 
geconfronteerd word. Ik kan in deze ruimte 
niet uitsluitend nieuwe namen, onbekende 
“ontdekkingen” brengen want dan kan ik 
mijn galerie binnen een paar seizoenen slui
ten en dan kan ik helemaal geen zogenaamd 
traditionele of avontuurlijke kunst meer to
nen. Vandaar die tussenoplossing om in de 
tentoonstellingsreeks “Upstairs” kunstenaars 
als Jérome Basserode, Marcus Taylor of 
Bethan Huws onder te brengen - trouwens 
ookkunstenaarsdieikin “Choixde Bruxelles” 
presenteer.

J.V.d.B.: Hoe ging die selectie in zijn werk? 
Hebben jullie als collega’s mogelijkheden 
besproken of onafhankelijk van elkaar be
paald hoe “Choix de Bruxelles” er moest 
uitzien?

X.H. : Je moetje daar niet teveel theorieën bij 
voorstellen. Uiteindelijk verliep alles zeer 
informeel. Alle deelnemers kenden elkaar, 
sommigen zijn vrienden. We vonden het leuk 
om te doen en voor we het beseften kreeg het 
initiatief vorm. Het gaat zeker niet om een 
commentaar.

J.V.d.B. : Het valt me op hoe voorzichtig jullie 
zijn om toch maar niet de indruk te wekken 
dat het om een stellingname gaat.

X.H.: Metditverschildatwij tentoonstellings- 
makers zijn. Door het samenbrengen van 
kleine tentoonstellingen krijg je natuurlijk 
een veel ruimer aanbod en dat leek ons het 
voordeel: met een minimum aan middelen 
een maximum aan verscheidenheid te bie

den. Het gaat hierbij niet om één omlijnd 
idee. Kruisbestuivingen creëren monsters.

L.S.: Zie je, het is toch sterk vergelijkbaar. 
Jullie komen bij elkaar, becommentariëren 
de huidige situatie en voelen de behoefte om 
een tentoonstelling in te richten. Zo’n beetje 
dezelfde weg die wij aflegden.

X.H.: Tot op zekere hoogte wel maar ik stel 
me toch deze vraag: bij “Prospectus” is er 
geen osmose tussen de galeriehouder en de 
verzamelaar, gaat er iets fout? Ik heb nog die 
romantische idee dat de galeriehouder de link 
is tussen de kunstenaar en de verzamelaar.

J.V.d.B.: Kan je die bezorgdheid begrijpen? 
Hoe verliep trouwens jullie selectie zonder 
de inbreng van de galeriewereld? Het crite
rium van “Prospectus” is dat het om kunst 
gaat die nog nergens te zien was.

L.S. : We brachten mogelijke deelnemers aan. 
Er waren discussies die overigens in de groot
ste chaos verliepen. Maar we zijn nog niet 
rond. Vele dossiers dienen nog geëvalueerd, 
er zullen nog kunstenaars wegvallen. Zoals 
eerder gezegd, misschien gaat “Prospectus" 
zelfs uiteindelijk niet door!

X.H.: Komt alles toch ook niet een beetje 
voort uit een zekere frustratie, een gemis aan 
discussie en polemiek? Stel dat we met en
kele critici, galeriehouders, verzamelaars en 
beleidsmakers regelmatig met elkaar in dis
cussie konden treden op informele basis, zou 
dan het probleem niet van de baan zijn? Stel 
dat ik zoiets zou organiseren. Open deur, elke 
zondag een bijeenkomst en een confrontatie 
van ideeën.

L.S.: Ik blijf vinden dat je ons initiatief te 
negatief inschat. Frustratie is een gekleurd, 
beladen woord en dat is zeker niet ons 
uitgangsidee. Met de vaststelling van het 
gebrek aan communicatie ben ik het wel 
eens. In dat licht kan “Prospectus” gezien 
worden, een aanzet tot dialoog. Het is dus 
zeker geen agressieve stellingname van onze 
kant. We willen integendeel eerder een brug 
slaan tussen de verschillende groepen onder
ling.

J.V.d.B. : De opzet van “Choixde Bruxelles ” 
lijkt me duidelijk maar wat verwachten jullie 
van “Prospectus”?

L.S.: Ik - en ik kan eigenlijk enkel namens 
mezelf spreken - hoop dat ik een beter inzicht 
kan krijgen in het proces en verloop van hoe 
je tot geconsacreerde kunst komt. Het zou 
mooi zijn als enkele door ons geselecteerde 
kunstenaars later in een galerie terechtkomen 
maar dat is niet echt de opzet. Wij twijfelen 
niet aan de bekwaamheid van de galerie
wereld. We willen enkel een andere methode 
bedenken, zelf een wat actievere rol spelen.

J.V.d.B.: Is het de bedoeling om beide initia
tieven te herhalen?

X.H.: Ik denk het wel. Het blijft natuurlijk 
afwachten hoe op “Choix de Bruxelles” ge
reageerd wordt. Wat de initiatiefnemers be
treft bestaat die wil tot continuïteit wel. Het 
verliep allemaal uiterst spontaan en onge
dwongen. Heel anders dan een beurs waar 
ieder voor zich gedurende enkele dagen zijn 
kunst slijt. Hier tonen we gedurende twee 
maanden een avontuurlijker keuze en kan 
bijvoorbeeld een werk van een kunstenaar 
van Isy Brachot naast Marcus Taylor, een 
kunstenaar die ik vertegenwoordig, terecht
komen.

L.S.: Zelf verwacht ik ook dat “Prospectus " 
herhaald kan worden. Maar laten we toch 
maar eerst bekijken hoe de eerste editie er zal 
uitzien. Als die er tenminste komt.

Jos Van den Bergh

“Choix de Bruxelles” vindt van 22 april tot 
5 juni plaats in de Espace Jacqmotte, Hoog
straat 139,1000Brussel. Galerie Rodolphe 
Janssen fungeert als secretariaat. De gale
rie bevindt zich in de Livornostraat 35, 
1050 Brussel (02/538.08.18). “Prospectus” 
loopt van 5 mei tot 25 juni in een voorma
lige brouwerij in de Moorsledestraat in 
Laken. Deze gegevens waren nog niet be
kend op het moment dat het bovenstaande 
gesprek plaatsvond. Voor meer info kan u 
terecht bij Philippe Braem: 02/223.03.66.
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de ateliers
De Ateliers was founded by artists to provide young colleagues the 

opportunity to develop their talent in a critical, professional environment. 
Students work independently in their own studios. Teaching-artists make 
individual studio visits once a week. In addition to the twenty private 
studios there are technical workshops for common use.

Applications are open to young artists who are looking for a suitable 
transition from art-school to professional practice. A stay at De Ateliers is 
limited to 2 years. The selection of students is made on the basis of 
submitted work. An interview may be required.

The Dutch Ministry of Culture, which subsidies De Ateliers, provides a 
yearly scholarship to each student. De Ateliers can provide living-quarters.

Information, prospectus and application forms:
Stichting De Ateliers, Stadhouderskade 86,
1073 AT Amsterdam, The Netherlands, telephone (0)20 - 6 73 93 59.

De Ateliers is a non-profit institute supported by the European Community.

SALON
H4 4 * E eg ' " 1" I 3I(

Van 7 tot en met 11 september 1994 organiseert de vzw ART PROM, on
der de auspiciën van Gouverneur C. Paulus, van Burgemeester J. Vanroy 
van Mechelen en van Burgemeester B. Cools van Antwerpen het "Salon t 
d'Artistes '94", een culturele manifestatie die zal doorgaan in de 
Nekkerhallen (Nekkerspoel-Borcht) te Mechelen,
Het project biedt de mogelijkheid aan tweehonderd kunstenaars, die 
vooraf uit de kandidaten worden geselecteerd, hun werk voor te stellen 
aan het grote publiek. Hierbij verwijzen wij naar het "Salon d'Artistes" 
van het begin van deze eeuw.
Een selectiecomité, onder voorzitterschap van de Heer Flor Bex, conser
vator van het "Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen" (MUHKA), 
staat in voor een kwalitatief verantwoorde keuze uit de kandidaten.
Het gebeuren vindt plaats op een oppervlakte van 8.500 m2 die wordt 
voorzien van standenbouw. De standen zijn zeshoekig van structuur, 
hebben een grondoppervlakte van ± 22 m2 en vijf wanden van 2,5m op 
2,5m. Voor het huren van een stand, betaalt de kunstenaar 20.000b.f., 
BTW excl., voor de ganse duur van de beurs.
Kunstenaars -alle disciplines- die willen deelnemen en/ofmeerinforma
tie wensen, kunnen ons contacteren op onderstaand adres en telefoon
nummer, waarna een informatiepakket wordt toegezonden. Let wel, 
het aantal standen is beperkt.

Voor meer informatie: 
vzwARTPROM t !A
Volkstraat 70, 2000 Antwerpen
Tel.: 03/216 38 63 of 03/248 44 07

ART PROM a.s.b.l. organisera du 7 au 11 septembre 1994, sous les 
auspices du Gouverneur C. Paulus, du Maire J. Vanroy de Malines et du 
Maire B. Cools d'Anvers, Ie "Salon d'Artistes '94", une manifestation cul
turelle qui aura lieu aux Nekkerhallen (Nekkerspoel-Borcht) à Malines.
Le projet offre la possibilité à deux cents artistes qui seront sélectionnés 
d'avance des candidats, de montrer leur œuvre au gros public. Nous 
référons ici au "Salon d’Artistes" du début du siècle.
Un comité de sélection sous la présidence de M.Flor Bex, le conservateur 
du "Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen" (MUHKA), sera res
ponsable pour un choix qualitatif et justifié descandidats.
L'événement se déroulera sur une surface de 8.500m2 qui sera prévue de 
stands. Les stands sont hexagonale de structure, la superficie est de 
± 22m2 et les cinq panneaux mésurent 2,5m sur 2,5m. Les artistes -n'im
porte la discipline- paient une somme de 20.000f.b., T.V.A excl. pour la 
location d’un stand pendant toute la durée de la bourse. Pour en savoir 
plus, n'hésitez pas de nous contacter. Faites attention, le nombre des 
stands est limité. B

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

Mark Manders
Ikherinnermijdatkortnahet verschijnen van 
de allereerste tafels ze al door kinderen in 
gebruik werden genomen, niet alleen als tafel 
maar ook als voyeuristische schuilplaats. 
Onder een tafel heb je de mogelijkheid om je 
eigen afwezigheid te testen. Het besef dat het 
leven zich ook zonder jou voltrekt, is een 
intense menselijke ervaring, ze toont de ein
digheid van de persoonlijkheid.
Sinds 1986bewoontMarkManders zijn zelf
portret, zijn zelfportret als gebouw. Dit ge
bouw kan elk moment uitdijen of inkrimpen. 
Alle door de mens gecreëerde woorden staan 
hem aldaar ter beschikking. Het gebouw ont
staat - zoals ook woorden ontstaan - door de 
omgang met het leven en de dingen. Alle 
gedachten die hem in dit gebouw omgeven, 
zijn - gematerialiseerd of niet - altijd belang
rijk en nooit absurd.

Manders: “Als ik vroeger ging wandelen liep 
ik door straten waar soms een wasknijper kon 
liggen, of als ik ergens naar binnen ging, 
bevond zich daar een tafel met bijvoorbeeld 
een telefoon en een lege vaas, kortom, ik 
bevond mij toen in een wereld die ik niet zelf 
had bepaald. Ik besloot om naast die wereld, 
of liever in die wereld een gebouw te bouwen. 
Een gebouw waarin een veranderende stil
stand heerst waarin en waardoor ik voortdu
rend met mijn eigen keuzes, de keuzes van 
Mark Manders geconfronteerd word.”

Mark Manders beschouwt de wereld die zijn 
gebouw omringt als een geëvolueerd orga
nisme opgebouwd uit zogenaamde alsof- 
waarheden. Deze vallen als losse atoom- 
waarheden uiteen in een soort van "encyclo- 
pedie-kelder", een ruimte van ongeveer vier 
bij vijf meter, waar omheen hij zijn gebouw 
bouwt. Hiermee plaatst Mark Manders zijn 
zelfportret als gebouw feitelijk tussen twee 
wereldbeelden: de wereld opgebouwd uit 
atoom-alsof-waarheden en die waarin deze 
als feiten geaccepteerd worden.
Vaak zijn wij niet bang in onze gemateriali
seerde projectie, de wereld is ons zelf toever
trouwd. Ik herinner hoe wij onze eerste 
voorrangswegen bepaalden en dat lever- 
wichelaars de plaats van de stad aanwezen,

Manders: “Lopend door mijn gebouw word 
ik overal geconfronteerd met diepe stilstand, 
het is geweldig, de dingen alhier overwinnen 
mijn ogenblikkelijke denken én zij zijn mij 
zeer vertrouwd, ik verveel mij nooit.”

Mark Manders, januari 1993

Sinds 1990 stelt Mark Manders zijn zelfpor
tret als gebouw, ter vergelijking, voor de 
ander open. Hij toont fragmenten of recon
structies van zijn gebouw tijdens zogenaamde 
kunsttentoonstellingen.

Het gebouw 
Mark Manders

Mark Manders: Eigenlijk zijn vrijwel al mijn 
beelden gebeurtenissen die ik heb laten plaats
vinden. Voor deze bijvoorbeeld zat ik op een 
stoel in een kamer en stelde ik me voor wat er 
zou gebeuren als ik een vos en een muis zou 
uitnodigen in mijn kamer. Het kwam erop 
neer dat die muis een beetje zou rondlopen en 
even later in de vos zou belanden. Omdat dat 
zo’n totaal vreemde gebeurtenis is, die je toch 
zo bekend voorkomt, kon ik niks anders doen 
dan dit beeld maken. Ik heb die vos genomen 
en die muis en ze met een riem aan elkaar 
gebonden.

Ilse Kuijken: Dat is wel raar.

M.M.: Dat is ook niet raar. Dat zijn heel 
logische gebeurtenissen. Mijn gebouw be
staat alleen maar uit heel belangrijke gebeur
tenissen. In die zin is het een beetje een 
oneerlijke kijk op mijn leven, omdat ik alleen 
de beste momenten uitkies en al die momen
ten gelijktijdig laat stilstaan, wat die momen
ten nog versterkt. Door mijn gebouw lopen is 
voor mij het mooiste dat er bestaat. Maar ik 
besef wel dat ik heel open ben in het uitkiezen 
van de belangrijkste momenten. En dat ik ook 
momenten vastleg waarvoor ik me haast 
schaam. Die zet ik ook stil, omdat ik merk dat 
het belangrijke momenten zijn.

I.K.: Zijn dat dan dingen die je hebt meege
maakt?

M.M.: Alle beelden die ik laat zien zijn 
allemaal echt gebeurd. Wat ik net vertelde 
over die muis en die vos bijvoorbeeld.
I.K.: Je herkent ze als je ze achteraf ziet?

M.M.: Ja, natuurlijk. Omdat ik ze zelf alle
maal meegemaakt heb. Sommige gebeurte
nissen worden met de jaren ook alleen maar 
belangrijker. En sommige worden na jaren 
ook wel vreemd, zoals een stoel ook vreemd 
kan zijn. De gebeurtenissen die me achteraf 
iets vreemder vallen, daar ga ik juist meer van 
houden. Misschien wel omdat ze net dichter 
bij het leven staan. Vooral ook omdat ik merk 
dat ze totaal kloppend zijn en ik me herinner 
dat ze totaal kloppend ontstaan zijn... in dit 
beeldheerst een soort dubbele zwaartekracht.

I.K.: Hoezo?

M.M.: Dat touw wordt echt omlaag gedrukt 
door de lucht, en valt over die dingen. Ik zie 
het meteen voor me: al die voorwerpen zijn 
zo op de grond gelegd en in één keer is dat 
touw er overheen gevallen. Het wordt echt op 
de grond gedrukt. Op die plaats waar het in 
een lus omhoog komt, lagen eerst twee mui
zen die ik op elkaar had gelegd. Ik heb ze er 
heel voorzichtig weer onderuit geschoven. 
Dit is ook eigenlijk een heel talige gebeurte
nis.

I.K.: Ze zijn niet altijd even talig?

M.M.: De gebeurtenissen? Nee, maar een 
gedeelte van mijn werk bestaat uit het ge
woon naast elkaar zetten van woorden. Ik heb 
dan wel gekozen om echte woorden te ne
men, of dingen. Als ik een kopje gebruik, 
vind ik het interessanter om een echt kopje te 
gebruiken, in plaats van het woord kopje. En 
een echte stoel in plaats van het woord stoel, 
vooral omdat een echte stoel ook schaduw 
afwerpt en je er zelfs op kunt zitten.

I.K.: Hetkaraktervan die dingen interesseert 
mij ook. Ze hebben voor mij vaak iets 
onvolwassens of zo. Of iets onvolgroeids, of 
onderontwikkelds, zoals alleen al die hond of 
die vos. Iets dat er is gekomen, “tot daar” is 
ontstaan, maar dat toch net onvolgroeid is.

M.M.: Het zijn natuurlijk dingen die het 
leven hebben overgeslagen. Ze hebben nooit 
geleefd. Net voordat ze geboren werden, zijn 
ze weer doodgegaan. Maar dat maakt hele
maal niets uit. Iets heel belangrijks in mijn 
gebouw is gelijktijdigheid. Aan de ene kant is 
het wel zo dat alle gebeurtenissen voor mij 
gelijktijdig naast elkaar geplaatst zijn, maar 
het blijkt de laatste tijd steeds vaker dat er een 
verdubbeling in de tijd plaatsvindt. Dit beeld 
komt bijvoorbeeld exact twee keer in het 
gebouw voor. Het wordt gespiegeld: daar een 
bad en een douche en daar ook een bad en een 
douche, en als er hier iets verplaatst wordt, 
dan verplaatst het daar ook. Ik heb er mij 
bijvoorbeeld uitgekleed, hier al mijn kleren 
neergelegd en mijn schoenen, mijn lenzen en 
mijn tandenborstel. En gelijktijdig gebeurde 
dat daar ook. Als je mijn gebouw dan be
zoekt, lijkje soms op dezelfde plek terecht te 
komen terwijl de aangrenzende kamers plots 
veranderd zijn. Als je vanuit deze kamer die 
ingang neemt en je loopt bijvoorbeeld hier... 
maar dit is eigenlijk de kamer waar ik het net 
over had. Hier staat een stoel en op de grond 
liggen allemaal A4-tjes. Daarop heb ik foto’ s 
gedrukt en die foto’ s heb ik genomen tijdens 
de dag dat ik mijn zelfportret als gebouw heb 
verlaten. Ik besloot toen om een andere per
soonlijkheid op te zoeken, naar een ander 
gebouw te lopen. En dat gebouw bestaat 
eigenlijk uit drie gedeeltes; de eerste twee 
zijn identiek aan mijn eigen gebouw en het 
derde is een ruimte die totaal gevuld wordt 
door één persoon... maar dat bestaat eigen
lijk nog niet. Dat ben ik nog aan het maken. 
Dit is een kamer waar ik die dag probeer te 
herinneren terwijl die nog nooit heeft plaats
gevonden, alleen maar gedeeltelijk. De foto’s 
heb ik al gemaakt.
Het vreemde van die dag was ook dat, toen ik 
terugkwam naar mijn eigen zelfportret, er 
heel wat dingen waren veranderd. Er waren 
in totaal wel veertig kleine kamers bij geko
men. .. maar als je daar dus binnengaat, kom 
je na heel veel kamers te hebben bezocht, 
toch weer in hetzelfde gedeelte terecht. Of in 
een schijnbaar zelfde gedeelte. Als je weer 
diezelfde opening neemt, kom je toch in een 
andere kamer en lijkt het alsof ineens alles is 
verschoven.
Van die kamers die ontstaan zijn na de dag dat 
ik mijn zelfportret verliet - dus toen ik ‘s 
avonds terugkwam - heb ik in de Sonsbeek- 
catalogus een paar foto’s geplaatst. Het zijn 
vrij smalle kamers. Twee meter breed, som
mige zijn vier meter lang of zes meter lang, er

BLACK BIRD / DEAD BIRD / CURRENT THOUGHT

zitten er ook bij van maar één meter vijftig 
lang - en in elke kamer ligt een “Dead Bird/ 
Current Thought”. Een dood vogeltje en een 
“Current Thought”.

I.K.: Dat is een echt dood vogeltje?

M.M. : Een schijnbaar echt dood vogeltje. Of 
ja, het is nu wel echt dood. Maar kijk, op die 
dag dat ik mijn gebouw verliet, liep ik door 
het park. Toen lag daar zo’n “Dead Bird/ 
Current Thought” en meteen kwam er een 
levende vogel bij zitten. Ik heb daar een hele 
serie foto’s van, echt prachtig. En even later 
sprong die vogel op mijn schouder. Nadat ik 
deze foto had gemaakt.

I.K.: En dat is een “Current Thought”?

M.M.: Ja.

I.K.: Die je vindt of die je maakt?

M.M.: Die je krijgt. Ja, die gedachte schepje, 
of krijg je. Of je hebt die gehad.

I.K. : 1s dat ook een gebeurtenis ?

M.M.: Ja, ja. Maar, ik heb dit gezien, ‘s 
avonds kom ik in mijn gebouw terug en toen 
bleken er allemaal kleine kamertjes te zijn 
ontstaan. Moet je je voorstellen, ik kom terug 
in mijn zelfportret en opeens ontdek ik een 
nieuw gedeelte! Daarbeginthet: “DeadBird/ 
Current Thought”, “Dead Bird/Current 
Thought”, “Dead Bird/Current Thought”, 
“DeadBird/Current Thought ”,... en dat gaat 
zo wel een uur door.

I.K.: Hallucinant. Of niet?

M.M.: Ik vond het wel heel plezierig om daar 
doorheen te lopen. Misschien is het wel één 
van de vrolijkste beelden die ik heb gemaakt.

I.K.: Waarom?

M.M.: Omdat ik het nog steeds kan blijven 
zien. Dat is echt het mooiste beeld: datgene 
datje maar kan blijven zien. Of, hoe vaker je 
het ziet hoe mooier het is. Alles watje trou
wens kan blijven zien is heel mooi. Maar dit 
beeld in het bijzonder. Toen ik door die zich 
steeds herhalende kamers liep, had ik het 
gevoel dat ik in elke kamer weer wakker 
werd. In die serie kamers word je eigenlijk 
voortdurend wakker gemaakt.

I.K.: Op een pijnloze manier.

M.M. : Het heeft wel iets pijnlijks of zo, maar 
ook iets heel fijns. Dat hier is één van de 
personen waar ik het over had: het is een hele 
grote machine die zo af en toe verandert. Die 
heb ik nog nooit tentoongesteld, maar wel 
ooit willen meenemen en laten zien.

I.K.: Een persoon die je kent?

M.M.: Nee, meer het idee van een persoon... 
dit beeld is meer een persoon die ik ken. 
Eigenlijk een persoon die uit vijf gedeeltes 
bestaat: uit twee honden, een pop, een groot 
metalen vlak en een niet benoembare massa 
daaronder die er een beetje groenachtig uit
ziet. Dat alles zie ik als een persoon die ik uit 
mekaar heb getrokken in deze onderdelen.

I.K.: Om het plezier van het vernietigen?

M.M.: Nee, helemaal niet. Het is iets heel 
normaals om dingen uit elkaar te rafelen, om 
ze duidelijker te zien. En zo heb ik dat ook 
met een persoon gedaan.

I.K. : Je maakt dikwijls dingen die op de grond 
liggen.

M.M.: Dat komt omdat ik vaak vanuit de 
lucht denk. Als ik aan het werk ben, stel ik me 
meestal zo’n twintig meter boven de grond 
voor. Dan kijk ik naar beneden en zie ik al die 
dingen. Dat is een fijne manier van denken. 
Die vind je ook wel terug in mijn plattegrond.

I.K.: Het idee van overzicht hebben?

M.M.: Dat sowieso. Dat sluit ook meteen aan 
op de allereerste werktitel van mijn gebouw 
die was: “bewoond voor het zicht”. Dat zegt 
al genoeg.

I.K. : Deze twee plattegronden zijn hetzelfde ?

M.M.: Nee, er zitten waarschijnlijk al ver
schillen in. Kijk, hier is een kamer van zand 
gekomen, dit hier is danig veranderd. Die 
dobbelsteentjes op zwenkwielen staan op 
een andere plek en daar staat een apparaatje 
op een andere plek. Hier staat de stoel met die 
foto’ s en daar een bed met drie baby’ s en een 
pop. Zo zijn er heel veel dingen veranderd. 
Als je nauwkeurig naar mijn plattegronden 
kijkt, zie je eigenlijk heel veel veranderingen. 
Kijk dit: dat heeft maar heel even bestaan. 
Dat is een hoepel die ik tegen een hoek heb 
gedrukt en in die hoek ligt een heel klein raar 
beest. Dat is nu in een andere kamer terecht
gekomen. De hoepel staat er nog wel.

I.K.: Hoeveel versies zijn er dan?

M.M.: Van dit gebouw? Ik denk wel een stuk 
of veertig, of vijftig.

I.K.: Hoe vaak verandert het? Elke dag?

M.M.: Niet elke dag. Ik denk er elke dag aan 
maar praktisch verandert het niet elke dag. 
Nu verander ik vaak dingen gewoon alleen 
maar in mijn gedachten. Om de zoveel tijd 
werk ik het allemaal bij.

I.K.: Is het dan secundair of die al dan niet 
worden gebouwd? En heeft de realisatie van 
de kamers (bijvoorbeeld voor Sonsbeek 93) 
veel invloed op het gebouw?

M.M.: Er zijn ook heel wat beelden die ik al 
helemaal gemaakt heb maar die ik nog nooit 
ergens neergezet heb. Soms heb ik het ook 
niet eens nodig om die te zien. Laatst heb ik 
een heel belangrijke kamer gemaakt, die is 
acht bij drie meter tachtig bij vijf meter. Maar 
daar ben ik echt heel blij mee, met die kamer. 
Die zal ik ooit nog wel eens laten zien.

I.K.: Er zijn veel poppen ook. Noem je dat 
poppen?

M.M.: Ja, voor mij zijn dat poppen.

I.K.: Van die wezens die je ontmoet ergens 
halverwege tussen jezelf en de dingen. Alles 
wat ik heb gezien in dat gebouw is wel een 
beetje zo.

M.M.: Ik merk de laatste tijd dat ik dingen 
ook als poppen ga zien. Een paar maar. Van
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in het begin dat ik mijn gebouw had, waren er 
bijvoorbeeld al potloden die ik in gummen 
stak. Nu begin ik dat steeds meer als poppen 
te zien.

I.K.: En die in elkaar kortgesloten batterijen 
daar?

M.M.: Die nog niet. Dat komt misschien nog 
wel. Dat zijn voor mij gewoon nog dingen.

I.K.: Het is een ontwikkelingsstadium?

M.M.: Ik denk het.

I.K.: En dieren? Is dat nog een andere cate
gorie?

M.M.: Dieren heb je minder in de hand. Die 
komen gewoon binnen.

I.K.: Toch vind ik dat een raar beeld van die 
muis vastgebonden aan die vos, omdat dat ze 
juist zo bewegend maakt. Je voelt er de angst 
in voor beweging en snelheid.

M.M.: Ja, ja. Dat is zoiets dat me ontzettend 
fascineert: dat er heel veel mensen, waaron
der ik, bang voor muizen zijn. En dat houdt 
voor mij ook letterlijk een overwinning van 
het denken in. Als ik een muis zie dan weet ik 
dat ik er niet bang voor hoef te zijn omdat 
muizen absoluut niets doen. Ik vind ze dus 
ook zeer mooi en toch ben ik er bang voor, 
terwijl ik verstandelijk wel weet dat het niet 
nodig is. Dat zijn dingen die mij zoveel 
vertellen over hoe een mens in elkaar zit. En 
ook over het denken. In het gebouw ga ik ook 
op verschillende manieren met het denken 
om, zoals woordelijk denken en niet-woor- 
delijk denken maar ook... ja en dat kan ik nu 
juist niet uitleggen! Dat zal ik nooit kunnen 
uitleggen... ehm... wacht! er is zoveel te 
vertellen, 4, vier, Vaihinger, ja een afzonder
lijke plaats in het neo-kantianisme neemt 
Hans Vaihinger (1852-1933) in. Zijn belang
rijkste werk draagt de titel “Dejilosofie van 
het alsof, systeem van de theoretische, prak
tische en religieuze ficties van de mensheid”. 
Vaihinger schreef het al in hoofdzaken op 
vijfentwintigjarige leeftijd, gaf het echter pas 
vijfendertig jaar later aan de openbaarheid 
prijs. Vaihingers centrale begrip is, zoals de 
titel reeds aanduidt, de fictie. Zijn filosofie 
wordt daarom ook fictionalisme genoemd. 
Fictie betekent woordelijk “verdichting” (in 
het Engels heet het bellettristisch gedeelte 
van de literatuur “fiction”). Met de naam 
fictie wordt in de wetenschap een onderstel
ling aangeduid, wier onwaarschijnlijkheid, 
ja onmogelijkheid, bekend is, maar die toch 
als hulphypothese wordt gebruikt en als zo
danig goede diensten bewijst. De rake uit- 
drukking voor de fictie is het voegwoord 
“alsof’. Men moet de fictie niet verwarren 
met de hypothese. Ook de hypothese is een 
onderstelling, van wier definitief waarheids
gehalte ik geenszins overtuigd behoef te zijn. 
Ik verwacht echter dat ik de hypothese eens, 
door toetsing aan ervaringsmateriaal, kan 
“verifiëren”, als waar bewijzen, of als on
waar kan laten vallen. Bij de fictie verwacht 
ik dat niet. Ik zie van tevoren in dat zij onwaar 
is of zelfs vol innerlijke tegenspraak. 
Niettegengestaande dat pas ik haar toe, en 
met succes.
Wij herinneren ons dat reeds Kant de formule 
“alsof’ op een belangrijke plaats van zijn 
werk had toegepast: bij de uiteenzetting van 

“regulatieve ideeën” van de rede: ziel, we
reld, god. Vaihinger ontdekt nu dat deze 
methode op de meest uiteenlopende gebie
den in ons denken en gedragen voortdurend 
door
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ons wordt aangewend. Bijvoorbeeld is in de 
mathematica het begrip van het oneindig 
kleine vol innerlijke tegenspraak en toch 
onontbeerlijk. Evenzo is het gesteld met tal
loze andere begrippen van de natuurweten
schappen, van de rechtsleer, de staats
huishouding, de geschiedeniswetenschap. In 
de ethiek is bijvoorbeeld de wilsvrijheid een 
logische zinneloosheid; desondanks vormt 
zij de onmisbare grondslag van onze morele 
en juridische orde. Ook in de religie houden 
wij aan bewust onware en onbewijsbare on
derstellingen vast, omdat zij ons “hef’, dat 
wil zeggen praktisch van nut en onontbeerlijk 
zijn.
Vaihinger stelt nu de vraag: hoe komt het dat 
wij met bewust onware voorstellingen toch 
het juiste bereiken? Hij antwoordt: het den
ken is een doelmatig werkende organische 
functie. Het is oorspronkelijk niets anders 
dan een middel in de strijd om het bestaan. 
Het dient voor het zelfbehoud van de levende 
wezens. Het is er niet om zijns zelfs wil. In de 
loop van de ontwikkeling - volgens de wet 
van de “overwoekering van het doel door het 
middel” - loopt het tenslotte daarop uit dat het 
denken als theoretisch denken om zijn zelfs 
wil, ten gerieve van zuivere “kennis” wordt 
uitgeoefend. Daarvoor is het echter niet ge
schapen en dientengevolge niet bruikbaar. 
Het denken is een kunst. De logica is de 
kunstleer van het denken. Naast de gewone, 
regelmatige methodes van de logica, de kunst
regels, zijn er ook “kunstgrepen”, onregel
matige denkmethoden, om zo te zeggen 
kneepjes, die in de strijd om het bestaan hun 
doelmatigheid bewijzen. De belangrijkste 
daarvan nu zijn de ficties.
De ficties vormen langzamerhand een gehele 
- onwerkelijke - wereld op zichzelf. Maar 
deze gehele wereld van het “alsof’ is, hoewel 
irreëel, toch niet waardeloos. Zij is integen
deel voor alle hoger geestelijk leven van de 
mens, voor de religie, ethiek, esthetiek, even
goed als voor wetenschap, zelfs gewichtiger 
dan de wereld van het ‘‘werkelijke”. Vaihinger 
komt zodoende tot een geheel gewijzigd 
waarheidsbegrip. "Waar" is de voorspelbaar
heid, de berekenbaarheid van een ervaring, 
waardoor wij de mogelijkheid verkrijgen ons 
praktisch gedragen juist in te richten. Indien 
de ficties ons deze dienst bewijzen, - en zij 
doen het - dan zijn zij voor ons “waar”. 
Waarheid is niets anders dan de bruikbaarheid 
voor het leven. Een andere, “objectieve” 
maatstaf bestaat zelfs in het geheel niet.
Het is duidelijk in te zien dat deze gedachten 
van Vaihinger niet ver afstaan van die van 
Nietzsche (en ook van Schopenhauer). 
Vaihinger beroept zich dan ook, behalve op 
Kant, hoofdzakelijk op Nietzsche, weliswaar 
slechts als bevestiging van de zijne: want hij 
had de werken van Nietzsche pas leren ken
nen na het eerste project van zijn eigen wijs
begeerte. De gedachten van Vaihinger zijn 
nauw verwant aan die van het
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Engelse en Amerikaanse pragmatisme, ge- 
deeltelijk ook aan de latere Duitse “levensfi

losofie”. Deze beide richtingen zullen in het 
volgende hoofdstuk worden behandeld, 
wacht, ik dwaal af, eigenlijk is het meest 
simpele voorbeeld - en voor mij ook het 
meest fascinerende voorbeeld - dat als je een 
potlood uit een gum haalt en je schrijft daar
mee een 8 op de vloer en je gaat staan, datje 
als je daarnaar terugkijkt 8 denkt. Als je een 
8 schrijft en je ziet dat dan terug, denk je 8. 
Dat is zo fascinerend en zoiets fundamenteels 
... maar ongelooflijk ongrijpbaar. Dat is ei- 
genlijk het mooiste dat er bestaat, dat de 
wereld zo werkt. Of dat de mens zich zo heeft 
ontwikkeld dat er inderdaad dat gebeurt als je 
dat doet.

I.K. : En dat er niet zo ’n duidelijk onderscheid 
bestaat tussen de dingen en het denken?

M.M.: Nee, dat gebeurt gelijktijdig. Echt 
fascinerend. En op dat gegeven, of op die 
fascinatie is eigenlijk heel mijn gebouw ge
baseerd. En daarom is het ook echt een zelf
portret.

J.K.: En dat is de waarheid van het gebouw. 
Of het nu bestaat of niet.

M.M. : Ja, maar het bestaat zeer zeker. Omdat 
ik het zeg.

I.K.: Het parcours, is dat belangrijk?

M.M.: Het parcours in mijn gebouw? Ja, dat 
is ontzettend belangrijk.

I.K.: Hoe zie je dat?

M.M.: Waar ik daarnet over sprak: het gevoel 
datje soms in hetzelfde gedeelte terechtkomt 
hoewel het een ander gedeelte is maar schijn
baar hetzelfde gedeelte. Ook bijvoorbeeld 
dat die “Dead Bird/Current Thought”-ka- 
mers om het gebouw heen liggen, dat het er 
echt door wordt ingepakt. En wat er ook heel 
belangrijk is in het gebouw, dat is dat als je die 
"encyclopedie-kelder" betreedt, je onder een 
andere ruimte doorgaat. Dan ga je onder een 
andere ruimte door die eigenlijk alleen maar 
via twee gaatjes in het plafond in verbinding 
is gesteld met de ruimte erboven. Die is 
verbonden met die kamer waarin die vier 
dobbelstenen op zwenkwielen staan, via een 
heel klein gaatje in het plafond. Dat is dus 
zo’n ruimte waar je nooit lichamelijk in kunt 
komen, die je je alleen maar kunt voorstellen.

I.K.: Die heeft geen deur?

M.M.: Nee, alleen zo’n heel klein gaatje. En 
die “encyclopedie-kelder” is eigenlijk een 
ruimte van waaruit ik meestal werk. Ik ben 
heel vaak in die kelder.

I.K.: Wat gebeurt er?

M.M.: Eigenlijk bestaat mijn werk uit drie 
gebieden. Een gebied dat om mijn gebouw 
heen ligt, het gebouw zelf en daarbinnen de 
“encyclopedie-kelder”. Die "encyclopedie- 
kelder" en het gebied om mijn gebouw heen 
zijn eigenlijk identiek, alleen is voor mij die 
"encyclopedie-kelder'een plek waar alles 
feitelijk voor waar wordt aangezien. Terwijl 
de plek waar mijn gebouw in staat de dingen 
niet als waar beschouwt, gewoon als alsof- 
waarheid. Maar die accepteer ik toch weer, in 
die "encyclopedie-kelder" ’. Daar heb ik on
langs een tekst over geschreven.

I.K.: Die encyclopedie aanvaardt bij voor
baat alles dat buiten het gebouw om is ? ,

M.M. : Ja. Of ze bestaat uit alles wat buiten het 
gebouw om is.

I.K. : Dus heb je die wereldeigenlijknietmeer 
nodig?

M.M.: Die wereld en die kleine ruimte zijn 
twee gelijktijdige dingen. Ze zijn identiek 
aan elkaar. Alleen trek ik ze net als die 
persoon even uit elkaar voor het gemak.

I.K.: Om ze duidelijker te maken?

M.M. : Ook om dingen hanteerbaar te maken. 
Mijn werk is eigenlijk heel de wereld han
teerbaar te maken.

I.K.: ...beschikbaar ook

M.M.: Ja, dat is een mooie eigenschap.

I.K.: En het gebouw is er eigenlijk alleen 
maar om te kunnen benoemen. Om erover te 
kunnen praten alsof het bestaat.

M.M.: Dat is hetzelfde, namelijk datje on
ware dingen als waar beschouwt gewoon 
omdat het mooi is dat heel veel mensen 
accepteren dat het echt bestaat, dat ze het voor 
waar aannemen.

I.K.: Daarmee is het gebouw ook deel van 
wat er rond het gebouw is.

I
M.M. : En dat is echt heel mooi. Daarmee zeg 
ik misschien ook wel iets over hoe de wereld 
in elkaar zit omdat de wereld eigenlijk vol 
staat met gebouwen net zoals het mijne. 
Vrijwel alle begrippen die bestaan komen 
qua aard overeen met mijn gebouw. Dit is wel 
een periode waarin dat heel erg beseft wordt, 
omdat in deze tijd een heleboel begrippen uit 
elkaar zijn gevallen ook. Maar ik heb het 
gevoel dat ik die in mijn werk juist heel erg 
graag opraap, omdat die begrippen, ook al 
zijn ze niet waar, wel heel erg belangrijk of 
toepasselijk zijn. Dat zijn instrumenten, alle 
begrippen zijn instrumenten. Het denken van 
de mens is ook een instrument. Heel de 
wereld is op dezelfde manier ontstaan als 
mijn gebouw is ontstaan. Aan de andere kant 
is er ook helemaal geen reden tot paniek. Je 
kunt alles gewoon vasthouden en doen alsof. 
Als je beseft dat het allemaal hulpmiddelen 
zijn is er niks aan de hand. Dat maakt het 
alleen maar makkelijker om ermee om te 
gaan. Het is een echte wereld. Allemaal waar 
gebeurd.

Use Kuijken

In aflevering 44 van “De Witte Raaf” wer
den een voorlopig grondplan (d.d. 28/5/93) 
van het “Zelfportret als gebouw” evenals 
enkele uittreksels gepubliceerd. Mark 
Manders stelt van 18 juni tot 28 augustus 
tentoon in het MUHKA (Leuvenstraat 32, 
2000 Antwerpen, 03/238.59.60) in het ka
der van het initiatief “De Praktijk”.

1 5



i0

DEWEER
ART

GALLERY
di III > (

V G M
TIEGEMSTRAAT 6A

B-8553 OTEGEM / BELGIUM
Tel. (32).56.64 48 93
Fax (32).56.64 76 85

D

U M

OPEN SA-TU 2-6 pm
CATALOGUE AVAILABLE

JAN MOT & OSCAR VAN DEN BOOGAARD JAN MOT & OSCAR VAN DEN BOOGAARD

PETER DUKA
FEBRUARI - MAART.1994

ROBERT DEVRIENDT
MAART-APRIL 1994

JAN KNAP
MEI - JUNI 1994

CAROLINE BITTERMANN 
ROBERTO CABOT 

ROBERT DEVRIENDT
PETER DUKA 

JAN KNAP 
CHRISTIAN MACKETANZ 
ALBRECHT SCHNIDER 
STEPANEK & MASLIN 

LEIF TRENKLER 
WOUTER VAN RIESSEN

02-216 04 24 ROGIERLAAN 53 
1030 BRUSSEL

02-216 04 24 ROGIERLAAN 53 
1030 BRUSSEL

■

15



De noodlottigheid van het museum?
Het museum en de dierentuin hebben veel 
met elkaar gemeen. In beide instellingen 
moet je je pas inhouden en kan je maar beter 
van alles afblijven vooraleer het bijt of alar
meert. Naast hun zorgvuldig uitgekiende 
omheiningsarchitectuur en bewakings
technologie, zijn beide instituten vooral pro- 
dukten van een gelijkaardige visie op cultuur 
en natuur waarin “tentoonstelling” annexatie 
van het wilde of experimentele betekent, en 
waarin het “verzamelde” kwaadschiks wordt 
bijgezet in een onderwerpende, antropo
centrische orde. Hoezeer hun spektakels ook 
mogen boeien, in zekere zin zijn het fatale en 
cynische plekken.

Wat te denken van een dierentuin in het 
museum? Bij de Nieuwe Kerk in Amster
dam, hartje centrum, waar een tentoonstel
ling over de rijkdom van de Scythen plaat
vond, werden buiten twee lieve, springle
vende fjordenpaardjes getoond, een ras ooit 
bereden door de Scythen. En onlangs zag ik 
“Zoo for a Temporary Autonomous Zone 

Jouke Kleerebezem en Paul Perry, 
opgesteld in Bureau Amsterdam, de op actu
ele kunst gerichte dependance van het 
Stedelijk Museum. Je kon er een glimp van 
levende stekelvarkens opvangen en twee le
vensgrote namaakgiraffen met videocamera’ s 
op hun kop aanschouwen. In de hal hing een 
monitor die het gefixeerde beeld toonde van 
wat één van de giraffen registreerde, name- 
lijk een stukje van de buitenruimte van het 
hok van de stekelvarkens. Ergens anders in 
de tentoonstellingsruimte stonden een baal 
stro én grote papieren zakken, bedrukt met 
een logo en teksten, gevuld met voer, één 
ervan met speelgoedgirafjes. Hetlogo toonde 
een gestileerde, gedeconstrueerde pop of 
dummy en de teksten luidden “Bio Diversity/ 
Logo Diversity/Eido Diversity. Crashmodel 
dummy/camouflageculture/enciyption 1994- 
2001”. Het hok van de stekelvarkens was 
bekleed met een sophisticated Schots ruitje 
en versierd met ruige koeienschedels; in hun 
door een aluminium hek afgebakend tuintje 
lagen houten bijtstokken en op de kooi draaide 
een radar. De giraffen stonden in een door 
“museale” touwhekjes afgesloten, met stro 
bezaaide ruimte. Hunhuid van giraffevel en 
camouflagestof onthulde op enkele plaatsen 
rudimentaire, metalen skeletten. Er was ook 
een “kinderspeelplaatsje”, opgetrokken uit 
met logo’ s gedecoreerde vloerplaten, bezaaid 
met poppen, en beschenen door vier felle 
lampen. Vlakbij bevond zich een laag houten 
tafeltje, omringd door kussens, waarin twee 
minuscule monitoren zaten waarop je weer 
kon zien wat de giraffen waarnamen. En in de 
hal werden t-shirts verkocht.
Natuurlijk was “Zoo for a Temporary 
Autonomous Zone III” meer als een ludieke 
representatie van een dierentuin bedoeld. Niet 
alleen expliciteerde “Zoo... ” de conceptuele 
en formele parallel tussen dierentuin en mu
seum, maar ook trachtte ze een kritiek te 
formuleren op de cultuur die deze instituten 
ondersteunt. “Zoo...” betrok hierbij rele
vante onderwerpen als de versmelting tussen 
cultuur/techniek en natuur, de musealisering 
van de natuur, en de ontwikkeling van onze 
samenleving tot een surveillance- en obser- 
vatie-maatschappij. Hier ging “Zoo...” on
geveer over, dat kon je zien, dat kon je lezen 
en dat kon je weten als je enigszins van de 
thematiek van de betreffende kunstenaars op 
de hoogte bent. Maar hoe deed “Zoo... ” dat?

Zoals haar volledige naam al aangeeft is 
“Zoo... ” “For a Temporary Autonomous 
Zone”. De “Temporary Autonomous Zone”, 
Tijdelijke Autonome Zone, of kortweg TAZ, 
is een concept van de anarcho-wetenschap- 
per Hakim Bey. (1) Bey heeft met de TAZ 
een alternatieve plek of ruimte voor ogen, een 
“vrije enclave” die weliswaar binnen be
staande maatschappelijke structuren bestaat, 
maar er onafhankelijk van is en zich tegen de 
heersende consensus richt. Voorbeelden vindt 
Bey onder meer in 18de eeuwse piraten
nesten, grote volksfeesten, onder andere de 
huurfeesten in het Harlem van de jaren ’20, 
zwarte markten, of het Contra-Net van 
computerhackers en datapiraten. “De TAZ is 
een clandestiene bezetting van door de Staat 
verwaarloosde ruimtes, een experimenteel, 
bevrijd gebied, geografisch, sociaal, cultu
reel of imaginair.” De TAZ kan dus vele 
vormen aannemen, en daarom formuleert 
Bey ook geen vastomlijnde definitie. In ieder 
geval komt de TAZ tot stand via de strategie 
van de “opstand”, via een ontsnapping aan of 
omzeiling van de Staat, en niet van de revo
lutie, die er altijd op uit is om via een omweg 
een andere Staat te vestigen.
Perry en Kleerebezem eigenden zich dit radi
cale concept toe en projecteerden het op hun 
“Zoo ’’-project. Maar kan je Bureau Amster
dam dan als een TAZ beschouwen? Met alle

Jouke Kleerebezem & Paul Perry

Zoo for a temporary autonomous zone III

goede wil van de wereld toch niet. Terwijl de 
TAZ “zich tijdelijk nestelt in de barsten én 
lege ruimten van de Staat en haar instituties”, 
aldus Bey, is Bureau Amsterdam wat het is: 
een museale ruimte en onderdeel van een 
zeer gevestigd instituut. Ik geloof de naïviteit 
niet van zowel Bureau Amsterdam, dat zich 
in haar persbericht als “Tijdelijk Autonome 
Zone" presenteerde, als van de kunstenaars, 
die ik tenminste slinkser schatte. Natuurlijk, 
zij identificeerden de TAZ niet specifiek met 
de concrete ruimte van Bureau Amsterdam, 
maar met hun eigen project. Niet alleen is 
Bureau Amsterdam geen “barst of lege ruimte 
van de Staat”: “Zodra de TAZ wórdt be
noemd (vertegenwoordigd, bemiddeld) moet 
ze verdwijnen, zal ze verdwijnen en slechts 
een leeg omhulsel achterlaten”, schreef Bey. 
In de termen van de TAZ heeft “Zoo... ” dus 
helemaal nooit bestaan, was “Zoo... ” al ver
dwenen voordat ze er was. Het lijkt erop dat 
Perry en Kleerebezem, samen met Bureau 
Amsterdam, maar wat met het idee van de 
TAZ geflirt hebben. “Zoo... ” ontstond niet 
vanuit een “opstand” maar slechts vanuit 
gekoketteer ermee. Een wereld van ver
schil. (2)
Als het dus geen “Zoo For A Temporary 
Autonomous Zone” betreft, maar eerder, en 
bijna te flauw, een “Zoo For An Always Safe 
Space”, is een volgende, wat algemenere 
vraag hoe “sociologische kunst”, om een 
gebrekkige term ook op “Zoo... ” toe te pas
sen, functioneert binnen officiële, maatschap
pelijke structuren, en dan specifiek binnen 
het museum. Kan zulke kunst effectief zijn, 
een consensus doorbreken, of raakt ze slechts 
hopeloos verstrikt in de museale nood
lottigheid? Mij komt het voor dat dit listige 
instituut maar al te goed weet dat ze haar 
positie alleen versterkt als zij zich, of de 
sociale structuren en ideologieën waar zij 
deel van uitmaakt, laat aanvallen op haar 
eigen grondgebied. Kunst met deze ambities 
bevestigt dus eerder, ongewild of niet, een 
consensus én kan geen wezenlijk onbehagen 
oproepen, alleen van het veilige, "behaag- 
lijke" soort. Ik ben het dan ook volmondig 
eens met de Spaanse criticus José Luis Brea, 
als hij stelt dat “de kritische representatie van 
hedendaagse sociale verschijnselen wordt 
getolereerd en aangemoedigd door de hui
dige cultuurindustrie. De status quo van deze 
industrie vindt daarin een legitimatie”. (3) 
Het is die “cultuurindustrie”, waar het mu
seum toe behoort, waar Bureau Amsterdam 
toe behoort, waar “Zoo... ” zich aan gegeven 
heeft, die de regels van het spel bepaalt en 
elke “opstand” die ze welkom heet, bij voor
baat al belachelijk maakt.
In plaats van het “onbevredigende heden” te 
doorkruisen met overtreffend fatum, toont de 
sociologische kunst dan vooral machteloos
heid en ontoereikendheid en blijft ze steken 
in een esthetisch vormgegeven fascinatie voor 
haar project van kritiek. Het werkelijke leven 
dat gemeen, verbijsterend, schrikbarend of 
onbegrijpelijk kan zijn, wordt zo getransfor
meerd, of "gemusealiseerd", in een vorm van 
geruststellende, neutrale fictie.

Maar de gedachte dat kunst niks meer over de 
wereld of de mens zou kunnen uitdrukken, is 

natuuriijkpasechtontmoedigenden onvrucht
baar. Geloven in zo’n “einde van de kunst” 
betekent alleen maar een definitieve over
gave aan de Staat, de Cultuurindustrie of het 
Museum. Dan komt vanzelf de vraag op of er 
nog een “uitweg” is, of hoe weer leven in de 
brouwerij te brengen. Is er nog een “opstand’ ’ 
denkbaar zonder martelaar of nar te zijn? 
Brea pleit bijvoorbeeld voor het herstellen 
van een “ruimte van symbolische effecti
viteit”. Volgens Brea is de grootste uitdaging 
voor de kunst in deze tijd gelegen in de vraag 
hoe zij ons nóg een beeld van de mens kan 
tonen op het moment dat de notie van repre
sentatie wankelende is. De mogelijkheid daar- 
itoe ziet hij alleen nog in “micro-circuits”, in 
'kleinere ruimtes. Jammer genoeg omschrijft 
hij de aard van die ruimtes niet, zodat ondui- 
delijk blijft wat hun positie is in de “cultuur
industrie”. Dat eerst te begrijpen lijkt mij van 
wezenlijker belang dan hun afmeting.
In een gesprek dat Chris Derçon een aantal 
jaren geleden voerde met de Amerikaanse 
socioloog Richard Sennet, naar aanleiding 
van het tentoonstellingsproject “Theater
garden Bestiarium: The Garden as Theater 
as Museum”, komt ook de status van het 
museum als autoritair instituut en de 
musealisering van de kunst aan de orde. (4) 
Het ideale museum van Sennet representeert 
niet de “officiële cultuur”, maar laat de men
sen in alle vrijheid oordelen over het ge
toonde. Sennet pleit voor tentoonstellingen 
die educatief noch geënsceneerd zijn. Er zou 
in het museum weer een “ritueel” moeten 
plaatsvinden tussen de kunstenaars, tentoon
stellingsmakers en het publiek. Daartoe zou 
de structuur van het museum niet hiërar
chisch en besloten maar open en anarchis
tisch moeten zijn. Hij stelt zich een “museum 
zonder muren” voor, of een tentoonstellings- 
model gebaseerd op het idee van het 
kunstenaarsatelier. Maar ook voor Sennet 
blijft het gissen hoe aan de museale 
noodlottigheid te ontsnappen. Zijn voorstel
len ademen wel erg de sfeer van de jaren ‘70- 
discussie ‘ ‘the museum in motion?’ ’, met name 
omdat ze zich niet echt losmaken van het 
museum of van het idee van "kunst en ten
toonstellen”.
“TheatergardenBestiarium ” ging overigens 
over de kunst van het tentoonstellen. De 
Duitse curator Rüdiger Schöttle werkte in 
opdracht van Dercon een alternatief 
tentoonstellingsconcept uit, waarin hij een 
imaginaire theatertuin beschreef die geen 
uitdrukking van machtsstructuren of techno
logische vooruitgang wilde zijn, maar een 
plek waar betekenis wordt gecreëerd in plaats 
van gereflecteerd. Dit open concept werd 
gebruikt voor een tentoonstelling als 
Gesamtkunstwerk, dat pas vaste vorm kreeg 
na een samenwerkingsperiode van twee en 
halfjaar, waar onder andere Ludger Gerdes, 
Dan Graham, Fortuyn/O ’ Brien, Juan Munoz 
en James Coleman aan meewerkten. Ik heb 
de tentoonstelling niet kunnen zien, maar het 
idee van Schöttle’stheatertuinklinktwonder- 
schoon. Misschien had het een denkbeeldig 
en geheim project moeten blijven, want de 
realisering ervan vond weerom plaats binnen 
de geëigende structuren van de gevestigde 
kunstwereld, terwijl mijn hardnekkige vraag 

is of er “daarbuiten” nog wat kan gedaan 
worden.
Gedachten daarover laten zich misschien 
vooral zo moeilijk concreet vertalen, omdat 
ze, wat mij betreft, speculeren over een ex
treme situatie die daadwerkelijk een 
verdwijning van de kunst, of van de kunste
naar, uit het geënsceneerde strijdtoneel van 
het Museum, de Staat, enzovoort zou vergen 
- wat een veel radicalere optie is dan de 
conformistische strategie van de simulatie, 
van de ironische confirmatie, of van het iro
nische zwijgen. Als de kunst in camouflage 
zou gaan, zou ook haaf gehele, vertrouwde, 
ondersteunende context wegvallen, precies 
omdat ze daar dan onzichtbaar in zou zijn. 
Het betreft dus een tactiek waarmee binnen 
de officiële of traditionele referentiekaders 
geen enkele eer te behalen valt, simpelweg 
omdat het daarbinnen niet gezien zou wor
den.
De TAZ van Bey veronderstelt een zekere 
“tactiek van de verdwijning”, van onzicht
baarheid. “De TAZ ontsnapt aan de officiële 
cultuur, aan de strategie van de Macht, door 
er onzichtbaar en dus onschendbaar in te zijn, 
door ondefinieerbaar in termen van spektakel 
te zijn.” De verdwijningstactiek volgens Bey 
impliceert een “element van weigering” aan 
instituten. Een negatieve geste, die echter 
tegelijkertijd een “positief’ gebaar omvat, 
dat iets tevoorschijn roept om het geweigerde 
te vervangen. Bey suggereert dat dé weige
ring van kunst “de vrijwel universele glazige 
verveling is die de meeste mensen bekruipt 
bij het noemen van het woord alleen al.” Als 
het negatieve gebaar dan uit de verdwijning 
van de kunstenaar bestaat, niet uit de wereld, 
en niet naar een utopie in toekomst of verle
den, maar uit de gemeenplaatsen van het 
gevestigde, dan is voor Bey de opkomst van 
de TAZ, als positief gebaar, de enig moge- 
lijke plek voor een “esthetiek die niet enga
geert, die zich verwijdert van de geschiedenis 
en zelfs van de macht, die vertegenwoordi
ging met tegenwoordigheid kan vervangen.” 
Natuurlijk geeft Bey ons geen TAZ-adres, 
maar dat betekent niet dat het slechts een 
denkbeeldige figuur betreft. Hoewel poë
tisch is de TAZ een daadwerkelijk realiseer
bare plek, die vooral aan het “dagelijkse 
leven” toebehoort. De TAZ is geen 
organisatievorm maareen “gebeurtenis” voor 
ingewijden die lang of kort kan duren en die 
de “wil tot macht” als verdwijning uitlegt. De 
tactiek van de verdwijning naar de TAZ is 
een creatief en geen nihilistisch of cynisch 
concept, en daarom kan ze een uitdaging zijn. 
Maar effectief is ze alléén als ze, onopge
merkt in het officiële leven, ook uitgevoerd 
wordt. Wie weet, wie je dan tegenkomt.
De “Zoo... ” van Perry en Kleerebezem vraagt 
om opstand. Maar hoe? Hadden we de stekel
varkens moeten opeten? Dierentuinen in 
oorlogsgebieden worden vaak “leeggegeten”, 
door de bezetter als pontificale daad, of door 
de onderdrukte bevolking, uit nood. Maar 
ook zijn er nog steeds plekken waar mensen 
nog niet in dierentuinen kunnen geloven. Zo 
schijnt in Paramaribo de Zoo langzaam maar 
zeker leeggegeten te worden door het honge
rige gepeupel. (“Zij komen bij nacht.”) Als 
het donker is, verandert Paramaribo Zoo in 
een TAZ, als een uiting van weigering van de 
bevolking om naar dieren te staren die zij 
broodnodig hebben.

Jorinde Seijdel

Noten

(1) Hakim Bey, “De tijdelijke autonome 
zone”, in: “Arcade”, nr 4, 1993, p.97-134. 
Deze prikkelende tekst is ook te vinden in 
Amsterdams “Digitale Stad” (modem- 
bezitters bellen daarvoor 6225222 in Am
sterdam en kijken in de Bibliotheek van het 
Gebouw voor Kunst en Cultuur).
(2) Dat “Zoo...” het derde deel is van het 
samenwerkingsproject “Temporary Auto
nomous Zoo” - dat zich, steeds enigszins 
verschillend, voor het eerst in Utrecht mani
festeerde in de context van het Festival aan de 
Werf, en daarna in de Vleeshal in Middel
burg - verandert wat mij betreft niets aan de 
aard van mijn betoog.
(3) José Luis Brea, “Vluchtige Schaduwen ”, 
in: “Metropolis M”, nr 4,1993, p.8-9.
(4) “TheatergardenBestiarium: The Garden 
as Theater as Museum", uitgegeven door 
The IC A, New York en The MIT Press, 
Cambridge/Londen, 1989, p.128-138.

“Zoo for a Temporary Autonomous Zone 
III” liep van 8 januari tot 13 februari in 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59,1016 NN Amsterdam (020/ 
422.04.71).
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Klant: Van Massen- 
hove Foucart - Gent 
Opdracht: verbouwen 
van een klein industrie
gebouw (einde 19° 
eeuw) tot private 
woning
Meubilair:
1. Day Bed van Eileen 
Gray - 1925 Vereinigte 
Werkstatten
2. Occasional Table 
van Eileen Gray - 1927 
Vereinigte Werkstatten 
3. E 1027 Table van 
Eileen Gray - 1927 
Vereinigte Werkstatten 
4. Fauteuil LC 3 van 
Le Corbusier - 1928 
Cassina
5. Rustbank van Rob 
Eckhardt - 1985 
collector's item
6. Keuken: ontwerp 
Surplus - 1989 
Ontwerp & 
Inrichting: 
Surplus/ Architect 
Johan Decoker
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SURPLUS
M E U B E L G A L E R I J & O N T W E R P B U R E E L

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

$n"ee" EATER

LENTE 1994
Ren Vawter, Dirk Roofthooft en Viviane De Muynck in de weer met teksten 

van André Gide, Heiner Müller en John Jesurun. Live muziek van Henry 

Threadgill, video en film van Leslie Thornton, vormgeving van Herman 

Sorgeloos. Jan Ritsema regisseert. Produktie van het Kaaitheater.
Van 3 tot 5 on van 10 tot 12 maart, 20u30.

Regisseur Jan Lauwers en de Needcompany verkenden in Invictas het 
oeuvre van Hemingway. Hun nieuwe produktie. Snakesong Trilogy Part t, 
Snakesong/Le Voyeur, is gebaseerd op thema's uit het werk van de 

Italiaanse auteur Alberto Moravia en is het eerste deel van een trilogie 

over liefde en dood. Van 8 tot 9 en van 13 tot 16 april, 20u30.

acemvmedsmembimhetneemsir 
Maurice Maeterlincks drama van de absolute liefde, een liefde waartegen 

niemand bestand is. Een ontroerend verhaal dat in zijn kinderlijke eenvoud 

onze tragische voorbeschiktheid verraadt. Lucas Vandervost regisseert. 
Met Nand Buyl en Chris Lomme in de titelrollen. Produktie: De Tijd.
Van 21 tot 23 april, 20u30.

Voor zijn eerste opera liet Walter Hus zich inspireren door de Orfeus- 
mythe. Het werd een opera over leven en dood, maar vooral over de 
liefde. Jan Lauwers regisseert. De muziek wordt uitgevoerd door het 
orkest Champ d'Action. Op 25,27,28 en 29 mei, 20u30.

g

ou BIEN LE DEBARQUEMENT
DESASTREUX

Een muziekperformance van de Duitse componist Heiner Goebbels, waarin 

elektronische en etnische muziek en teksten van Joseph Conrad, Heiner 
Muller en Francis Ponge samenkomen in een indrukwekkend scènebeeld 
van de Tsjechische kunstenares Magdalena Jetelovà.
Van 3 tot 5 juni,20u30.

V7Tal

Tweede salon van het Kaaitheater, gewijd aan bet thema fictie en werke 
lijkheid. Lezingen door een achttal auteurs. Op 11 [deel 1] en 12 [deel 2] 
april, 20u30.

HMMM!-ABONNEMENT
geldig voor de 5 produkties die hier worden aangekondigd èn voor Het 
landschep van de ficties'. 2000 fr.; 1500 fr. voor -25 en 60+, studenten en 
werklozen.

Alle voorstellingen hebben plaats in het Lunatheater, Sainctelettesquare 20, 
1210 Brussel.
Voor reserveringen en om het speciaal lente-abonnement te bestellen belt u 
de toeschouwerslijn: 02/218 SS 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.

Knackl AORGENDEN ( KREDIETBANK



Het varkenspestpostmodernisme
Bij ((Zoölogie. Over (post-) moderne dieren”

Grasduinend in “Zoölogie. Over (post-) 
moderne dieren ”, het vierde cahier van het 
programma “Vertoog en literatuur” van 
Antwerpen 93, stel ik een oppervlakkige 
inventaris van dieren op: bij Gombrowicz 
een koe, bij Savater een renpaard, bij Melle, 
Gruwez en Van Ostaijen varkens, terwijl 
Vogelaars tekst van paarden vertrekt om 
ook bij zwijnen te eindigen. Er zijn afbeel
dingen van een nijlpaard, gekooide apen en 
kangoeroes, een hond, een knuffelbeer, een 
hazewind, een everzwijntje, een paard, een 
aap, varkens... Het ongedierte in de bestiaria 
van Broodthaers en Vogelaar is dus eerder 
de uitzondering die de regel bevestigt. Zo
als in Kenneth Clarks “Animals and Men ” 
krijg je dus de indruk dat hier onder “die
ren” vooral “grotere zoogdieren” verstaan 
worden.
In de Oudheid situeerden “de klassieken” 
hun monsters in ruimtelijke verten: aan de 
periferie van de bekende wereld waarvan 
zijzelf het centrum vormden; sinds Darwin 
localiseren “de modernen” hun beestach
tige verwanten in de verten van de (verle
den) tijd. Anne Cauquelin suggereert dat 
beide “verhalen” elkaar waard zijn. Het 
was te verwachten dat het post-modemisme 
ook de biologische evolutie-idee als een 
vooruitgangs-ideologie en dus als een fictie 
zou bestempelen en verwerpen. De hiërar
chische stamboom dient omgehakt, de 
kooien van de zoo (die tegelijk de compar
timenten van Linnaeus zijn) worden geo
pend, en “soorten vallen niet meer te onder
scheiden, er zijn enkel nog verschillen” 
(Humbeeck, p.40). Mijn vraag wordt er 
slechts dwingender door: vanwaar dan dit 
overwicht van wat men vroeger de “hogere 
diersoorten” noemde, van vee en traditio
nele huisdieren, in een opzet dat de bonte 
verscheidenheid van al het levende tot haar 
recht wil doen komen?

Het antwoord ligt reeds besloten in het 
concept van “postmoderne dieren”. Daar
onder verstaan de auteurs blijkbaar “dieren 
die gerespecteerd worden”, ook - en zelfs 
vooral ! - door de wetenschapsmens die hen 
onderzoekt. Stephen R.L. Clark zegt het 
onomwonden: post-modemiteit betekent 
liefdevolle aandacht, empathie; moderni
teit is het koele objectivisme dat vooral 
sinds de Verlichting ingang vond; Paul 
Pelckmans onderzoekt precies die mentali
teitswijziging in de late 18de eeuw, aan de 
hand van teksten van Buffon en enkele 
mindere góden (het woord is niet misplaatst, 
aangezien almacht het sleutelbegrip vormt), 
en in een aangrijpende tekst die gevoelige 
zielen meteen tot het vegetarisme bekeert, 
toont Ulrich Melle de hallucinante gevol
gen van die “moderne” houding in onze tijd 
van "varkensgoelags" en “designkippen”, 
terwijl Marthe Kiley-Worthington reeds de 
remedies specificeert en de symbiose tus
sen mens en dier als einddoel aangeeft. 
Men lijdt dus mee, men wil een “ik-jij”- 
verhouding, men wil het dier in de ogen 
(kunnen) kijken. Nu begrijpen we beter 
waar de haast exclusieve aandacht voor 
“hogere soorten” vandaan komt, want te
genover de “lagere” is zo’n houding nogal 
problematisch.
Zelfs de pijn-signalen laten het hier afwe
ten. Het bloed van insekten is niet schreeu
werig rood (behalve misschien dat van de 
vlo die zich net aan het onze tegoed heeft 
gedaan), en een zwaar mishandeld exem
plaar blijft stom als een vis - nog een voor
beeld, trouwens.
Toch kan die beperkt uitgevallen empathie 
verruimd worden (maar dat gebeurt hier 
niet). Ik denk aan wat men de “vergrotende 
aandacht voor het kleine ongedierte” zou 
kunnen noemen. Grootmeester in dit ver
band is J.-H. Fabre, met zijn weergaloze 
beschrijvingen van het insektenleven; de 
entomoloog wordt hier dichter (zijn “Sou
venirs entomologiques” krioelen van de 
metaforen!). De “echte” dichter van zijn 
kant heeft vaak iets van een entomoloog. 
Waarom schrijven zoveel dichters gedich
ten (Machado), ja zelfs hele dichtbundels 
(Judith Herzberg) over vliegen? Misschien 
omdat de vlieg het meest banale, het mini
male dagdagelijkse dier is: een irriterend, 
ietwat vies stipje niets, dat als dusdanig een 
grote uitdaging betekent voor de poëti
serende visie. Dichter zijn, is (onder an
dere) blij kunnen zijn met nog veel minder 
dan de spreekwoordelijke dode mus. De 
empathie die de postmoderne bioloog be-

W)

V

74 - .I

Envoi

Op mijn schouder te Brussel strijkt een witte raaf neer, ze vraagt me of ik a.u.b. een illustratie bij de 
recensie wil kiezen & stante pede meegeven. Met een vastberadenheid die men van hem niet gewoon 
is, stapt schrijver dezes naar zijn met mappen volgeplempte kratten die het monsterachtig opus in 
progress bevatten (waarin beschreven wordt hoe sinds pakweg de renaissance “het arachnische" 
steevast veld wint, en in onze tijd van networks zelfs tot het beeld uitgroeit - dat waarin de hele wereld 
(en dus ook het varken) zich weerspiegelt), om er een miniem kopietje uit op te diepen: dit alleen kan 
het zijn, de spin in dienst van het zwijn.
Terwijl de witte ersatz-fax reeds Gentwaarts wiekt, roep ik haar de referenties na: “Charlotte ’s Web ”, 
een kinderboek van E.B. White (waarin verhaald wordt hoe de goede spin Charlotte het leven van een 
tot slachten voorbestemde big redt door in haar web een woord te weven dat op het vlezige wezentje 
slaat; beestig als ze zijn, geloven de mensen aan een wonder, want “spinnen kunnen immers niet 
schrijven”.)
Diplomatisch gefikst, al zeg ik het zelf; de porkografen van A’pen 93 zullen content zijn, en mijn spin 
krijgt fijntjes het laatste woord:

“Terrific!”

oogt, en de “vergrotende aandacht” die de 
kunstenaar in het verleden reeds vaak ma
nifesteerde, blijken dus complementair. Als 
beide benaderingen elkaar ergens hadden 
kunnen ontmoeten, dan was het hier wel. 
Een gemiste buitenkans dus.
Helemaal afwezig is dit aspect echter niet: 
iets ervan kan gevonden worden bij 
Broodthaers (wiens fascinatie voor de nau
welijks minder banale mossel vooral in zijn 
plastisch werk opduikt), maar dat is lang 
niet genoeg om op te wegen tegen het 
verpletterend gewicht dat onze viervoetige 
vrienden in de schaal werpen. Ulrich Melle 
is de enige die een paragraaf aan het “onge
dierte” wijdt - bij Vogelaar treedt het op, 
maar dat is een andere zaak. Melle heeft het 
over “de rat”, die “de totem (werd) van de 
nihilistische punkcultuur". In een wereld 
die de natuur totaal van de kaart heeft 
geveegd, zal dit soort ongedierte “nog altijd 
subversief weerwerk bieden tegen de men
selijke macht en misschien een laatste her
innering zijn aan de creativiteit en de vrucht
baarheid van de oude, dit wil zeggen de 
voor- en niet-menselijke natuur” (p. 121). 
Achter deze woorden gaat een andere 
krachtlijn schuil (die in dit cahier evenmin 
uitgediept wordt): sinds de romantiek sym
pathiseren de filosoof, de intellectueel, de 
kunstenaar vaak zo uitdrukkelijk met het 
ongedierte (of het onkruid) dat men van een 
identijïcatie kan spreken. Dat brengt me bij 
de tekst van Marc Holthof over fabeldieren. 
Hij schetst hoe de millennia oude fabels 
door La Fontaine en Cats verburgerlijkt, en 
door de tussenkomst van Lessing naar het 
domein van de moraliserende pedagogie 
verdrongen worden. In onze eeuw vormen
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de tekenfilmfiguren van Walt Disney de 
apotheose van deze infantilisering, in dienst 
van het laat-kapitalisme. Interessant, maar 
Holthof vergeet dat de fabel deze zeem
zoete dood op een bepaalde manier over
leeft, en in de 19de en 20ste eeuw ook 
zoiets als een negatief/subversief bestaan 
blijft leiden: door juist de burgerlijke waar
den in de vorm van dieren te incarneren, 
wordt de fabel een gedroomde schietschijf 
voor hen die zich tegen deze waarden ver
zetten. De kunstenaar bijvoorbeeld herkent 
zich maar al te graag in de krekel, die door 
de spaarzame mier met zijn harde arbeids
ethiek wordt uitgehongerd (in “Finnegans 
Wake ” komt bijvoorbeeld zo’n “zelfportret 
van de kunstenaar als krekel” voor).
In de tekst van Vogelaar ziet men de ver
beelding zelf aan het werk, met vaak adem
benemende resultaten. Wel komen som
mige zinnen woordelijk uit “Esthétiques 
sur Carpaccio” van Michel Serres, die 
Vogelaar niet vernoemt. Kan men van allu
sies spreken als ideeën uit een essay zonder 
bronvermelding worden overgenomen? 
Hoe dan ook, een schitterend pandemonium 
van bestialiteit wordt hier ontketend, met 
mythische resonanties uit alle richtingen.

En dan is ‘t gedaan. Er volgen nog wel twee 
teksten en een paar afbeeldingen, maar die 
hadden er net zo goed niet kunnen staan. 
Hoezo?! Zelfs Van Ostaijen! ! die daar toch 
moest staan, Anvers oblige, al lang dood en 
klassiek!, heeft twee Diergaarden geschre
ven!! met een Zwijnekop erin!, en waar 
slaat de tekst van Humbeeck dan nog op!, 
etc; enz. ! Allemaal waar, en toch...
Men kan dit cahier als een drieluik zien: de 

“ernstige” teksten die de hoofdmoot uitma
ken, worden gevat in groteske zijluiken, die 
respectievelijk in het teken van “de Zoo” en 
van “het Varken” staan. De zoo is een mooi 
en logisch uitgangspunt. Op een virtuoze 
manier weet Kris Humbeeck zijn in de 
actualiteit van Antwerpen 93 gewortelde 
tekst boven het provincialisme uit te doen 
groeien en het thema te verbinden met 
geschiedenis, cultuurfilosofie en actuele 
politiek (het “Blok”, racisme, apen en 
Uebermenschen...), dat alles in de stijl van 
en vol verwijzingen naar Van Ostaijens 
grotesken. Het begin van dit cahier is dus 
even feestelijk als het einde flets is, en dat 
heeft weinig met de slotteksten zelf te ma
ken, maar alles met hun onterechte keuze 
en plaatsing. Doordat de samenstellers het 
zwijnen-thema ook nog na de beklijvende 
bladzijden van Melle en Vogelaar aanhou
den, verliest Van Ostaijens (drastisch inge
kort) nummertje met de Zwijnekop zijn 
intensiteit. Ook Gruwez bewijst men geen 
dienst: zijn gedicht wordt in de context 
verlaagd tot de emmer die de trog doet 
overgulpen.
Al bij al bevat dit cahier heel wat mooie 
bladzijden: de speciaal rond het thema ge
schreven bijdragen zijn vrijwel altijd inte
ressant, maar de aanvullingen (en de illus
traties! - waarom 4 volle pagina’s uit 
Buffon?) werden minder trefzeker geko
zen; daardoor gaan belangrijke krachtlijnen 
de mist in, terwijl meer anecdotische mo
tieven te zwaar in de verf worden gezet. 
Alleen reeds een andere slottekst, van de
zelfde Van Ostaijen, had veel kunnen red
den. “De Sirenen” bijvoorbeeld, uit de 
tweede “Diergaarde”', een korte tekst (die 
men dus integraal kon opnemen), waarin de 
dichter het verleidelijke wezen en het 
loeiende toestel laat samenvallen. Dier + 
vrouw = mythische sirene; mythische si
rene + machinale sirene = sirene van Van 
Ostaijen; zij is dus dier+vrouw + machine: 
een hybride in het kwadraat, die herinnert 
aan het dooreenlopen van de "zijns- 
categorieën” waarover Melle het heeft. 
Humbeeck, die het Cahier in feit opent, 
verbindt de Antwerpse Zoo met het aan
palende station, het wilde dier met het ma
chinale monster dat de stoomlocomotief is. 
Maar ook het verband tussen zoo en haven 
is evident: alle grote Europese dierentuinen 
ontstonden in havensteden. Van eindeloze 
wijdsheid naar gevangenschap leidt ook de 
reis der sirenen. De sfeer van heimwee die 
in de havenbuurten te snijden is, wordt bij 
Van Ostaijen mede bepaald door het klaag
lijk geloei van de in scheepsruimen opge
sloten zeemeerminnen. Maar het diepte
punt is nog niet bereikt: ook “fabrieks- 
bezitters van het vlakke land” gaan sirenen 
benutten. Daar loeien ze nog wel, maar 
zonder “de reuk van het zeewater” ver
stomt hun aantrekkings-klacht.
Doffe “woordenloosheid” van het post- 
natuurlijke dier.

Jan Struelens

“Zoölogie. Over (post-) moderne dieren” 
bevat bijdragen van Roger Avermaete, 
Kris Humbeeck, Marcel Broodthaers, 
Anne Cauquelin, Mare Holthof, Stephen 
R.L. Clark, Marthe Kiley-Worthington, 
Ullrich Melle, Paul Pelckmans, Fernando 
Savater, Witold Gombrowicz, Jacq Vo
gelaar, Luuk Gruwez en Paul van 
Ostaijen. Het boek telt 189 pagina’s. 
“Vertoog en literatuur” was 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.
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De blinde vlek in het modernistische oog
Omtrent Rosalind Krauss’ ((The Optical Unconscious”
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In haar recent boek, “The Optical 
Unconscious”, wil de Amerikaanse 
kunstcritica Rosalind E. Krauss, een van de 
stuwende krachten achter het tijdschrift 
“October”, wijzen op enkele belangrijke 
sequensen in de kunstgeschiedenis van deze 
eeuw, die volgens haar door het ‘’officiële 
verhaal van het modernisme” ofwel gron
dig zijn misbegrepen ofwel in de vergeet
hoek zijn beland. Als hoofdverantwoorde- 
lijke voor dit modernistische verhaal wordt 
uiteraard Clement Greenberg aangewezen, 
woordvoerder van het Amerikaans neo- 
expressionisme. Greenberg was ervan over
tuigd dat het in de bestemming van elk 
artistiek medium lag om zichzelf steeds 
meer van elementen die er vreemd aan zijn 
te zuiveren. Elk medium moest zich terug
trekken in die sfeer van de zintuiglijke 
ervaring die hem “eigen” is. In het geval 
van de schilderkunst hield dit in dat zij zich 
moest beperken tot het louter optische, tot 
de pure visualiteit van het platte vlak. Dit 
betekent niet dat, zoals men het soms voor
stelt, Greenberg elke vorm van illusie wou 
uitgebannen zien (de eerste streep op het 
doek wekt, zo wist hij, onvermijdelijk reeds 
de illusie van een perspectivische diepte), 
maar dat de picturale illusie strikt binnen de 
orde van het optische moet blijven.
De visualiteit waar het modernisme naar 
streeft, is evenwel niet een empirische 
zichtbaarheid, maar zijn pathos is er vol
gens Krauss op gericht om, in een 
zelfreflexieve beweging, aan de zichtbaar
heid als zodanig te raken, dit wil zeggen aan 
de grondstructuur van het perceptuele veld, 
een structuur die voorafgaat aan en de voor
waarde vormt voor eender welke concrete 
perceptie. Vandaar dat de vision as such of 
de vision itself wezenlijk een zelfbewuste 
en onlichamelijke, "gedesincarneerde" blik 
is, namelijk een blik die zich aan geen enkel 
object hecht, maar de matrix, het abstracte 
raster blootlegt dat onze perceptie structu
reert. Zo zou Mondriaan ons met zijn “plus 
en minus”-schilderijen uitnodigen om met 
één blik de aritmetische regulariteit en 
relationaliteit te doorvorsen die onze per
ceptie beheersen. Daarom wordt volgens 
Krauss in het modernisme de klassieke 
oppositie tussen (achter)grond en figuur 
niet werkelijk gedeconstrueerd, zoals dat 
wel in de kubistische collage gebeurt (waar 
de “achtergrond” of de “diepte” wordt ge

representeerd door een geciteerd beeld
fragment en dus eindeloos terugwijkt), maar 
wordt die oppositie geneutraliseerd door
dat men denkt zicht te krijgen op een grond 
die aan elke tegenstelling tussen achter
grond en figuur voorafgaat. Het is door 
deze “transcendentale pretentie”, door dit 
geloof aan de grond, het fundament te kun
nen raken, dat het modernisme de kunst 
heeft kunnen zien als de zelfgenoegzame, 
autonome, zichzelf legitimerende activiteit 
bij uitstek.
Het is volgens Krauss onder meer met 
Duchamps obsederend ronddraaiende schij
ven ("rotoreliëfs") en met Max Ernsts over
schilderingen en dadacollages dat dit 
“fundamentalistisch” paradigma barsten be
gon te vertonen en er een counterhistory 
van het modernisme aanving. Voor het 
begrip van deze andere, “verdrongen” ge
schiedenis is een heel ander conceptueel 
apparaat nodig, dat Krauss vooral ontleent 
aan de psychoanalyse van Sigmund Freud 
en Jacques Lacan, en aan de schrijver- 
filosoof Georges Bataille. Wat deze men
sen gemeen hebben, is dat zij wijzen op iets 
dat resisteert aan de klare bewustheid van 
de blik, op een duister, onvermijdelijk ver
borgen element dat de transparantie van het 
visuele veld doorkruist, iets dat alles te 
maken heeft met het (onbewuste) verlan
gen en de lichamelijkheid: “the optical 
unconscious”.

Krauss’ betoog is, in tegenstelling tot haar 
eerste studie, “The Originality of the Avant- 
Garde and Other Modernist Myths” (Lon
den, 1985) bewust grillig en heterogeen 
qua stijl en genre. Kunsthistorische en psy
choanalytische beschouwingen, literaire be- 
schrij vingen, structuralistische schema’ s en 
autobiografische anekdotes wisselen elkaar 
af. Op zich is daar zeker niets tegen, maar 
men zou soms willen dat ze iets scherper en 
uitgebreider bij een en ander zou stilstaan. 
Zo geeft zij Lacans problematiek van “de 
blik als object a” (Cfr. “Séminaire XI, Les 
quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse”), die op zich toch al duize
lingwekkend genoeg is, en duidelijk het 
theoretische zwaartepunt van het boek 
vormt, uiteindelijk te fragmentarisch en 
suggestief weer.
Waar gaat het om? Krauss heeft het over de 
fascinatie van Max Ernst voor de in zijn tijd 

reeds erg verouderde houtgravures waar
mee men in de 19de eeuw populair weten
schappelijke magazines illustreerde. In zijn 
beeldnovelles, zoals “Femme 100 têtes”, 
plaatst Ernst middenin deze prozaïsche ta
ferelen - maar er tevens los van - een vaak 
naakt lichaam, meestal een lichaamsdeel, 
als een fantoom dat behalve door een kind 
door niemand gezien wordt. Dit “partieel 
object” vormt, hoewel het een Fremdkörper 
blijft in het tafereel waarin het komt bin
nengevallen, de streng die het tafereel 
samenhoudt. In die zin is het een “support” 
die het beeld draagt, maar die als achter
grond tegelijk in het beeld zelf binnen
breekt. De betekenis ervan blijft onbestemd. 
Het enige dat men ervan kan zeggen is dat 
het terugkeert, dat het de narratieve of di
dactische structuur van het tafereel telkens 
weer doorklieft, als een restant van iets dat 
uit het verhaal is weggevallen, maar koppig 
blijft aandringen.
Een gelijkaardig unheimlich karakter heb
ben Emsts “Uebermahlungen”, beelden 
en tekeningen uit advertenties, woorden
boeken, geïllustreerde tijdschriften,... die 
worden overschilderd tot er bijvoorbeeld 
enkel nog een vrouw zonder gezicht, zwe
vend buiten elke context, overblijft: de 
vrouw als “fallus”, namelijk als betekenaar 
van datgene wat in elk beeld of teken onver
mijdelijk ontbreekt, van het tekort waar
door elk verlangen getekend is.
De beelden in Emsts collages en over
schilderingen zijn beelden die men dage
lijks in de populaire cultuur aantreft. Maar 
het is door dergelijke onpersoonlijke, ano
nieme beelden dat de meest intieme en 
onheuglijke ervaringen van de mens, letter
lijk, getekend zijn. Dit betekent dat deze 
beelden deze ervaringen niet “uitdrukken”, 
maar dat ze juist die traumatische kern in de 
ervaring markeren die onherroepelijk werd 
uitgewist, traumatisch omdat het subject 
daarin een stuk van zichzelf is verloren 
waarmee het niettemin geïdentificeerd blijft. 
Het is de plaats van deze mutilatie, waarin 
het subject van zichzelf wordt afgesplitst, 
die ogenblikkelijk wordt bezet door beel
den die in het reservoir van de cultuur, - “in 
het veld van de Ander” zou Lacan zeggen - 
als “readymade”-elementen circuleren. Als 
substituten voor een gerateerde ontmoeting 
volgen deze beelden elkaar op automati
sche, letterlijk automaat-achtige wijze op.

Vandaar de voorkeur van Ernst, die hij met 
Duchamp deelt, voor machinale metafo
ren.
De beeldelementen die Ernst samenbrengt, 
zijn dus weliswaar visueel helder en trans
parant, maar die zogenaamde transparantie 
fascineert slechts omdat ze het effect is van 
een verdringing en van de serialiteit, de 
herhaling, het “automaton” die met deze 
verdringing in gang werd gezet. Het 
modernistische “visuele als zodanig” gaat 
dus terug op een meer oorspronkelijke 
“caesura in vision”, een oponthoud in de 
blik die voorafgaat aan elk zien en waarin 
het zien mij tegelijk wordt ontnomen en 
geschonken. Ernst presenteert ons als het 
ware “beelden” van deze cesuur; het beeld 
verschijnt bij hem als façade van een afwe
zigheid, als de omwikkeling van een altijd 
al weggevallen object, dat Lacan als het 
“objet a” heeft bestempeld.
De cesuur die de blik doorsnijdt, verstoort 
de simultaneïteit die het visuele in de 
punctualiteit van een dit-hier-nu verzamelt, 
brengt in de blik een essentiële temporisatie 
aan, een schommeling, een instabiliteit, 
een pulserend ritme. Krauss wijst in dit 
verband onder meer op Emsts interesse 
voor de primitieve voorlopers van de film, 
zoals de "zoötroop", een ronddraaiende 
trommel waarin op regelmatige afstanden 
gleuven zijn aangebracht waardoorheen 
men het intermitterende beeld van een vlie
gende duif kan bewonderen. Maar ook de 
“rotoreliëfs” van Duchamp vormen een 
soort auto-erotisch automatisme waarin het 
ene partiële object voortdurend in het an
dere metamorfoseert: oog, borst, vagina,... 
net zoals de metaforische verglijdingen van 
de betekenaar “oog” in Batailles verhaal 
“Histoire de l’oeil". Wat Lacan ons uitno
digt te denken is iets wat zowel de klassiek- 
perspectivistische als de modernistische 
“optiek” grondig ondermijnt: namelijk de 
prioriteit van het gezien worden op het zien. 
Mijn blik is nooit zomaar zuiver de mijne, 
want wanneer ik kijk ben ik reeds blootge
steld aan de blik van de “Ander” die mij een 
plaats in het tableau heeft toegewezen. Wat 
ik als “mijn” beeld zie, draagt onvermijde
lijk de stempel van andermans blik. Deze 
blik is niet visualiseerbaar, maar vormt een 
blinde vlek, een gat in het tableau waar ik 
naar tast. Dit gat, dat aan de oorzaak ligt van 
mijn scopisch verlangen, wordt volgens
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Krauss bijvoorbeeld gemarkeerd door de 
handen die in de tekeningen van Ernst 
mysterieuze objecten presenteren. Deze 
handen geven iets te zien, en duiden als 
dusdanig de onachterhaalbare plaats aan 
van waaruit men mij een licht op de dingen 
heeft geworpen, maar ze dekken tevens die 
plaats af.

Wat Krauss van Georges Bataille mee
neemt, is zijn “bas matérialisme”, zijn notie 
van het “informele”, van een radicaal hetero- 
loge materialiteit die aan elke spirituali- 
sering, elke sublimering weerstaat. Reeds 
in “The Originality of the Avant-Garde ” 
interpreteerde ze vanuit de teksten die 
Bataille in het tijdschrift “Documents” 
schreef, de horizontale, liggende sculptu
ren die Giacometti in het begin van de 
jaren ’30 maakte, als een poging om de 
zelfgenoegzame verticaliteit van de voor
stelling te ondergraven door haar met het 
lage, de grond, de aarde te vervoegen. Geïn
spireerd door diezelfde teksten interpre
teert ze nu het werk van onder meer Dali, 
Picasso, Bellmer, en vooral, uiteraard te
gen Greenberg in, Pollock.
Volgens Krauss heeft Greenberg de radica
liteit van Pollocks schilderkunst niet onder
kend, en dit omdat hij de zwaarte, de ge
welddadige en ondoorzichtige materialiteit 
die eruit spreekt uit de weg is gegaan. Eerst 
had Greenberg Pollocks schilderijen ge
prezen omwille van hun densiteit, omwille 
van hun absoluut concrete “dit-heid”. Maar 
nadien gaat hij Pollock dematerialiseren. 
Van het concrete, platte obj eet dat het schil
derij was, wordt het nu een perceptieveld, 
een puur optische entiteit, een “spiege
ling”. Op die manier van elke materialiteit 
ontheven, is het schilderij een analogon van 
een even abstract, onlichamelijk oog, een 
oog zonder drift, zonder verlangen, het 
instrument van de vision as such. Het sub
ject van dit oog staat rechtop en kijkt recht 
voor zich uit; het neigt niet naar omlaag, 
naar het “lage”, dreigt zich niet in de mate
rie te verliezen, maar verhoudt zich tot een 
realiteit die tot zijn zichtbaarheid geredu
ceerd is. En wanneer Pollock zijn verf op 
het doek laat druipen, dan is dat volgens 
Greenberg om elke snijding te vermijden 
die nog een onderscheid tussen vorm en 
achtergrond suggereert. De intentie zou 
dus geweest zijn de continuïteit van het 

picturale veld niet te verstoren, zodat het 
schilderij het perfecte correlaat is voor de 
ongebroken simultaneïteit van een blik die 
alles all at once voor zichzelf aanwezig 
stelt.
Krauss wil daarentegen bij Pollock het ge
weld benadrukken van markeringen die 
elkaar overwoekeren en zo het doek ont
trekken aan een “visie” die bij het geheel 
van wat hij ziet op een bewuste en transpa
rante wijze present wil zijn. Het gaat hier 
niet om een hang naar het louter amorfe, 
een louter willen verzinken in de zwaarte 
van het “aardse” - hoewel Krauss, hier en 
daar onvoorzichtig met Bataille omsprin
gend, soms naar die opvatting neigt - maar 
eerder om een vormproces dat geen weer
stand biedt tegen die zwaarte, en daarmee 
een einde maakt aan elke analogie met de 
Gestalt van een menselijk lichaam dat zich 
van zijn band met het “lage” zou hebben 
bevrijd.

Hoewel de manier waarop Krauss voortdu
rend verspringt van analyse naar poëtische 
evocatie of autobiografische mijmering 
soms eerder irriteert dan fascineert, kan 
men niet ontkennen dat zij met het span
ningsveld dat zij in “The Optical Uncon
scious” schetst inderdaad aan de wezen
lijke problematiek van de moderne kunst 
raakt en tevens onrechtstreeks een licht 
werpt op de verschuivingen die zich mo
menteel in de kunst voordoen.
Toch blijft een en ander dubbelzinnig, bij
voorbeeld als het gaat over wat het juist 
betekent dat het modernisme het optisch 
onbewuste “gemaskeerd” of zelfs “ver
drukt” heeft. Enerzijds lijkt Krauss te me
nen dat het modernisme als tendens in de 
kunst verdrukkend tegenover andere is ge
weest, en dat zij nu een ander soort kunst uit 
de vergeethoek wil halen. Mondriaan lijkt 
in het boek als het paradigma van dit eenzij
dig modernisme naar voor te worden ge
bracht. Maar dan lijkt het weer alsof het 
door Krauss bestookte modernisme vooral 
moet gezien worden als een theorie of een 
interpretatie die vooral na de tweede we
reldoorlog, en dan nog hoofdzakelijk in de 
Verenigde Staten, de geschiedenis van de 
avant-garde retrospectief op een nogal eng- 
formalistische wijze heeft herschreven, en 
zich daarbij door een bepaald formalisme 
dat effectief in de Amerikaanse kunst hoogtij 

vierde, bevestigd zag. Eenvoudig gesteld: 
wanneer Krauss aan modernisme denkt, 
dan denkt zij aan Greenberg. En wat zij wil 
doen is een aantal figuren uit de geschiede
nis van de avant-garde aan zijn interpretatie
kader onttrekken. Dat doet zij niet alleen 
met Picasso, dada en het surrealisme, maar 
ook met oeuvres die men steeds omwille 
van hun “objectiviteit”, hun “rationaliteit” 
en hun absolute visuele helderheid heeft 
gewaardeerd. Zo beschrijft Krauss in “The 
Originality of the Avant-Garde” het 
repetitief karakter van het werk van Sol 
LeWitt en Donald Judd niet in termen van 
visuele en cognitieve transparantie, maar 
vanuit de obsessionele herhalingen in het 
werk van Beckett...
Het blijft voor de Europeaan steeds een 
beetje bevreemdend hoe een weliswaar in
teressant, maar anderzijds toch eenzijdig 
criticus als Greenberg nog steeds fungeert 
als de kolossale vader die telkens nog eens 
moet onthoofd worden. Deze Greenberg- 
obsessie leidt er bij Krauss onder meer toe 
dat een ander, heel wezenlijk aspect van het 
modernisme totaal onbesproken blijft: zijn 
politieke, emancipatorische idealen, waar
bij de visuele transparantie van de artis
tieke vormentaal als de matrix gold voor de 
rationele transparantie van de gedroomde 
maatschappij. De surrealisten ontdekten van 
hun kant een revolutionair potentieel in het 
onbewuste. Het is niet duidelijk hoe Krauss, 
die toch niets anders schijnt te willen dan 
dat het door het modernisme verdrongen 
onbewuste terug aan de orde zou worden 
gesteld, zich tot deze maatschappelijke 
aspiraties van het surrealisme verhoudt. 
Krauss wil en kan ook niet zeggen dat het 
“optisch onbewuste” bewust moet worden 
gemaakt. Het gaat immers om iets in het 
beeld dat structureel noodzakelijk aan onze 
bewuste aandacht ontsnapt. Bij Lacan is dit 
het “object a” als effect van een castratief 
moment in het zien dat het subject afscheurt 
van zijn eigen blik, van zijn bewuste aan
wezigheid bij het geziene. Bij Bataille gaat 
het om een volstrekt heterologe materialiteit 
die de blik niet kan bevatten zonder zich 
erin te verliezen. Al bij al zou het de helder
heid van haar betoog ten goede gekomen 
zijn indien Krauss de verwantschap die er 
inderdaad bestaat tussen deze anderzijds 
toch zeer uiteenlopende auteurs, meer geëx
pliciteerd dan gesuggereerd had; vooral 

waar het de cruciale vraag betreft hoe dat
gene wat zich noodzakelijk aan de bewuste 
aandacht van de vision as such moet ont
trekken, door de kunst alsnog in het spel 
wordt gebracht. Door zich radicaal van 
Greenbergs gesublimeerde visualiteit te 
willen afzetten, neigt zij er soms toe om 
Batailles “bassesse” op zijn beurt tot een 
nieuw fundament te promoveren, terwijl 
bij Bataille deze “laagbijdegrondsheid” en
kel kan geaffirmeerd worden in een 
transgressie die niets zou zijn indien het 
verbod, dit wil zeggen de wet van de vorm 
niet van kracht zou blijven. Krauss lijkt 
hiermee eventjes te vergeten dat er naast dit 
formalistisch spiritualisme van de zuivere 
visualiteit, een niet minder fundamenta
listische metafysica van de materialiteit 
bestaat, van het informele, concrete, vitale, 
tactiele, kortom: “authentiek-lichamelijke” 
- een metafysica, of misschien beter: een 
Schwarmerei die zich bijvoorbeeld heeft 
geuit in de cultus rond een figuur als Beuys. 
Dit laatste komt misschien doordat Krauss 
in haar voornemen een geheel “andere” 
geschiedenis van de moderne kunst te schrij
ven, merkwaardig genoeg bijna helemaal 
voorbijgaat aan een auteur als Adomo voor 
wie reeds sinds de jaren ’40 fragmenta
risering, discontinuïteit, de nadruk op de 
ideosyncrasie, op het onnozele, ja, op het 
“laagbijdegrondse” (het “Subalterne”), als 
wezenskenmerken van de moderne kunst 
gelden. En deze zaken worden door hem 
niet gepresenteerd als irrationeel alterna
tief voor de burgerlijke rationaliteit, maar 
als een subversieve mimesis van het ge
weld dat in die zogenaamde rationaliteit 
aan het werk is.

Frank Vande Veire

“The Optical Unconscious” van Rosalind 
E. Krauss verscheen in 1993 bij het 
Massachusetts Institute of Technology. 
De illustraties zij n afkomstig uit “La femme 
100 têtes” (Parijs, 1929) en “Rêve d’une 
petite fille qui voulut entrer au Carmel” 
(Parijs, 1930) van Max Ernst
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Het vel van Cambyses
Wat oorspronkelijk werd aangekondigd als 
de cahiers 9 en 10 van het programma “ Ver
toog en Literatuur” van Antwerpen 93, is 
uiteindelijk uitgegroeid tot de driedelige pu- 
blikatie “Het vel van Cambyses Een eerste 
deel, dat werd toe vertrouwd aan Paul Van 
Beek, Wim Van Mulders, Herwig Todts, 
Frank Vande Veire en Paul De V y Ider, verza- 
meltkunstkritische teksten van 1900tot 1993. 
Voor het tweede volume nam Marianne Van 
Kerkhoven het gedeelte over theater-, dans
en operakritiek voor haar rekening, en Mare 
Holthof het gedeelte over film-, fotografie
ën mediakritiek. De “Epiloog" tenslotte 
omvat een niet eerder verschenen kunst
theoretische tekst van Frank Vande Veire, 
een lichtelijk gewijzigde versie van de tekst 
van Paul De Vylder die eerder in “De Witte 
Raaf’ gepubliceerd werd, en een tekst van 
Wim Van Mulders die eveneens in aange
paste versie het licht zag in een catalogus over 
Belgische kunst ten behoeve van de bevol
king van Hong Kong. Tussen de drie 
onderzoeksterreinen - beeldende kunst, po- 
< iium- en mediakunst - worden geen verban
den zichtbaar gemaakt. De selectieleden ver- 
schansen zich achter de veilige omwallingen 
van de betrokken disciplines.
De drie opdrachten kregen niet alleen een 
eigen maar vooral ook een andere personele 
invulling. Voor het eerste volume tekent een 
team, voor het tweede volume twee indivi
duen die een van elkaar gescheiden domein 
mochten exploreren. Uit het tweede volume 
spreken twee eenduidige en heldere posities. 
Het eerste volume is het resultaat van overleg 
en compromissen (waarvan sommige selectie
leden zich zelfs distantiëren, getuige de hef
tige - maar terechte - kritiek van Wim Van 
Mulders in zijn “epiloog” op een geselec
teerde bijdrage van Leen De Backer).
in deze bespreking wil ik in de eerste plaats de 
respectievelijke opties ondervragen die aan 
de selectie en de presentatie van de teksten in 
“Het vel van Cambyses" ten grondslag lig
gen. Daartoe wordt vanzelfsprekend de ver
gelijking tussen de boven onderscheiden on
derdelen gehanteerd. Na deze analyse wil ik 
me enkel toespitsen op “Kunstkritieken tus
sen ‘Van nu en straks ’ en documenta IX” en 
conclusies trachten te formuleren over het in 
dit volume gearticuleerde beeld van de kunst- 

I kritiek in Vlaanderen.

De ondertitels van de twee volumes van “Het 
vel van Cambyses" zijn een eerste indicatie 
van de eigenzinnige inkleuring van de aan de 
selectieleden geformuleerde opdracht. Ter
wijl het eerste volume over beeldende kunst 
eenvoudigweg “kunstkritieken” verzamelt, 
leggen de samenstellers van het tweede vo
lume met de ondertitel “fragmenten van een 
kritisch vertoog” duidelijk een andere klem
toon.
De meervoudsvorm van de term kunstkritiek 
wijst op de brede waaier van teksten die men 
aan bod wil brengen in dit overzicht. Niet op 
het grote aantal slaat “kunstkritieken” maar 
op de meervoudige invulling van het begrip 
'kunstkritiek”. In het eerste volume vinden 
we onder deze noemer niet alleen teksten van 
kunstcritici”, maar ook teksten van perso

nen die zich niet uitsluitend met de analyse en 
evaluatie van beeldende kunst hebben bezig
gehouden: literatoren (August Vermeylen, 
Pol De Mont, Paul Van Ostaijen, Karei Van 
De Woestijne, Maurice Gilliams, Ivo 
Michiels, Roland Jooris,...), kunstenaars 
(Clément Pansaers, René Magritte, Paul De 
Vree, Jan Vercruysse,.. .)en tentoonstellings
makers (Marc Callewaert, Fernand Spille- 
maeckers, Chris Dercon, Jan Hoet, Bart Cas- 
siman,...). Het is onmogelijk om de teksten 
van bijvoorbeeld Maurice Gilliams als onbe
langrijk voor een inschatting van de Vlaamse 
kunstkritiek te beschouwen, maar het is even 
onjuist om ze enkel als een kunstkritiek of als 
een confrontatie van een auteur met (het 
oeuvre van) een beeldend kunstenaar te le
zen, want we moeten de relatie met het lite
raire oeuvre in ogenschouw nemen. De 
kunstenaarsgeschriften en de teksten van 
tentoonstellingsmakers staan evenmin los van 
hun praktijk. Deze teksten markeren een po
sitie en definiëren een houding die vooral 
buiten het geschrift om een materiële drager 
zoekt. Voor kunstkritiek of voor een vorm 
van kunstkritiek kunnen deze teksten niet 
doorgaan. Als elementen van een “kunst
kritisch vertoog” daarentegen zijn zij van 
belang (geweest) bij het openen of het 
stofferen van de discussie. Niet het feit dat 
men bij de selectie niet strikt gekozen heeft 
voor een bepaalde vorm van kunstkritiek is 
storend, wel het feit dat men de onder deze 
noemer samengebrachte teksten als verschil
lende vormen van kunstkritiek naast elkaar 
plaatst. De notie “kunstkritisch vertoog” die 
gehanteerd wordt door Marianne Van Kerk-

Diego Velâzquez

Don Diego de Acedo, 1644, Prado

hoven en Marc Holthof verdient dus aanbe
veling omdat ze het onderzoeksveld zo breed 
mogelijk uitsmeert. Het “kritisch vertoog” 
kadert de relatie tussen kunstwerk en “criti
cus” in een brede, maatschappelijke context 
en valoriseert de kritische impulsen van 
beleidsmakers (Gerard Mortier, Hugo De 
Greef,...), kunstenaars (Dr. Jan Oscar de 
Gruyter, Jan Decorte,...) en de kritische uit
stapjes van auteurs (Suzanne Lilar, Lucienne 
Stassaert, Stefan Hertmans,...).
Het gebruik van de termen “kunstkritieken” 
en “kunstkritisch vertoog” dient echter wel 
een gemeenschappelijk doel. Met deze vlot
tende aanduidingen wil men vooral aange
ven dat het in Vlaanderen onmogelijk is om 
een historisch overzicht te maken van een 
zorgvuldig gedefinieerde opvatting over 
kunstkritiek. Als de ondertitels dit gebrek aan 
een kunstkritische traditie niet op pijnlijke 
wijze illustreren dan zal de lectuur van de 
geselecteerde fragmenten en teksten de lezer 
daarvan overtuigen.

De “kritische vertogen” van Marianne Van 
Kerkhoven en Mare Holthof zijn het scherpst 
geprofileerd. Beide voorzagen hun selectie 
bovendien ook van inleidend en duidend 
commentaar.
Misschien nog het minst uit het lijstje van de 
geselecteerde auteurs blijkt de trefzekere hand 
van Van Kerkhoven, want wat dat betreft 
kunnen geen verrassingen genoteerd wor
den. Haar optie om deze critici allemaal aan 
bod te laten komen op de beperkte opper
vlakte van 140 bladzijden heeft het knippen 
en snijden in teksten zeker bevorderd. Met de 
keuze voor het fragment stond Van Kerkho
ven echter ook een middel ter beschikking 
om haar selectie van relevante onderwerpen 
en uitgesproken standpunten scherper af te 
tekenen. Tegen het fragment kan men inbren
gen dat het geen wezenlijke oplossing biedt 
voor de verdwijning van fundamentele tek
sten waarvan de onbeschikbaarheid als een 
gemis wordt aangevoeld. Voor het fragment 
pleit echter de zichtbaarheid van de keuze of 
het spoor van de dader dat een zorgvuldig 
uitgekiend (lees-)parcours traceert. Van Kerk
hoven verzaakt daarenboven aan de chrono
logische ordening van de betreffende frag
menten zodat betekenisvolle interacties tus
sen fragmenten ontstaan, met als één van de 
uitschieters de reactie van Eric De Kuyper op 
de programmaverklaring van T68.
De selectie van het gedeelte over film-, foto- 
en mediakritiek kan zonder meer doorgaan 

als de strengste. Holthof koos resoluut voor 
auteurs waarvan de teksten moeiteloos tot 
“kritische oeuvres” kunnen "samenklitten". 
Door te kiezen voor meerdere teksten van 
bijvoorbeeld Eric De Kuyper en Dirk 
Lauwaert, geeft Holthof een niet mis te ver
staan signaal aan de amechtige Vlaamse 
uitgeverswereld. Dat aan een dergelijke "in- 
haal”-operatie dringend behoefte bestaat, is 
de niet geringe verdienste van de lees- en 
selectie-arbeid van Mare Holthof.

Het eerste dossier, over kunstkritiek van 
1900 tot 1993, beschikt niet over een inlei
ding van het selectiecomité. Er wordt geen 
situering verschaft bij de betrokken auteurs, 
bij de vindplaats van de teksten, bij de bete
kenis van de geselecteerde teksten of tekst
fragmenten in het oeuvre van de betrokken 
auteurs, en evenmin van de noodzaak om 
deze teksten op te graven. Men verkoos om in 
enkele teksten de schaar te zetten maar deze 
optie is zeker niet zo doorgedreven als in het 
gedeelte dat Marianne Van Kerkhoven voor 
haar rekening nam. De selectie van haar kant 
is duidelijk minder streng dan deze van Holt
hof, getuige de opname van enkele echt onbe
tekenende stukken, bijvoorbeeld van K.-N. 
Eino over keramische kunst. De ordening 
van de teksten respecteert op een paar uitzon
deringen na de chronologie. De inbreuken op 
deze regel hebben enkel een nevenschikkende 
en zeker geen confronterende functie.
Voor een eerste spannend moment in het 
eerste volume is het wachten op de reactie 
van Paul Vandenbroeck op een niet onmid- 
dellijk aan zijn bijdrage voorafgaande tekst 
van Wim Van Mulders. Op een frisse en 
intelligente wij ze countert V andenbroeck het 
plastische proza van Van Mulders en opent 
hij het debat over de mogelijkheid om te 
ontsnappen aan de macht van de ideologie. 
Pas op dat moment smeult voor de eerste keer 
het intellectuele en het “kritisch interessante” 
vuur in deze bundel teksten. In de hierop- 
volgende teksten van Chris Dercon, Bart 
Verschaffel, Lieven De Cauter en Frank 
Vande Veire kan de lezer op gelijkaardige 
wijze aan zijn trekken komen. Deze auteurs 
brengen wezenlijke vraagstukken met be
trekking tot de betekenis van de beeldende 
kunst aan de orde en nemen kritische en 
interessante posities in.

In de inleiding van “Het vel van Cambyses ” 
stelt de redactie van “Vertoog en Literatuur” 
dat “de bundel geen historisch overzicht biedt 

en geen bloemlezing is”. Nochtans is het 
opvallend hoe zorgvuldig historisch belang
rijke - en niet actueel relevante - themata als 
het ware geïllustreerd worden aan de hand 
van teksten en tekstfragmenten, en hoe daar
bij minutieus de belangrijke Vlaamse kunst
stromingen en haar belangrijkste vertolkers 
voor het voetlicht gebracht worden. De geko
zen teksten passen duidelijk in een bestaand, 
maar daarom niet bepaald in een “kritisch 
interessant” begrip van de Vlaamse kunstge
schiedenis. Dat dat “Vlaamse” op zijn beurt 
tamelijk breed wordt opgevat - en bijvoor
beeld kunstenaar-auteurs als Magritte en 
Pansaers, en auteurs als George Marlier moei
teloos absorbeert-pleitvoor de breeddenkend- 
heid van deze visie. Maar deze schijnt op een 
bepaald moment plots zijn geldigheid te ver
hezen, want de dialoog met andere “Bel
gische” kunstenaars en critici wordt de pas 
afgesneden nadat het glorierijke begin van 
onze kunstgeschiedenis, waarvoor we prota
gonisten als Magritte en Broodthaers echt 
niet kunnen missen, geschetst is.
Bepalen in de periode 1900tot 1980opvattin- 
gen over onze kunstgeschiedenis de selectie, 
dan valt in het tweede deel die de periode 
1980tot 1993beslaat veeleer de aanhorigheid 
aan sleutelfiguren uit dit decennium als 
selectiecriterium aan te wijzen. In de eerste 
periode zijn nu als belangrijk beschouwde 
kunstenaars en kunststromingen van belang 
bij de keuze van de teksten en tekstfragmenten, 
in de tweede, tentoonstellingsmakers, men
sen uit de praktijk.
De selectie is in beide periodes speelbal van 
andere agenda’s dan van de kritiek zelf, een 
euvel waartegen precies deze uitgave een 
dam wou opwerpen. De vlag van de reactie 
tegen “de nonchalante wijze waarop Vlaan
deren met haar intellectueel erfgoed om
springt”, met name de titel van deze uitgave, 
“Het vel van Cambyses” is dan ook een 
volstrekt protserige metafoor. Net zomin als 
Vlaanderen kan bogen op een kunstkritische 
traditie, laat staan enkele kunstkritische mo
dellen (die langer dan een generatie mee
gaan), heeft Vlaanderen ooit over een criticus 
beschikt die louter en alleen omwille van zijn 
kritische inzichten ontzag inboezemde (en 
bleef inboezemen). Er werd nog geen kunst
kritiek geformuleerd die een rol blijft spelen 
in ons actueel beleven en omgaan met beel
den. We hoeven slechts de tekst van Fernand 
Spillemaekers over Broodthaers naastdedoor 
de kunstenaar gefabriceerde beelden te leg
gen om tot een droevige vaststelling te ko
men. Terwijlde beelden ongehinderddoor de 
voorbijrukkende decades hun aantrekkings
kracht op de toeschouwer blijven uitoefenen, 
is de tekst tot op de draad versleten. Zowel de 
stilistische onvolkomenheden - nog afgezien 
van de handtastelijkheden aan onze taal waar
voor de auteur niet verantwoordelijk kan 
worden gesteld - als de inhoudelijke tekort
komingen stuiten te zeer tegen de borst. De 
beelden zijn springlevend, de tekst is mors
dood.

Zal de uitgave van “Het vel van Cambyses ” 
de noodlottige verbrijzeling van het kunst
kritisch verleden van Vlaanderen doen op
houden? Ik betwijfel het. Niet omwille van de 
kritische kanttekeningen die ik bij deze uit
gave gemaakt heb, want deze laten de uit
gangspunten quasi ongemoeid. Mijn twijfels 
hebben betrekking op het strikt Vlaamse 
onderzoeksdomein enerzijds en onze non- 
traditie anderzijds. Ik kan het dus ook zo 
stellen: als de vergruizing ongehinderd door
gaat, zal het niet aan “Het vel van Cambyses ” 
liggen, maar aan hen die er geen ge- of 
vervolg aan geven en de Vlaamse kritische 
ambities niet in een breder, internationaler 
perspectief situeren. De uitgave van deze 
800 pagina’s tellende turf is een maat voor 
niets als ze niet gehanteerd wordt als een 
startsein voor toekomstige uitgaveprojecten 
op het domein van de kritische reflectie. Als 
er aan dit “vel” niet getrokken zal worden, als 
dit “vel” niet uitgerafeld zal worden - de 
“Epiloog” moet in dit verband niet als een 
uitgeleide maar als een beloftevol voorspel 
beschouwd worden - als men nu opnieuw 
stopt met het afstropen van die kleine Vlaamse 
kritische traditie waarvan dit “vel” verslag 
doet, zijn deze inspanningen allemaal ver
geefs geweest.

Koen Brams

“Het vel van Cambyses” is een uitgave van 
het project “Vertoog en Literatuur” van 
Antwerpen 93, Grote Markt 29,2000 Ant
werpen (03/234.11.88) in samenwerking 
met uitgeverij Kritak/Meulenhoff 
(Diestsestraat 249,3000 Leuven).
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Ondertussen: een greep umit de kunstactuanliteit
OORSPRONG EN BESTEMMING. Met 
dit project in de antichambres van het Pa
leis voor Schone Kunsten wil curator 
Marianne Van Leeuw aan de hand van drie 
tentoonstellingen en een afsluitende publi- 
katie “de praxis van sommige hedendaagse 
attitudes analyseren”. Zoals de titel “Oor
sprong en bestemming” aangeeft, spitst 
men de aandacht toe op initiële en cruciale 
aberraties van de moderne procedure, en 
belicht men de hieraan ten grondslag lig
gende ideeënwereld.
In de eerste tentoonstelling worden vier 
aspecten aangekaart van het werk van de 
Italiaanse kunstenaar Alighiero e Boetti,die 
in 1967 op de scene verscheen in de arte 
povera-tentoonstelling van Germano 
Celant. In de antichambres van het Paleis 
voor Schone Kunsten worstelt Alighiero e 
Boetti met het raster (het modem symbool 
bij uitstek), de taalstructuur, culturele tradi
ties en mediakanalen. De presentatie is 
- meer dan deze summiere samenvatting 
doet vermoeden - zeer gul en dankzij bio
grafische aanwijzingen en citaten best lees
baar. De begeleidende brochure bevat twee 
teksten waarvan de ene de betekenis van 
het voegwoord “e ” in de mime context van 
Alighiero Boetti en zijn werk situeert, ter
wijl het andere artikel aan de hand van 
enige vertaalde citaten uitwijdt over de 
Italiaanse opschriften in de werken.
Nog tot 3 april in de antichambres van het 
Paleis voor Schone Kunsten, Konings- 
straat 10, 1000 Brussel (02/507.84.66).

RENE MAGRITTE. Magritte had over 
zijn eigen werk en over de toekomst van het 
surrealisme diepgaande meningsverschil
len met de Franse surrealisten en met André 
Breton in het bijzonder. Magrittes impres
sionistische werken en zijn kritieken op de 
dogmatische surrealistische leer waren voor 
Breton reden genoeg om Magritte te 
excommuniceren. De hierdoor ontstane 
hoogrijpe puist van ergernis zou Magritte 
draineren via zijn eerste Parijse solo- 
tentoonstelling in de Galerie de Faubourg 
in 1948. Geïnspireerd door zijn Belgische 
vrienden schilderde hij in nauwelijks en
kele weken tijd een reeks flamboyant- 
expressionistische werken met karikatu
rale en vulgaire motieven, enkel bedoeld 
om het publiek en vooral Breton op stang te 
jagen. Louis Scutenaire secondeerde 
Magritte met een in het Bargoens geschre
ven catalogustekst. Deze op de spits gedre
ven, eerder politiek geladen daad bleef een
malig en ging als de “période vache ” van 
Magritte de kunstgeschiedenis en de verge
telheid in. Pas in 1968 zou Galerie Isy 
Brachot voor het eerst een aantal van deze 
werken in een retrospectieve opnemen, maar 
vooral sedert de aanwezigheid van dit merk
waardig oeuvre op de “Westkunst ’’-ten
toonstelling te Keulen in 1981 werd het 
vanuit een heel andere optiek bekeken. 
Galerie Ronny Van De Velde reconstrueert 
de “Magritte - Peintures et Gouaches” 
tentoonstelling uit 1948, aangevuld met 
verwante werken en documenten. De cata
logus bevat een tekst van David Sylvester, 
samensteller van de catalogue raisonné van 
Magritte.
Van 13 maart tot 26 juni in de Ijzerenpoort- 
kaai 3, 2000 Antwerpen (03/237.25.16).

DENNIS ADAMS. Naast een opstelling 
van de collectie biedt het MUHKA de ten
toonstelling “Trans/actions” van de Ame
rikaan Dennis Adams. Een overzicht van 
zijn werk aan de hand van schaalmodellen, 
naast drie nieuwe werken binnen en buiten 
het museumgebouw. “One out of four” 
bestaat uit vier bushokjes waarvan drie in 
het museum opgesteld staan en één in het 
verlengde ervan op de hoek Cockerillkaai/ 
Leuvenstraat. Een tweede werk bestaat uit

Berend Strik

Zaalzicht, Stedelijk Museum Amsterdam

een ontmantelde posterzuil van wijlen Ant
werpen culturele hoofdstad, nu zonder bood
schap en dus naakt en stom. Een derde 
werk,”Hematuria”, bestaat uit een rode 
lichtbak met transparant fotografisch mate
riaal, geïnstalleerd in de openbare herentoi
letten op de Amerikalei.
Van 12 maart tot 29 mei in en buiten het 
MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwer
pen (03/238.59.60).

STEDELIJK MUSEUM. Het nieuwe pro
gramma van Rudi Fuchs combineert tijde
lijke tentoonstellingen met de vaste collec
tie, zaalsgewijs en met de nodige affinitei
ten en tegenstellingen. Deze verfrissende 
Couplet-formule, die Fuchs al in Den Haag 

uitprobeerde, zal zeker tot eind dit jaar 
opvolging krijgen. “Couplet 1 ” presenteert 
nieuw en oud werk van.Mario Merz en heel 
wat verrassender schilderijen van een ener
gieke generatiegenote, Maria Lassnig. De 
wijze waarop werken uit de collectie en 
bruiklenen hiermee worden gerelateerd, is 
een verademing, vrij van enige opdringe
righeid of sensatiezucht. De linkervleugel 
van het Stedelijk presenteert onder meer 
(lyrisch abstract, cobra?) werk van Pinot 
Gallizio met een mythologische inslag, 
waarna een zaal schitterende Fontana’s 
gecounterd wordt door één muzikale 
Picasso. In de rechtervleugel is er een dui
zelingwekkend energieverschil tussen een 
zaal met drie turbulente landschappen van 
Anselm Kiefer en één van Van Gogh, en er 
net naast een schitterende “Untitled” van 
Donald Judd met een Cézanne. Voorts tref
fen fotobeelden van Gilbert & George en 
een fragiel weerwoord van David Robilliard, 
enzovoort.
Beneden loopt ondertussen “Sadness, 
sluices, mermaids, delay”, de eerste 
overzichtstentoonstelling van Berend Strik. 
Naar aanleiding van deze presentatie ver
scheen er trouwens een publikatie die S triks 
tegendraadsheid en schijnbaar hybride 
versmeltingen van beelden accuraat vat. 
“Couplet 2 ” zal na Pasen gradueel “Cou
plet 1 ” opvolgen om op 22 april definitief 
te openen met onder meer een overzichts
tentoonstelling van performance-kunste- 
nares Joan Jonas, schilderijen van Domenico 
Bianchi, foto’s van Peter Hujar en een, op 
dit moment nog onbekende, finale omkade
ring.

Dit alles in het Stedelijk Museum, 
Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amster
dam (020/573.29.11).

RONI HORN. “Pair field”, één van de 
meest fascinerende permanente installaties 
in de Stichting de Pont, krijgt tot 3 juli ge
zelschap van twee andere andere sculptu
ren van Roni Horn (“Spheres” en “When 
Dickinson shut her eyes”). “Pair field” 
bestaat uit achttien koppels geometrische 
vormen uit roestvrij staal en koper, die in 
een vaste configuratie, gelijkmatig over 
twee in oppervlakte verschillende ruimtes 
werden opgesteld. Ontluikend vanuit een 
verticale rotatie-as verleent de gestolde 
materie aan deze abstracte vormen een illu
soire oppervlaktespanning, een identiteits
gebonden sensualiteit die het minimalisme 
vreemd is.
Aan deze presentatie die een summier maar 
exemplarisch overzicht biedt van Homs 
sculpturen en tekeningen, werd door de 
Stichting een publikatie gekoppeld. In het 
eerste fotografische deel onderzoekt Hom 
vanuit verschillende blikvelden dit land- 
schap van objecten, parallel aan haar speur
tochten naar natuurverschijnselen op het 
vulkanische landschap van Ijsland. Dit deel 
bevat tevens een schitterend essay van 
Nancy Spector. Het tweede deel bundelt 
een selectie uit eerder verschenen kunste- 
naarspublikaties, samen met ongepubli
ceerde reflecties van Homs hand.
Tot 15 mei wordt ook een presentatie van 
tekeningen, aquarellen en schilderijen van 
Frank Van den Broeck geprogrammeerd in 
de Pont, Stichting voor Hedendaagse Kunst, 
Wilhelminapark te 5000 AE Tilburg 
(013/42.09.52).

MARTIN KIPPENBERGER. Met zijn 
hyperactieve exploten op de meest ver
scheiden werkterreinen, de ontzaglijke di
versiteit van zijn plastisch werk én de pro
vocerende houding die hij hierbij tot erger
nis van velen ontplooit, incarneert 
Kippenberger het Duitse enfant terrible . 
Onafgebroken produceert hij schilderijen, 
beelden, installaties, muziek, boeken, pos
ters, enzovoort, verzamelt hij kunst, orga
niseert tentoonstellingen (ook van andere 
kunstenaars) en gaat hij vooral zeer 
breedsprakerig en onbeschoft tekeer.
Of zijn stoute-jongen-spelen echt interes

sant of vermakelijk is, kan men zien in 
Museum Boymans-van Beuningen, waar 
hij naast schilderijen, tekeningen en dies- 
meer, ook “The Happy End of Franz Kaf
ka’s ‘Amerika’” ensceneert. Hiervoor legt 
hij een heus sportveld aan met tribunes en 
cheerleaders op videoscherm. Op het veld 
worden tafels met telkens twee verschil
lende stoelen van bekende ontwerpers ge
schikt. Nummers op de tafels verwijzen 
naar de door een aantal auteurs uitgewerkte 
varianten op het laatste deel van Kafka’s 
onvoltooide roman ’’Amerika
Voorzien van een fotoboek loopt deze ten
toonstelling tot 24 april in het Museum 
Boymans-van Beuningen, Museumpark 18- 
20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.05).

L’OEUVRE A-T-ELLE LIEU? Na Jiri 
Georg Dokoupil, Henk Visch en Haim 
Steinbach nodigde het centrum voor he
dendaagse kunst Witte de With dit jaar 
Daniel Buren als gastcurator uit. Buren die 
in zijn eigen werk steeds weer de ruimte 
van culturele en artistieke gemeenplaatsen 
en hun vooronderstellingen heeft geanaly
seerd en gearticuleerd, richtte een onge
woon voorstel naar mogelijke exposanten. 
Met enkel een zeer gedetailleerde techni
sche beschrijving van de beschikbare ruimte 
als leidraad (zonder melding te maken van 
de naam van de instelling of haar locatie) 
vroeg hij kunstenaars om projectvoorstellen 
in te dienen. Van het ingezonden materiaal 
weerhield hij dat van Giovanni Anselmo, 
Michael Asher, Stanley Brouwn, Patrick 
Corillon, Jacqueline Dauriac, Krijn De 
Kooning, Thierry Kuntzel en Chen Zhen. 
Gelijklopend met “L ’oeuvre a-t-elle lieu ? ” 
zal Buren zelf een werk realiseren in 
Museum Boymans-van Beuningen. Even
eens aansluitend volgt op 10 april om 15.00 
uur een gesprek tussen Daniel Buren, Mare 
Poinsot en Michel Bourel, met Bert Jansen 
als moderator; rode draad is de relatie tus
sen hedendaagse kunst en publiek. De te 
verschijnen Witte de With-Cahiers #2 en 
#3 zullen uitgebreid op alle activiteiten 
terugkomen. Tenslotte zal op 16 mei om 
20.30 uur in de projectiezaal van café 
De Unie een selectie films en video’s van 
(niet over) Buren geprojecteerd worden. 
De tentoonstelling loopt van 9 april tot 
22 mei in Witte de With, centrum voor he
dendaagse kunst, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44).

WARHOL ABSTRACT. In de Keulse 
retrospectieve was Andy Warhols abstracte 
werk uit de periode 1977 tot zijn dood in 
1986 ondervertegenwoordigd. Thomas 
Kellein, directeur van de Kunsthalle van 
Basel, maakte een selectie uit dit werk en 
spreekt erover in termen als: “de uiterste 
verfijning van Warhols werkmethode en 
geest; een gecondenseerd, spiegelend 
(tijds)beeld aan de hand van een minimale 
input”. Zo zijn er de “Oxidations” (of 
“Pisspaintings”) bijvoorbeeld, action
painting als het lyrisch-natuurlijk resultaat 
van het pissen op koperplaten, of de gigan
tische, verbluffend lege “Rorschachs ”, de 
“Camouflage Paintings ”, “Egg Paintings ”, 
“Shadows” en “Yarns”. Greenberg zou er 
door overdonderd geweest zijn.
Totl mei in de Kunsthal, Westzeedijk 341, 
3015 AA Rotterdam (010/440.03.00).

MIROSLAW BALKA. De tentoonstel
ling “Laadplatform ” van deze Poolse kun
stenaar biedt voor het eerst een overzicht 
van oudere, meer figuratieve en anek
dotische werken uit de periode 1985-1989, 
naast recenter werk dat een meer geredu
ceerde vormentaal hanteert. In beide inte
greert Balka zijn persoonlijke leefomgeving 
en verleden, waarbij zijn vorm- en materiaal
keuze (zeep, graniet, as) teruggaat op per-
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Ondertussen: eem greew uit de kurstactuamlteit 
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soonlijke ervaringen (zijn grootvader 
maakte grafzerken en zijn vader werkte in 
een zeepfabriek), maar deze louter 
referentiële band ook overstijgt dankzij de 
symbolische connotaties van dit materiaal. 
Zeep als het proces van zuivering en over
dracht, as als een spoor van het leven, een 
herinnering aan wat was en graniet als de 
uitkristallisatie van dit verleden.
Deze tentoonstelling loopt tot 17 april waar
bij medio maart een catalogus verschijnt 
met teksten van Anda Rottenberg, Maria 
Morzuch, Selma Klein Essink en een inter
view met Balka. Van 19 maart tot 24 april 
presenteert Karin Arink haar beelden in de 
projectzaal. Het Van Abbemuseum vindt u 
langs de Bilderdijklaan 10,5611NH Eind
hoven (040/38.97.30).

FLUCHTPUNKT MOSKAU. In afwach
ting van de monstertentoonstelling “Eu- 
ropa-Europa” deze zomer in de kunsthal 
van Bonn, waarin een aantal hoogtepunten 
uit de Centraal- en Oosteuropese kunst van 
de 20ste eeuw aangeboden wordt, presen
teert het Ludwig Forum für Internationale 
Kunst in Aken het ambitieuze project 
“Fluchtpunkt Moskau ”.
De curatorenploeg van dit evenement, di
recteur Wolfgang Becker en Gabriele 
Uelsberg in samenwerking met - onvermij
delijk - Boris Groys, wil een beeld schetsen 
van de kunst in Moskou sinds Stalins dood 
in 1953. Zich bewust van het fragmentaire 
panorama dat dit initiatief noodgewongen 
oplevert, zijn de samenstellers voor het 
historisch luik gaan putten uit de Ludwig- 
collectie die onlangs in Keulen getoond 
werd. Men presenteert drie afdelingen on
der de noemers "nostalgici", “soz art”, en 
"conceptuelen". De “nostalgici” uit de late 

jaren ’50 trachtten het sociaal realisme 
nieuw leven in te blazen door terug te 
grijpen naar tijdens het Stalintijdperk on
derdrukte tendensen als expressionisme en 
nieuwe zakelijkheid. Ook kunstenaars die 
de avantgarde heropzochten vervolledigen 
deze groep. “Soz art” wordt wel eens als de 
communistische tegenhanger van de pop 
art beschouwd, waarbij ambigu ingespeeld 
wordt op de propaganda, revolutiehelden, 
toespraken, het ideaaltype enzovoort 
(Komar en Melamid, Erik Bulatow). Sinds 
de jaren ’60 tenslotte onderzoeken de 
Moskouse “conceptuelen” de relaties lite
ratuur en kunst, beeld en tekst, de sovjet
realiteit en de esthetiek van het sociaal 
realisme. Zij werken hoofdzakelijk instal
laties uit (onder meer Kabakov). Tenslotte 
werd aan een tiental hedendaagse kunste
naars gevraagd ter plaatse een werk te in
stalleren, onder hen Pepperstein van de 
groep Medische Hermeneutiek en Prigow. 
Een uitgebreide catalogus is bij uitgeverij 
Cantz in voorbereiding, waarvan een inlei
dend artikel door Boris Groys ons reeds 
bereikte. Na een kritische opmerking om
trent de termen actueel en hedendaags durft 
Groys een vergelijking te trekken tussen de 
situatie van de historische avantgarde en 
deze na Stalin. Beide ontwikkelden zich 
onder totalitaire regimes, beide inspireer
den zich op het Westen en entten het ver
worvene explosief in de eigen voedingsbo
dem. Ontgoocheling was er ook bij beide 
over de weinig volgzame respons van de 
Westerse partner en beide avantgardes 
wendden er zich radicaal van af. Immers, 
betoogt Groys, de actuele Westerse 
ideologiekritiek is enkel uit op een her
formulering van de eigen ideologie. In de 
Sovjetunie stak men wel van wal met een 
dergelijke kritiek en werd deze zelfs op de 
spits gedreven tot een totale ideologiekritiek. 
Ze werd uiteindelijk verlaten omdat men 
dacht geen kritische afstand meer te kun
nen innemen: men blijft kunstenaar hoe
zeer men het instituut kunst ook onder vuur 
neemt. Zelfs het postmoderne oneindige 
begeren, het spel met tekens, de simulatie, 
differentiatie en textualiteit zouden vol
gens Groys ontbreken of geïroniseerd wor
den.
Het einde van de Sovjetunie zou op esthe
tisch en programmatisch vlak geen grote 
verandering inluiden voor de Russische 
kunst. Enkel het institutioneel kunstapparaat 
implodeert met alle gevolgen voor zijn 
adepten en wordt vervangen door een com
mercieel circuit waarin “soz art” en 
“conceptuelen” hoogtij vieren. Maar, en 
hier trekt Groys stevig partij voor deze 
laatsten, de “conceptuelen” passen eigen
lijk niet in het beeld dat het nieuwe Rusland 
wil propageren; ze gaan onverminderd voort 
met hun ironisch vertoog en dat stoort.
Voor het historisch luik in de catalogus

Vitas Luckus

voorziet Groys een uittreksel van Kabakov 
uit “De jaren ’60", dat de intenties van de 
“conceptuelen” belichaamt, een gesprek 
met Komar en Melamid dat de sfeer van de 
“soz art” oproept, een gesprek van Ekaterina 
Djogot over de officiële kunst en een bij
drage van Michail Ryklin over de omgang 
met het object, bepalend voor de “con
ceptuelen” van de jaren ’ 80. Ook de actuele 
polemiek van de “conceptuelen” met het 
huidige institutionele landschap en verschil
len met de Westerse praktijk zouden be
handeld worden.
Het historisch luik van de tentoonstelling 
loopt tot 4 september, de performance-in- 
stallaties tot 27 maart en de overige instal
laties tot 12 juni. Voorts zijn er een aantal 
gesprekken georganiseerd en stelde Rick 
Takvorian een film- en videoprogrammatie 
samen. Dit alles is te zien in het Ludwig 
Forum für Internationale Kunst, Jülicher- 
strasse 97-109,52058 Aken (0241/18070).
(E.W.)

Architectuur

1960-1973 OF EEN WERELD VAN 
PLASTIC. "C’est lisse, ça glisse, c’est 
beau " , zo definieerde Roland Topor luch
tig het materiaal dat het onderwerp vormt 
van deze tentoonstelling. Dankzij de schijn
baar onbegrensde mogelijkheden inzake 
kleur, vormgeving en toepassingen van plas
tic, heeft dit produkt van de petrochemische 
industrie het bakeliet naar de zolder verwe
zen. Het vrolijke optimisme en de econo
mische welvaart van de jaren ’60 danken 
een groot deel van hun vorm (en inhoud?) 
aan de ijver waarmee ontwerpers en archi
tecten de toepassingen van de nieuwe kunst
stoffen vermenigvuldigden. De industrie 
volgde gretig. De eerste oliecrisis in 1973, 
de aanvankelijk verborgen zwakheden van 
het materiaal (scheuren, verkleuring, ver
harding) en vooral een groeiende mentali
teitsverandering jegens de consumptiemaat
schappij zouden het primaat van het all 
plastic-tijdperk aanvreten.
De tentoonstelling in Brussel verenigt plas- 
tic-realisaties in meubilair en architectuur 
onder de vorm van schuimen, opblaasbare 
stoffen, harde schalen, transparanten, 
textilia. Dit alles in confrontatie met kunst
werken van de pop-art en de nouveau 
réalistes. Zowel de principes van het mo
dernisme - lichtheid, stapelbaarheid en mas- 
saproduktie - als de excentrieke radical 
design komen in het meubilair aan bod; 
klassieke produkties van de firma’s 
Artemide, Kartell en Danese, de opblaas
bare zetel en de poef van Zanotta, de zetel 
“Pastille " van Eero Amio enzovoort. In de 
architectuur werden de statische toepassin
gen van materialen vervangen door dyna

mische trek- en duwkrachten; geen gesta
pelde bouwlagen meer, wel opgehangen 
constructies, geïnspireerd op moleculaire 
of biomorfe structuren, uitgevoerd in nieuwe 
materialen. Denk maar aan de geodetische 
koepels van Buckminster Fuller, de 
tentbedakking van het Olympisch Stadion 
in München van Frei Otto, de nieuwe stads
beelden en éénpersoonsmodules van 
Archigram en de Japanse metabolisten, en 
diverse experimentele projecten die gaan
deweg ingeburgerd raakten.
Een uitgebreide catalogus met teksten van 
André Jaumotte, Pierre Loze, Philippe 
Decelle en Diane Hennebert begeleidt de 
tentoonstelling “1960-1973, eenwereldvan 
plastic” die van 22 maart tot 29 mei loopt 
in de Stichting voor Architectuur, Kluis- 
straat 55, 1050 Brussel (02/649.02.59).

NAi. “J.J.P. Oud en Bruno Taut; Ontwer
pen vooreen nieuwe stad” en “Avantgarde, 
Sovjetarchitectuur 1924-1937” zijn twee 
tentoonstellingen die het Nederlands 
Architectuurinstituut momenteel program
meert. Het eerste onderwerp handelt over 
de woonwijken die beide architecten res
pectievelijk in Nederland en Duitsland van 
overheidswege na de Eerste Wereldoorlog 
mochten bouwen. Beiden streefden met 
hun projecten een monumentaal stadsbeeld 
na, waarvan Tauts “Hufeisensiedlung " een 
markant voorbeeld blijft. Hun schaal
modellen, ontwerptekeningen en onderlinge 
briefwisseling zijn, begeleid van een publi- 
katie, nog tot 10 april te zien.
“Avantgarde, Sovjetarchitectuur 1924- 
1937” geeft een zeer ruim overzicht van de 
realisaties, voorstellen en studies waarmee 
de Russische rationalistische en constructi
vistische architecten tot vandaag op wereld
vlak de architectuur inspireren. De toenma
lige Sovjetunie had een enorme nood aan 
woon-, industrie- en administratie-infra- 
structuur, die daarenboven moest beant
woorden aan het gepropageerde beeld van 
de nieuwe samenleving. Voorheen onbe
staande gebouwtypen zoals commune- 
huizen, arbeidersclubs, evenementenhallen, 
ministeries en raadhuizen dienden ontwik
keld te worden, de bestaande en nieuwe 
stedelijke en industriële infrastructuur ver
eiste een nieuwe organisatie.
De radicale creativiteit waarmee avant- 
garde-architecten deze uitdaging aangin
gen om het beeld van de voor ogen gestelde 
samenleving te volbrengen, resulteerde in 
uiteenlopende modellen. Enkel wat de ste- 
debouw betreft vermelden we het urbanisme 
dat compacte stedelijke woonwijken voor
zag in de onmiddellijke nabijheid van 
industriecomplexen. Het desurbanisme 
prees dan weer de decentralisatie van woon- 
en werkfuncties, wat leidde tot de ontwik
keling van de lineaire stad. Het model van 
de dynamische stad wilde flexibiliteit waar
borgen met een hoofdstructuur waaraan 
uitbreidingen mogelijk bleven zonder aan 

het basisopzet te raken. Tenslotte had je 
ook van Krutikov een eindexamenproject 
voor een utopische stad.
Deze tentoonstelling is voorzien van een 
degelijke Duitstalige catalogus met uitvoe
rige essays. Lezingen zijn geprogrammeerd 
op 13 en 27 maart en 10 april. Nog tot 
15 mei in het Nederlands Architectuur
instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rot
terdam (010/440.12.00). (E.W.)

Fotografie

VITAS LUCKUS. Daar doe jé het voor, 
wellicht. Fotografie blijft verrassen, onver
wacht, onaangekondigd. Komt zo onlangs 
bijvoorbeeld out of the blue een totaal on
bekende fotograaf tevoorschijn, met een 
oorspronkelijk oeuvre waarvan sommige 
beelden bijna klassieke proporties aanne
men. Vitas Luckus (1943-1987) werkte en 
leefde naar verluidt hartstochtelijk in 
Litouwen. Zijn hele leven hield hij zich met 
uiteenlopende vormen van fotografie be
zig, vitaal en eigenzinnig. Iets wat door de 
toenmalige Sovjet-autoriteiten niet op prijs 
gesteld werd: de KGB deed tal van pogin
gen hem te kleineren en te intimideren, 
boycotte doelbewust tentoonstellingen en 
publikaties. Vlak voor zijn dramatische 
zelfmoord in 1987, schreef hij op de deur 
van zijn donkere kamer: “Er is nog een 
heleboel te doen”.
Samen met de weduwe van Luckus, Tanya 
Luckiene, werd door Uitgeverij V+K Pub- 
lishing/Inmerc, Naarden een indringend 
fotoboek samengesteld: “VitasLuckus. The 
Hard Way ”, De 120 foto’ s uit dit boek zijn 
nog tot 20 maart te zien in De Beyerd, 
Boschstraat 22, 4811 GH Breda (076/ 
22.50.25).

TOSANI/SERRANO. Patrick Tosani en 
Andres Serrano werden door tentoonstel
lingsmaker Laurent Busine met elkaar ver
bonden. Van Tosani werd in het Palais des 
Beaux-Arts in Charleroi een schitterende 
tentoonstelling samengesteld met foto
reeksen uit de voorbije drie jaar (onder 
meer de vingernagels-, kapsels- en 
voetzolenserie). Patrick Tosani maakt sys
tematisch grote kleurbeelden, frontaal, zorg
vuldig uitgelicht. We worden aangezet om 
te kijken naar wat we nooit (willen) zien, of 
gewoon vergeten te zien. “Door het samen
gaan van monumentaliteit en de keuze van 
het onderwerp creëren de werken van Tosani 
een fysische band met de beschouwer.” 
Tosani gebruikt een aantal procedures van 
de minimal art, niet gratuit maar vanuit een 
reflectie over het ontstaan en de kracht van 
beelden. Het onderwerp uitvergroten, uit 
de context halen, hercadreren, gebeurt met 
het doel het te verplaatsen, anders te bena
deren, het te isoleren, zodat we ons bewust 
worden van het effectieve bestaan ervan. 
Hoe de kalmte en intimiteit van Tosani kan 
gelieerd worden aan de achttien inmiddels 
beruchte post mortem-opnamen die Serrano 
in 1992 maakte in het lijkenhuis van een 
Amerikaanse metropool, was ook voor 
Laurent Busine niet onproblematisch. “Kan 
men om het even wat om het even waar 
tonen”, schrijft hij in een van de pers
teksten. Busine wil op die vraag een ant
woord zien in het feit dat hij de verschrik
kingen van Serrano onderbracht in de ar
cheologische site van Ie Grand-Homu: “een 
plaats die, historisch beladen, de sporen 
van menselijk drama draagt, dé plaats waar 
deze foto’s kunnen gezien worden op de 
meest wrede, maar ook meest echte ma
nier”. Ik weet het niet zo. Zeker is dat niets 
- niet een plaats, ook niet gewenning - de 
meest wrange beelden van Serrano ver
zacht of minder obsceen maakt. Daar zijn 
de mechanismen die hij schromeloos en 
met voorbedachten rade aanwendt in zijn 
beeldtaal, verantwoordelijk voor: verminkte 
lijken worden afgebeeld in het verestheti- 
serende idioom van de glamour- en 
publiciteitsfotografie. En dan maakt het 
weinig verschil of deze beelden onder de 
neons van een witte tentoonstellingsruimte 
of in het nevelige daglicht van een archeo
logische site op je afkomen. Overigens 
blijft de vraag: wat hebben Tosani en 
Serrano met elkaar vandoen? Het vege lijf 
als onderwerp? Een obsessie voor details? 
Formaat, kleur? Eigenlijk niets dus.
Beide tentoonstellingen zijn tot 27 maart 
open: Patrick Tosani in het Palais des Beaux- 
Arts, Place du Manège, 6000 Charleroi
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•dertusser= een greep unit de kuumstanctumaliteit
(071/31.44.20) en Andres Serrano in Grand- 
Hornu,rueSt.Louise 82,7320 Homu(065/ 
77.07.12).

JEAN-LUC MOULÈNE. Hallucinant he
terogeen, verwarrend en ongemeen inte
ressant is de eerste ruimere presentatie van 
het fotowerk van de Fransman Jean-Luc 
Moulène. Ervaringen als familiaal- en 
publiciteitsfotograaf en de nodige literatuur- 
analyses leverden hem een doordachte 
beeldstrategie op. Technieken uit de 
reklame-beeldvorming ontdeed hij van hun 
utilitaire besognes en wat hij zodoende 
overhield als werkmethode, levert in we
zen banale beelden op met een ontstellende 
impact. Voor deze (en wellicht de enige, 
ware) paradox van de fotografie kan men 
nog tot 19 maart terecht in Kunsthalle 
Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 8210 
Loppem (050/84.02.63), op een merkwaar
dig verwante manier kondigt Galerie Jamar 
als eerste tentoonstelling in haar nieuwe 
onderkomen eveneens “Oeuvres ” van Jean- 
Luc Moulène aan, tot 9 april in de Verlat- 
straat 12,2000 Antwerpen (03/238.68.75).

SOPHIE CALLE. In Rotterdam brengt 
deze innemende Franse kunstenares de 
tentoonsteling “Absence”, bestaande uit 
een aantal autobiografische notities en het 
project “Last Seen ” . Dit stelde ze in 1991 
samen naar aanleiding van de diefstal van 
negen werken uit een museum in Boston. 
Voor de lege plekken van de verdwenen 
schilderijen vroeg ze aan verschillende 
museummedewerkers hun herinnering aan 
het object of schilderij te beschrijven en 
maakte ze foto’s van de lege plaatsen. Naast 
die beelden werden de anonieme citaten 
van suppoosten, conservatoren en museum
medewerkers aangebracht. De allure van 
het onbekende of de angst ervoor, het ver
langen naar de ander, de verwachtingen 
van een ontmoeting, het verlies,... zijn een 
aantal van de onderliggende motieven in de 
“spelen en rituelen” (Patrick Roegiers) van 
Sophie Calle. In projecten als “Last Seen ” 
is haar positie die van registrerende buiten
staander. Een ander essentieel aspect van 
Sophie Calle’s werk is de autobiografische 
inslag. In Boymans-van Beuningen zullen 
een Vijftiental persoonlijke bijdragen de 
plaats innemen van uit de collecties verwij
derde voorwerpen.
“Absence ” van Sophie Calle: van 26 maart 
tot 29 mei in het Museum Boymans- 
van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3000 CG Rotterdam (010/441.94.00).

BRASSAI. Betekent letterlijk: afkomstig 
van Brasso. In dit oord in het illustere 
Transsylvanië werd in 1899 Guyla Halasz 
geboren. Niet meteen een naam om in Pa
rijs iets mee aan te vangen, de jongeman 
laat zich dan ook vanaf 1929 Brassaï noe
men. Terwijl het surrealisme stilaan wortel 
schiet in Parijs, begint hij als journalist te 
werken. Zijn teksten vergezelt hij van foto’ s. 
En die slaan aan bij de surrealisten. Brassaï 
wordt een vast medewerker van tijdschrif
ten als “Ie Minotaure”, hij realiseert ook 
dozen vol kunstenaarsportretten: Picasso, 
Matisse, Miró, Giacometti,... en zet speci
fieke projecten op stapel met Salvador Dal 
en André Breton. Toch wil de tentoonstel
ling “Brassaï. Du Surréalisme à l’Art 
Informel” deze fotograaf niet vastpinnen 
op zijn activiteiten die aansluiting vonden 
bij het surrealisme. Op een poëtisch-realis- 
tische manier slaagde Brassaï er immers 
ook in om de sfeer van de jaren ’ 30 in Parijs 
te vatten. Het leverde een aantal ikonen uit 
de fotogeschiedenis op: Parijs des nachts, 
in de mist, tuinen, trappen, cafés, verliefden, 
hoeren, clochards. Zo’n 160 foto’s van de 
jaren ’30 tot ’50 werden samengebracht in 
het Centre National de la Photographie.

Patrick Tosani

“P.T.D.”, 1992

Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue 
Berryer, Paris 8ème (45.35.43.03).

LEE MILLER. Was naast een indrukwek
kend model voor fotografen als Edward 
Steichen en Horst P.Horst, geliefde van 
Man Ray, actrice in “Le sang d’un Poète ” 
van Jean Cocteau, echtgenote van Roland 
Penrose, ook een niet oninteressante 
fotografe. Lee Miller (1907-1977) verza
melde tijdens haar turbulente leven niet 
enkel een consistente portrettengalerij van 
kunstenaars, maar leverde ook behoorlijk 
werk als fotojournaliste voor “Vogue”. 
Vooral haar verslagen over de concentra
tiekampen van Dachau en Buchenwald net 
na de bevrijding en haar reportages over 
Boedapest blijven hangen. In 1955 was ze 
een van de weinige vrouwelijke fotografen 
die werden geselecteerd voor de legendari
sche en hopeloos naïeve tentoonstel
ling ’’The Family of Man” in het. MOMA 
van New York. Een uitgebreid overzicht 
van het fotografisch werk van Lee Miller is 
van 29 maart tot 1 mei te zien in l’Espace 
Photographique de Paris, Nouveau Forum 
des Halles, 4-8 Grande Galerie, Place 
Carrée, Paris 1er (40.26.87.12).

CECIL BEATON. Als notoir dandy, 
decorontwerper en glamourfotograaf was 
Sir Cecil Beaton (1904-1980) de chroni
queur bij uitstek van het artistieke en mon
daine leven vanaf de jaren ’30 tot een stuk 
in de jaren ’70. De tentoonstelling “Fair 
Ladies and Gentle Men ” is een keuze van

135 foto’s, thematisch ingedeeld. Aan de 
orde komen zelfportretten, society, 
Hollywoodportretten (Cooper, Dietrich, 
Monroe, Hepburn), mode (Coco Chanel), 
oorlog, kunst. Aparte hoofdstukken wor
den gewijd aan Greta Garbo en aan de jaren 
’60 (Jagger, Warhol, Twiggy). Nog tot 13 
maart in het Museum Paleis Lange Voor
hout, Lange Voorhout 74, 2514 EH Den 
Haag (070-3557.360).

FOTOGALERIE WIEN. Deze dynami
sche fotoruimte in Wenen laat haar ten
toonstellingen al jaren vergezeld gaan van 
intrigerende "Bilder ’’-boekjes. Recent werd 
er ook een ruimer project uitgewerkt met 
als curators Ute Eskildsen (Folkwang-Mu- 
seum, Essen) en Heinz Cibulka (de 
Oostenrijkse fotokunstenaar die partici
peerde aan de fotografie-opdracht van Ant
werpen 93). Samen maakten zij de tentoon
stelling “Aspekte Deutscher Fotografie 
nach 45”. Zij opteerden voor 15 fotografi
sche stellingnames uit de recente Duitse 
context. Meteen willen ze hiermee op de 
heterogeniteit en de complexiteit van de 
Duitse fotografie na ’45 wijzen en vermij
den ze om deze - zoals vaak gebeurt - te 
reduceren tot een aantal lineaire ontwikke
lingen. Concentraties, tendensen, divergen
ties: zo vatten zij hun keuze samen voor 
onder meer Otto Steinert, Bemd en Hilla 
Becher en Michael Schmidt, voor Axel 
Hütte, Thomas Florschuetz, Thomas Ruff 
en voor Evelyne Richter, Gabriele en 
Helmut Nothhelfer, Gosbert Adler en

Gundula Schulze. De interessante catalo
gus bij deze tentoonstelling is te bekomen 
via de Fotogalerie Wien, Wahringer- 
strasse59, 1090 Wien (408.54.62). Zien 
kan u ze desgewenst nog in het Tjechische 
Bmo (april) of in het Oostenrijkse Foto- 
forum West, Silbergasse 2, 6094 Axams 
(mei). De volgende tentoonstelling in 
Fotogalerie Wien is de eerste van een serie 
over fotografische installaties, met Julia 
Rahne en Klaus Fritsch.

BONN. Er is onmiskenbaar iets aan de 
gang met de Duitsers en de doorgedreven 
aandacht die ze besteden aan hun recente 
fotokunst. Na de grote, nogal evidente 
overzichtstentoonstelling “Photographie in 
der deutschen Gegenwartskunst” in het 
Museum Ludwig in Keulen, biedt het 
Rheinisches Landesmuseum in Bonn nu 
“Deutsche Kunst mit Photographie - die 
90er Jahre”. Een selectie van 50 kunste
naars, waaronder Bernhard Johannes 
Blume, Dieter Appelt, Thomas Ruff, Jürgen 
Klauke, Floris M.Neusüss, Astrid Klein, 
Thomas Struth, Rudolf Bonvie, Candida 
Höfer... Tot 4 april in het Rheinisches 
Landesmuseum Bonn, Colmantstrasse 14- 
16, 53115 Bonn (0228-72.94.1).
Bent u dan toch in Bonn, mis dan zeker het 
innemende overzicht van Eli Lotar niet, dat 
te vinden is in de marge van de vermoeiende 
Bunuel-tentoonstelling. De bijna in de 
plooien van de geschiedenis verdwenen 
Lotar (1905-1969) was verantwoordelijk 
voor de stills tijdens de opnamen van een 
aantal Bunuelfilms, werkte samen met Joris 
Ivens en Henri Storck en bouwde een ver
rassend consistent fotografisch oeuvre uit. 
Schitterende beelden, die in Bonn helaas 
weinig adequaat worden gepresenteerd. Nog 
tot 15 mei in de Kunst- und Ausstellungs- 
halle, Friedrich-Ebert-Allee 4,53113 Bonn 
(0228-9171.201).

ESSEN. “Real Stories ” is een tentoonstel
ling die door de Fotografische Sammlung 
van het Folkwang Museum in Essen werd 
overgenomen van het Museet for Foto
kunst in het Deense Odense. Vanuit de 
ambitie om de documentaire en verhalende 
fotografie te herzien, werd werk van 12 
fotokunstenaars uit Groot-Brittannië, Ca
nada en de USA samengebracht. “Reales 
Geschehen in zwölf neuen Formen erzahlt 
und dokumentiert’’ is de sprekende onder
titel bij deze tentoonstelling die onder meer 
nagaat hoe de ontwikkeling van elektroni
sche beeldmiddelen, de werk- en presenta
tiewijzen van hedendaagse “documentaire” 
fotografen grondig heeft veranderd. Dat er 
- uitgaand van dit begrip “documentair” - 
een kloof zou bestaan tussen de kritische 
reportagefotografie en de zogeheten sub
jectieve benadering van kunstenaars wordt 
door de samenstellers van deze tentoonstel
ling terecht als een spookbeeld van de hand 
gewezen. “Real Stories” stelt werk voor 
van Deborah Bright, Hamish Buchanan, 
Carol Conde & Karl Beveridge, Donigan 
Cumming, Jamelie Hassan, Connie Hatch, 
Vid Ingelevics, Jim Pomeroy, Allan Sekula, 
Jo Spence & Terry Dennett, Stephen Willats, 
Rhonda Wilson.
In hetzelfde museum brengt de Britse 
kunstenares Helen Chadwick haar project 
“Effluvia”, een selectie van werk uit de 
jaren 1989-93. Centraal in haar oeuvre staat 
een provocatie van de conventionele voor
stellingen van het lichaam. Ze wil naar 
eigen zeggen samenhangen tonen tussen 
fenomenen, verbindingen leggen tussen 
subjectiviteit, zinnelijkheid en seksualiteit 
en ze doet dat via uiteenlopende fotografi
sche middelen en installaties. Een vreemde 
vermenging van afstoten en verleiden.
“Real Stories” loopt tot 20 maart, “Helen 
Chadwick” tot 17 april in het Museum

YVES GEVAERT UITGEVER
160 VINKSTRAAT
1170 BRUSSEL
ALLEEN NA AFSPRAAK
TEL. & FAX : 32. 2. 660 23 72

21 MAART - 30 APRIL 1994

THOMAS SCHÜTTE
UNITED ENEMIES
A PLAY IN TEN SCENES

JUAN MUNOZ
AN OUTPOST OF PROGRESS
DRAWINGS FOR JOSEPH CONRAD
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SINT-LUCASPASSAGE
VERA 

VAN LAER 
GALLERY ■

GALERIE
WILLIAM WALTERS

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 
KNOKKE 

Tel. 050 / 61 56 46
24/02/94 tot 27/03/94

WIM BIEWENGA

19.03 - 24.04

MARCEL H
OVER ZIEN

31/03/94 tot 01/05/94

WAN THEYS
Jan Verhaeghe

7 t.e.m. 30 maart 1994

Frie Jacobs
3 t.e.m. 26 mei 1994 De galerie is open van donderdag tot zondag, 

van 14 tot 18 uur en na telefonische afspraak.

Kris Fierens
30 mei t.e.m. 17 juni 1994

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

BASSEVELDE ASSENEDE

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

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

KNOKKE <- 

40 KM

EEKLO 
12KM

GALERIE WW

/__________ —►ANTWERPEN

/KM
OOSTEEKLO ^ERTVELDE

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2)TERVENEN5KM
I GENT v 14 KM

AD Gallery GALERIE
co
((—
0
CD
E o
• 059/51.02.39

PATH

open
do & vr van 14 tot 18 uur 

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

LIEVE 
D’HONDT

06/03-03/04

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

van 4 februari tot 13 maart 1994

LUC HOECKX
schilderijen

van 1 april tot 1 mei 1994

JOHAN DE L00RE
schilderijen & tekeningen

5.2.94- 13.3.94

KAREL
D I E R I C K X

1 9.3.94 - 24.4.94
gesloten 1-3.4.94

ANNE-MARIE
K L E N E S

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

Vrijdag : 15 -18 u 
Zat - Zon: 14 -18 u 
en na afspraak
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Ondertussen een greep unitce kunstactuaI-te-t--------- •——_ - ________ ______________ __________
Folkwang, Goethestrasse 41,45121 Essen 
(0201/88.84.52).

FOTOGRAM. Fotogrammen zijn foto’s 
die je maakt zonder fototoestel, zonder 
negatief. Het resultaat is steeds een uniek 
beeld op schaal van de werkelijkheid. His
torisch gesproken kan je de in de 18de eeuw 
populaire “silhouetten” al vroege foto
grammen noemen. Maar echt interessant 
wordt het pas wanneer mensen als Schad, 
Man Ray en Moholy Nagy er vanaf de jaren 
’20 mee gaan experimenteren. Fotoruimte 
Contretype ondernam een onderzoek naar 
de recente en hedendaagse praktijk van het 
fotogram. Zij stuitten daarbij op volgende 
kunstenaars: Gast Bouschet, Michel 
Clerbois, Julien Coulommier, Evelyne 
Coûtas, Klaus Küster, Ann Mandelbaum, 
Andreas Müller-Pohle, Floris Neusüss, 
Olivier Perrot en Colette Vander Stricht. 
Tot 30 april in Espace Photographique 
Contretype, Verbindingslaan 1,1060 Brus
sel (02/538.42.20).

JOHN DAVIES. Bij een actuele benade
ring van het landschap kan men niet om de 
Britse fotograaf John Davies heen. Zijn 
technisch quasi volmaakte zwartwit-beel- 
den vormen de nuchtere neerslag van een 
doordacht systematisch onderzoek. Het 
landschap als een veld van historische te
kens (sporen van geologische evolutie en 
menselijke ingrepen). Een tiental foto’s uit 
het schitterende “Cross currents ’’-boek van 
John Davies zijn - vreemd genoeg naast 
werk van Jean-Marie Bijtebier - te zien in 
Galerie Rodolphe Janssen, Livorno- 
straat 35, 1050 Brussel (02/538.56.60).

POLARIS. Boven - zeg maar - de enige 
fotoboekhandel in België werd een beschei
den tentoonstellingsruimte ingericht voor 
fotografie. Momenteel zijn er de foto’s te 
zien die Cari De Keyzer maakte in de 
Brusselse metro. Waar de “kunstwerken” 
in die metro zelf doorgaans weinig meer 
dan een bron van ergernis zijn - denk aan 
wat de argeloze pendelaar niet allemaal in 
zijn matinale maag gesplitst krijgt (Pierre 
Caille, Mendelson, Landuyt, Folon, Van 
Hoeydonck...) - daar blijkt een foto-op- 
dracht over “kunst in de metro” beter te 
functioneren. Zo maakte Carl De Keyzer 
een interessante reeks pano-beelden, waarin 
gespeeld wordt met reflecties en kortston
dige aanwezigheden: aan een metro ga je 
voorbij.
“ Underground " is nog tot 26 maart te zien 
in “Polaris, Comptoir des Arts”, Spoor- 
makersstraat 37 (2de verdieping), 1000 
Brussel (02/511.96.43).(E.E.)

Publikaties

CHLOROFORM. Het eerste deel uit de 
reeks (foto-)essaybundels “NOX” kon je 
zelfs in de meest chaotische boekhandel 
niet argeloos voorbijlopen. Niet met zo’n 
cover: een anamorf beeld van de diabolische 
Bob uit “Twin Peaks”. “Actiones in 
Distans”' stond er naast die verschrikke
lijke kop. Het bleek te gaan om een verza
meling van teksten en beelden over “de 
betovering van de afstand”: het indirecte en 
het afstandelijke, die superieur zijn aan het 
onmiddellijke. In de tijdschriftachtige pu- 
blikatie “NOX" kunnen alle disciplines 
(kunst, theater, film, mode, architectuur, 
sport, muziek, wetenschap, science 
fiction,...) aan bod komen en elkaar krui
sen. De reeks wil fungeren als een broed
plaats en brandpunt van de obsessies en 
spookbeelden van de diverse schrijvers en 
fotografen. Daarbij wordt tevens een voor
keur uitgesproken voor het standpunt van 
de "niet-expert", die zich als zichzelf over
schattende leek en "delirerend onbenul” 
buigt over datgene wat hem/haar niet direct 
vertrouwd is maar desondanks fascineert. 
Dit alles eigenlijk om te zeggen dat er geen 
vaste formules of redactionele voorschrif
ten zijn. De samenstelling en redactie be
rust bij de “Stichting Highbrow/NOX” en 
in de colofon prijken als vaste medewer
kers ook de namen van bijvoorbeeld Jean 
Baudrillard, socioloog, Parijs; Sophie Calle, 
fotograaf, Parijs; Paul Virilio, dromoloog. 
Parijs.
Recent verscheen de derde bundel “NOX 
C: CHLOROFORM”, opnieuw voorzien 
van een geëlaboreerd motto en een uitge
breide colofon. Centraal staat nu “het leven 
dat zich heeft ontdaan van zijn giftige en

James Coleman

Line of Faith, 1991

scherpe kanten. Het is alsof het om zichzelf 
heen een vacuüm heeft getrokken, alsof de 
samenleving in het algemeen zichzelf on
der narcose heeft gebracht om elke geweld
daad bij voorbaat te smoren. Een leven dat 
een bepaald punt is gepasseerd en belandt 
in een paradijselijke staat ontdaan van het 
laatste greintje agressie: COCOONING”. 
Zowel het individuele leven als chloro
form, tot hele wijken en steden die in een 
verdoofde toestand verkeren, worden in 
“NOX C” aangeraakt, uitgediept en afge
stoten. Van het boeiende leven van de 
lamantijn (zeekoe) over avonturen in een 
psychotropisch huis naar een doorlichting 
van de rampenfilm. Teksten van onder meer 
Arjen Mulder, Dirk van Weelden, Paul 
Groot, Ernie Tee, William Gibson, J.G. 
Ballard, Arthur Kroker, Paul De Vylder en 
Herman Asselberghs worden - niet altijd 
even accuraat als in deel één - verbonden 
met beelden van Maurice Nio/Lars 
Spuybroek, Gerald van der Kaap, Geerten 
Verheus, Laurie Simmons en Thomas Ruff. 
Het derde deel van “NOX: CHLORO
FORM” kost 600,- fr. en wordt uitgeven 
door Uitgeverij Duizend & Eén, Adm. de 
Ruyterweg 139,1056 EZ Amsterdam (020- 
689.04.94), in België wordt het boek ver
deeld door Kritak, Leuven. (E.E.)

Beeld/Scherm

BEELD/BEELD. Het Museum van He
dendaagse Kunst te Gent opent het voorj aar 
met een selectie van recente videokunst en 
fotografisch werk uit eigen collectie aange
vuld met enkele bruiklenen. Van Bruce 
Nauman wordt het reeds eerder in Gent 
vertoonde “Raw Material with Continuous 
Shift (O.K, O.K, O.K.)” getoond. De “Raw 
Material”-installaties (drie in totaal) kun
nen beschouwd worden als “voorstudies” 
op de “Anthro/Socio ’’-installatie die 
Nauman maakte voor de documenta. Ook 
aanwezig in Kassei was James Coleman. 
“My work is not about true or false realities, 
it’s about consciousness of shifting 
realities.” Coleman is in zijn werk voortdu
rend op zoek naar alle mogelijke betekenis
sen van het afbeeldingsproces. Vertrek
kend vanuit de schilderkunst wordt het werk 
in relatie gebracht met fotografie, film, 
diaprojectie, performance en theater. 
Zichtbaarheid/onzichtbaarheid,dood/leven, 
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heden/verleden, tekst/beeld, zien/denken 
worden onderzocht, uitgediept en met me
kaar in verband gebracht. Een statisch beeld 
wordt door middel van diaprojectie in be
weging gebracht, een bewegend filmbeeld 
wordt bevroren en herleid tot een statisch 
fotobeeld. “Deze tijdelijke dissymmetrie 
correspondeert bij de toeschouwer met het 
gemis aan een ruimtelijk referentiepunt”, 
schrijft Marie-Ange Brayer in “James Cole- 
manlè détective et le secret” (Art Press 79). 
De toeschouwer speelt een belangrijke rol 
in Colemans werk die, zoals Brayer schrijft, 
aan de hand van de getoonde fragmenten en 
bijhorende vertelling, als een detective op 
zoek gaat naar de betekenis van het ge
toonde beeld om uiteindelijk te beseften 
dat het over hemzelf gaat. Een intrigerend 
kunstenaar waarvan de documenta-instal- 
latie met diaprojecties “Lapsus Exposure ” 
te zien zal zijn.
Gary Hill is vertegenwoordigd met de in
stallatie “And sat down beside her ”, waarin 
hij heel bewust de monitor uit zijn ver
trouwde kast haalt en de TV voorstelt als 
een spin. Bij de Fin Pekka Nevalainen is de 
video (monitor en -player) dan weer een 
beeld- en klankelement dat wordt geïnte
greerd in een sculpturaal landschap. Naast 
installaties van Marie José Burki, Rodney 
Graham, Nam June Paik en Anne-Mie Van 
Kerckhoven wordt zowel van Dara 
Birnbaum, Stan Douglas, Tony Oursler als 
Bill Viola continu een selectie van hun 
belangrijkste videowerk vertoond.
Nieuwe aanwinsten op fotogebied zijn 
“Waiting for an idea” van Marina 
Abramovic en “Eyes” van Gilbert & 
George. Er zal ook - eindelijk in Gent - één 
foto (in bruikleen) te zien zijn van de be
langrijke Britse fotograaf Craigie Horsfield, 
naast de inmiddels bekende portretten van 
Thomas Ruff.
Tot 17 april in het Museum van Heden
daagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/ 
221.17.03).

JOAN JONAS. Op 22 april opent in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam “Couplet 
2 ” dat zoals hierboven reeds aangestipt ook 
een overzichtstentoonstelling omvat van 
één van de vrouwelijke pioniers van 
performance en video: de Amerikaanse Joan 
Jonas (1936). Het wordt een heuse retro
spectieve met films, video’ s, prenten, foto’s, 
objecten en rekwisieten.
Zowel sprookjes van de gebroeders Grimm 
(“The Juniper Tree”) als legenden, sagen 
en Japans Noh-theater zijn inspiratie

bronnen voor Jonas’ oeuvre. In het kader 
van het Holland Festival wordt op 2 juni de 
première voorzien van het theaterstuk 
“Sweeney A stray ” dat Joan Jonas zal regis
seren in samenwerking met Gerardjan 
Rijnders.” Sweeney Astray" , een middel
eeuws Iers gedicht vertaald door Seamus 
Heaney, vertelt het verhaal van een koning 
die gek wordt en na een vervloeking moet 
verder leven als een vogel. Enkel wanneer 
hij rondreist kan hij spreken als een dichter 
of een kunstenaar. Recent toerde Joan Jonas 
ook nog rond met de Wooster Group voor 
het stuk “Brace Up!”, een bewerking van 
Tsjechovs “Drie Zusters”. Voor “Cou
plet 2" kan u tot 22 juni terecht in het 
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/5732.911).

STUC. Woensdag 30 maart staat het werk 
van experimenteel filmer Phil Solomon 
centraal in Leuven. Er worden drie 16mm 
films en twee super-8 films vertoond, ge
maakt in de periode 1980-1992. Solomons 
oeuvre kenmerkt zich door een gebruik van 
verschillende lagen van beelden. “The 
Secret garden” uit 1988 wordt nogal stun
telig omschreven “als een koortsdroom, 
zoals een kind dromend van het paradijs 
maar verloren tussen de soms donkere 
muren” van het zogeheten kerngezin (het 
persbericht spreekt over het nucleaire ge- 
zin). Door het gebruik van optical printing- 
technieken op found footage en op eigen 
pellicule wordt de film een vreemd uit
ziende tuin waar betekenislagen worden 
geopenbaard doorheen gemaskerde beel
den. Donderdag 31 maart kan u in het Film
museum van Brussel terecht voor meer 
kortfirlms van Phil Solomon. In aanwezig
heid van de auteur worden “Nocturne”, 
“Clepsydra” en “Elementary phrases” ge
toond.
Wie nog nooit één van de - ondertussen 
vijf- “travelogues” zag van Stefaan 
Decostere kan zijn schade inhalen op don
derdag 31 maart. Dan vindt een éénmalige 
vertoning plaats van de hele reeks. Wie 
vroeger iets van de wereld wou zien moest 
zich wel verplaatsen en op reis gaan. Nu 
kan men via tentoonstellingen, toerisme en 
uiteraard de televisie al zappend de hele 
wereld zien, zij het wel geprogrammeerd 
en voorgekauwd. Stefaan Decostere maakte 
aan de hand van zijn reisgidsen een schitte
rende, kritische analyse van het reizen in 
het hedendaagse mediatijdperk.
Voor meer info kan u terecht bij het Stuc, 
E.Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/ 
23.67.73), en bij het Filmmuseum, Baron 
Hortastraat9, lOOOBrussel (02/507.83.70).

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL. 
Van 11 tot 17 april vindt in Den Haag de 
inmiddels twaalfde aflevering van dit video
festival plaats. Het programma omvat tapes, 
installaties, performances, retrospectieven, 
lezingen, een academiedag en een twee
daagse videomarkt. Handelsmerk van 
World Wide Video is dat er kwalitatief 
hoogstaand en recent werk wordt gebracht. 
Het festival biedt niet enkel een platform 
voor nieuw talent, ook bekende videasten 
bieden hier een première aan van hun laat
ste produktie.
Zo wordt er bijvoorbeeld van Stefaan 
Decostere een retrospectieve voorzien, naast 
een installatie in opdracht van het festival. 
Het eerste in een reeks van vijf projecten, 
die gerealiseerd worden in functie van het 
priva-lite venster, een gigantisch LCD-ven
ster (4x5 meter). Decostere’s installatie 
“Tulpen voor Holland" neemt met een 
knipoog naar Lewis Caroll de spiegel als 
uitgangspunt. Bij de videotapes zit recent 
werk van onder meer Jean-Luc Godard, 
Lars Movin, Herlinde Smet, Sadie Benning 
en Su Rynard.
Uniek aan dit jaarlijkse festival is het on
derdeel “Viewing on request”, waar de 
videofanaat zelf zijn keuze kan samenstel
len uit de ongeveer honderd beschikbare 
tapes en deze in alle rust in één van de privé- 
cabines kan genieten. In het kader van de 
volksgezondheid is het aangewezen een 
aantal dagen voor dit gebeuren uit te trek
ken. Begin april verschijnt een rijk geïllus
treerde catalogus die kan aangevraagd via 
Worl Wide Video Festival, Spui 189, 
2511 BN Den Haag (070/364.48.05). 
(F.D.K.)
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Redactie Ondertussen:
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne 
Wynants.
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De galeri is open :

maandag tot vrijdag van 12 tot 19 uur 
en zaterdag van 11. W18 uur

Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 64 - 1190 Brussel (Vorst) 
Tel : 02/347 16 86 Fax : 02/346 33 86
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EASTER IN 
OSTEND

CASINO KURSAAL OOSTENDE

8, 9, 10 en 11 april 
van 14 tot 20 uur

50 KUNSTENAARS 
gepresenteerd door 
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DE WITTE BEER

Doelenstraat 41 
2440 GEEL 

« 014-58.27.51

van zat. 26 maart t/m zon. 24 april '94 van 19 maart tot en met 10 april 1994

sculpturen en grafiek van ANN
JOHAN

TAHON
FRANCX

RECENT WERK
carl jacobs schilderijen
27 februari - 27 maart 1994

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

WOK. and 
j. van der borght 
10 april - 8 mei 1994

„Torhout

Wite
Beerstraat

Gaten 1
DEWiTTE•H1 
BEER_—-1

2

#

8
-GRUSSE

vKorn*

BRUGGE

Markt
van 23 april tot en met 15 mei 1994

FRANS
KENIS

RECENTE FOTO'S

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

Openingsuren: 
donderdag 
zaterdag 
zondag 
en op afspraak.

1 9.00 tot
1 4.00 tot
14.00 tot

21.30
18.00
17.00

u.
u.
u.

adres: oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
tel.: 053/78 86 80

open: do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30-13.30 uur 
en op afspraak
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Galerie Denise Van De Velde
Tragel7
9300 Aalst
053/78.75.47
Riera I Arago 
tot 2 april
Chasan
van 30 april tot 10 juni

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst
053/71.06.46
Zsigmond Karolyi 
tot 12 maart
Joseph Semah 
van 20 maart tot 8 mei

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59
9300 Aalst
053/77.22.97

Karel Dierickx
tot 13 maart
Anne-Marie Kienes
van 19 maart tot 24 april

Galerie S 65
Tragel 6
9300 Aalst
053/70.02.17
Edda Renouf
tot 12 maart

Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295
9300 Aalst
053778.86.80
Carl Jacobs - schilderijen 
tot 27 maart
WOK. en J. van der Borght 
van 10 april tot 8 mei

Galerij Muylaert-Hofman 
Nieuwstraat 36
9300 Aalst
053/78.71.12
Erika Wienholt
tot 2 april

ANTWERPEN

Campo Vlaamse Kaai 
Vlaamse Kaai 30-31
2000 Antwerpen 
03/238.42.02
Aida Kazarian 
van 5 maart tot 9 april

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Danny Devos 
tot 9 april

Galerij Hugo Minnen
Museumstraat 2 
2000 Antwerpen 
03/248.54.05
Mary Obering - schilderijen 
tot 9 april
Bert Loerakker - schilderijen 
van 14 april tot 28 mei

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Georgette Dick 
van 8 april tot 29 april

Literair Café Den Hopsack
Grote Pieter Polstraat 24 
2000 Antwerpen 
03/231.27.30
Robert Buyck - assemblages 
van 2 april tot 29 april 
Sonja Nys 
van 30 april tot 27 mei

Provinciaal Museum voor
Fotografie
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
03/240.65.03
Jefffey Silverthorne 
“Deiningen” - François Puyplat 
tot 20 maart

Sint-Lucaspassage 
Sint-Jozefstraat 35
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
Jan Verhaeghe 
van 7 maart tot 30 maart

Carine Campo Gallery
Vlaamse Kaai 31 
2000 Antwerpen 1 
03/238.98.37 
Eric De Smet 
tot 10 april

Centrum ‘t Elzenveld
Sint-Jorispoort 27 bis 
2000 Antwerpen 1 
03/223.56.11 
“Het lelijke eendje” - 
Chris Baeten, Guillaume Bijl, 
Guy Bleus, e.a. 
tot 13 maart

Galerij Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14

2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Luciano Fabro 
tot 10 april 
Jo Scanlan 
april - mei

Gallery Ronny Van De Velde
IJzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
“René Magritte, peintures et 
gouaches”
van 13 maart tot 5 juni

Hessenhuis
Falconrui 53 
2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
Belgische wandtapijten 
van 5 maart tot 5 juni

ICC
Meir50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
“Aspecten van de hedendaagse 
constructieve beweging” 
tot 20 maart

Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2 
2000 Antwerpen 1 
03/238.78.09
Octave Landuyt 
tot 15 mei

Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9
2000 Antwerpen 1
Gert Rietveld en Simon Benson 
van 24 maart tot 17 april

MUHKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen 1
03/238.59.60
“Trans/actions” - Dennis Adams 
van 12 maart tot 29 mei

deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen 2
03/216.28.77
“Ontwerpen voor Berlijn” - Hans
Kollhoff
van 21 april tot 29 mei

Galerij Elias
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2
03/216.31.38
Jean-Baptiste Van De Velde 
tot 29 maart

Galerij Enzo
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2
03/216.31.38
Dirk Martens 
tot 29 maart

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86
2100 Deurne 
03/325.66.00 
“Le Musée du Petit Format” - 
hedendaagse kunst op klein 
formaat
van 2 maart tot 3 april

Campo & Campo
Grotesteenweg 19/21

2600 Berchem
03/218.47.77
Betty Wachsstock - sculpturen 
Charles Szymkowicz - schilderijen 
tot 12 maart

Galerie ‘t Pirrewitje vzw
Patriottenstraat 47
2600 Berchem
Marleen Vancoppenolle en Kaat 
Pauwels - keramiek 
tot 16 april

Kultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126
2600 Berchem
03/239.59.08
“Belgisch graniet” - Hans Pieler, 
Toni Wirthmüller en Hans Peter Klie 
tot 27 maart

J ASSENEDE

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6
9960 Assenede
09/344.50.57
G. Vandenbranden en A. Lambele 
van 5 maart tot 27 maart
Ernst Hesse
van 3 april tot 24 april

BELLEGEMI
Harmagedon
Sasboslaan 7
8510 Bellegem
056/21.65.65
Christine Comyn, Irenee Duriez en
Veerle Van Wilder
tot 21 maart
Aline Bienfait, Pol Mara en
Véronique Wiame 
van 1 april tot 9 mei

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22
8450 Bredene
059/32.13.28
Johan Clarysse 
tot 27 maart
Provinciale Wedstrijd voor 
Schilderkunst A. Vermeylenfonds 
van 3 april tot 17 april

BRUGGE
Bogardenkapel
Katelijnestraat 86
8000 Brugge
050/34.39.30
“Deducties van de werkelijkheid - 
Belgisch hyperrealisme in de jaren 
’70"
tot 26 maart

Bruges La Morte
Krom Genthof 1
8000 Brugge
050/33.89.56
Marie José Burki en Adrian
Schiess
tot 27 maart

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7
8200 Brugge
050/31.14.05
Greta Buysse - fotografie
Linda Molleman - beelden en
installaties
tot 13 maart
Johan Tanon - sculpturen en 
grafiek
van 26 maart tot 1 mei

Galerij De Muze
Philip Stockstraat 14 
8000 Brugge 
050/33.59.14
J. De Rore, D. Bloes, R.M. 
Weiss,...
tot 19 maart

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
“Looking at Flanders” - William 
Quinn 
tot 28 maart

EBRUSSEL

Catherine Fernet Art Gallery
Louizalaan 108 
1050 Brussel 
02/646.20.16 
Peter Sorrell 
tot 16 april 
Kali Marquardt 
van 21 april tot 28 mei

Christine CoImant Art
Gallery
Collegestraat 27 
1050 Brussel 
02/647.84.18
Danny Vienne - schilderijen 
Alexis Remacle - sculpturen 
tot 30 april

Contrast
Ernest Allardstraat 21 
1000 Brussel 
02/512.98.59
Bernard Verquere - 
schilderijen en beelden 
tot 27 maart

Galerie 2016
Steenstraat 16 
1000 Brussel 
02/502.81.16
Félix Vallotton (1865-1925) - 
schilderijen en tekeningen 
tot 27 maart
Rudolf Haas - 
schilderijen 
van 21 april tot 22 mei

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Verag - schilderijen 
tot 9 maart
Rik Slabbinck - schilderijen 
van 11 maart tot 30 maart 
Mackowiak - schilderijen 
van 15 april tot 4 mei

Galerie Artiscope
Boulevard Saint-Michel 35 
1040 Brussel 
02/735.52.12
Rainer Vaccari - schilderijen 
tot 13 mei

Galerie Damasquine
Aurorestraat 62 
1050 Brussel 
02/646.31.53 
Hervé Charles 
tot 3 april

Galerie Echancrure
Brugmannlaan 563 
1180 Brussel 
02/345.30.63 
“Brussels in Acidjazz” - Miler 
tot 28 maart

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Robert Mapplethorpe 
tot 19 maart
Jürgen Meyer 
van 24 maart tot 23 april

Galerie Maurice Keitelman 
Strostraat 9
1000 Brussel 
02/511.35.80
“Les énigmes de celui qui voyait” - 
Serge Vandercam 
van 31 maart tot 11 mei

Galerie Pierre Hallet
Ernest Allardstraat 33 
1000 Brussel
02/512.25.23
Luca Aussems - schilderijen 
van 8 maart tot 3 april

Galerie Synthèse
Emest Allardstraat 24 
1000 Brussel 
02/514.40.55
Olivier Debré - prenten 
tot 26 maart

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 
tot 26 maart

Kabinet van Hedendaagse 
Kunst vzw
Allardstraat 47 
1000 Brussel 
02/512.88.28 
“Las Meninas of de geboorte van 
het teken, 1975-1985” - Françoise 
Van Kessel 
tot 15 mei

KB-Galerij - Kredietbank
Grote Maria 19 
1000 Brussel 
02/517.56.72 
“Glashelder” - Tafel- en sierglas 
van de 16e tot de 18e eeuw 
van 25 maart tot 15 mei

Maison des Arts Gaston
Williot
Haachtsesteenweg 147 
1030 Brussel
02/218.79.98
François Walschaerts - fotografie 
Tiffany Fliss - keramiek 
tot 16 maart

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5
1120 Brussel 
02/216.67.48 
Petra Heuchkel en Manuel Lauti - 
schilderwerken en fotografie 
van 10 maart tot 10 april 
Ingrid Hoste - 
schilderwerken
van 22 april tot 22 mei

Polaris - Comptoir des Arts
Rue des Eperonniers 37 (2° étage) 
1000 Brussel 
02/511.96.43
“Underground” - Cari De Keyzer 
tôt 26 maart

Ruben Forni - Art Gallery
De Crayerstraat 13 
1050 Brussel 
02/646.77.36
David Luksha - schilderijen 
tot 2 april
Alberto Reguera - schilderijen 
van 7 april tot 28 mei

Sabine Wachters Fine arts
Bosquetstraat 36 
1060 Brussel
02/534.14.41
“Only the lonely and other shared 
sculptures” - Bill Woodrow en 
Richard Deacon 
tot 31 maart

Stichting René Carcan 
Koningsveldstraat 122

1040 Brussel 
02/644.02.00 
Piotr Szurek 
tot 2 april

BBL
Koningsplein 6 
1000 Brussel 1
02/547.22.92
“Boeddhistische en hindoeïstische 
bronzen uit Sri Lanka” 
van 24 maart tot 23 mei

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 1 
02/512.09.78 
“Portretten” - Gitty Darugar 
tot 12 maart
Jean-François Octave 
van 18 maart tot 23 april 
Philippe Vandenberg 
van 29 april tot 21 mei

Galerie B. Coppens & R.
Van De Velde
Van Arteveldestraat 41
1000 Brussel 1 
02/513.81.74 
Kamagurka 
van 25 maart tot 14 mei

Galerie Meert Rihoux
Kanaalstraat 13 
1000 Brussel 1 
02/219.14.22 
Thomas Struth 
tot 19 maart

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04 
Bruno Jacqmain 
maart
Fernando Alvim 
april

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61 
1000 Brussel 1 
02/513.25.63 
Patricia Kinard 
van 10 maart tot 17 april 
Daniel Collin 
van 21 april tot 29 mei

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/512.04.03 
“Oorsprong en bestemming” - 
Alighiero e Boetti 
tot 3 april
“Hooglied - de beeldwereld van 
religieuze vrouwen in de zuidelijke 
nederlanden, vanaf de 13de eeuw” 
tot 22 mei

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 
1150 Brussel 15 
02/770.53.33
Duitse boekbanden uit de 
renaissance rond Jakob Krause, 
hofboekbinder van Keurvorst 
August I van Saksen 
van 12 maart tot 23 april

Galerij Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86 
“Lust voor het oog” 
van 9 maart tot 8 april 
Koenraad Tinei en Sven Van 
Campenhout - beeldhouwwerk 
van 20 april tot 20 mei

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 21 
02/226.12.11 
“Disons structure” - Tapta 
“Entre cosmos et tiroirs de cuisine” 
- Anne Mortiaux 
van 18 maart tot 8 mei

Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 
1210 Brussel 21 
02/218.71.19 
Paul Casaer - schilderijen en 
installatie 
van 18 maart tot 22 april

Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 
1040 Brussel 4 
02/735.66.49
“Artistes de Saint-Etienne” - 
beelden, schilderijen en foto’s 
van 10 maart tot 23 april

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
Martin Illik 
van 9 maart tot 19 april

Goethe-Institut Brüssel
Belliardstraat 58 
1040 Brussel 4 
02/230.39.70 
“non kon form” - grafiek en 
boeken uit de DDR 
tot 31 maart

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

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
02/646.00.23
Francis Behets en Myriam Orban 
tot 31 maart

Fondation pour 
l’Architecture
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59 
“Le PRD: un projet de ville” 
tot 6 maart
“1960-1973: L’utopie du tout 
plastique”
van 22 maart tot 29 mei

Galerie Camomille
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68
Hreinn Friddinnsson 
tôt 16 april
Martin Walde 
van 23 april tot 21 mei

Galerie Etienne Ficheroulle
Veydtstraat 36
1050 Brussel 5
02/538.38.38
Bernard Villers 
tot 26 maart

Galerie Etienne Tilman
Stassartstraat 59
1050 Brussel 5
02/512.11.21
Mariusz Kruk
tot 9 april
Alfredo Jaar
van 15 april tot 11 juni

Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9
1050 Brussel 5
02/647.30.15
Johan Baudart 
tot 2 april

Galerie Isy Brachot
Louizalaan 62a
1050 Brussel 5
02/511.05.25
Boris Beaucarne
van 10 maart tot 30 april

Galerie Le Sacre du
Printemps
Lange Haagstraat 10-12
1050 Brussel 5
02/511.70.31
Ernst Engel-Rozier-Pak - werken 
op papier 
tot 12 maart
Marc Renard - nieuwe werken 
van 17 maart tot 9 april

Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35
1050 Brussel 5
02/538.08.18
Jean-Marie Bijtebier en John 
Davies 
tot 16 april

Galery VUB
Pleinlaan 2 / Triomflaan,
toegang 6
1050 Brussel 5
02/641.30.87
“Totems” - Charlotte Marchal
tot 18 maart
Paul Bartels 
tot 17 april

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71
1050 Brussel 5
02/511.90.84
“Confrontaties, 111 hedendaagse
Belgische en Luxemburgse 
kunstenaars” 
tot 30 april

Contretype
Avenue de la Jonction 1
1060 Brussel 6
02/538.42.20
“Photogramme” - groepstentoon
stelling 
tot 12 april
Jean-Louis Vanesch (B) 
van 28 april tot 12 juni

Galerie Debras-Bical
Overwinningsstraat 36
1060 Brussel 6
02/538.54.66
“Peinture génération 90” - Cathy 
Coez, Bruno Goosse, Valerie Ruiz, 
Anne Tastemain 
tôt 2 april

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6
02/343.88.80
“Océan” - Marc Maet 
van 11 maart tot 16 april

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81
1060 Brussel 6
02/537.65.40
Georges Meurant 
tôt 26 maart
Exposition surprise
van 29 maart tot 29 mei

Travel Gallery
152 Chaussée d'Alsemberg
1060 Alsemberg
02/538.72.10
“Les voies impénétrables du nu 
féminin” - Martine Pochet
van 11 maart tot 16 april

Amaryllis
Gentsesteenweg 1108
1080 Brussel 8
02/465.67.09
Maurice Brams - beeldhouwwerk 
Remi Van Praet - schilderijen en 
tekeningen 
tot 27 maart

Trefcentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 162
1080 Brussel 8
02/428.37.38
Pierre Mertens
van 8 april tot 6 mei

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9
02/424.24.12
Bemar Venet
tot 6 maart
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ICHARLEROI
Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/31.44.20
Patrick Tosani 
tôt 27 maart

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11
6032 Charleroi/Mont-sur- 
Marchienne 
071/43.58.10
“La photographie en Saxe - 
Histoire et création” 
tôt 2 april
• DEINZE

Muséum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 
9800 Deinze
09/386.00.11
Charles Picque (1799-1869) 
tot 11 april

MDEURLE
Deurle-Dorp 
Dorpstraat 52 
9831 Deurle 
09/282.56.49 
Rita Wildero - olieverfschilderijen 
maart 
Jaklien Moerman - olieverf
schilderijen 
Trui Bauters - aquarellen 
april

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1 
9831 Deurle 
09/281.05.51
Gilbert Swimberghe 
tot 27 maart

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle 
09/282.51.23 
Antoine Mortier 
tot 3 april 
John Cage, Honoré d’O, Aernout 
Mik en ManfreDu Schu 
van 10 april tot 15 mei

FEEKLO ■" ’o

Academie voor Schone 
Kunsten
Pastoor De Nevestraat 26 
9900Eeklo 
09/377.29.52

Rik Vandeweghe - 
beelden, keramiek en schilderijen 
Jan Scheir - 
grafiek 
tot 2 april

De Media
Molenstraat 165 
9900 Eeklo 
09/377.93.94 
Nora De rudder - 
lichtprojecten en collages 
van 5 maart tot 30 maart
rgew-- 

EKE

Labo Art vzw
Steenweg 289 
9810 Eke 
09/385.46.35 
Jacques Lennep 
van 6 maart tot 29 maart 
Dominique Ampe 
van 3 april tot 27 april

MEKEREN
Kunstcentrum Hof Ter Bist 
Veltwijcklaan 252
2180 Ekeren 
Edgard Heirman 
tot 20 maart

GEEL

De Slijperij 
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Philip Vanhoof 
tot 6 maart 
Ann Francx - 
recent werk 
van 19 maart tot 10 april 
Frans Kenis - 
fotografie 
van 23 april tot 15 mei

GENK
Kultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 
3600 Genk 
011/35.13.16 
“Jef Cassiers - de Vlaamse 
Chaplin” - foto’s 
tot 20 maart
Kunstbeurs van de Limburgse 
Federatie voor Beeldende Kunsten 
van 10 maart tot 21 maart
Jonge mode en juweeldesign uit de 
Euregio 
van 27 maart tot 14 april 
“Ik ben niet van deze wereld” - 
Edward Lenaerts - retrospectieve 
van 14 april tot 7 mei 
Fotokring Kamera-Gent 
van 12 april tot 8 mei

I GENT .
Bijlokemuseum 
Godshuizenlaan 2 
9000 Gent 
09/225.11.06 
“De vier Gentse militaire 
hoofdgilden” 
van 1 mei tot 19 juni

Centrum voor Kunst en 
Cultuur
Sint-Pietersplein 9 
9000 Gent
09/222.07.91
“Zuiderse geuren en kleuren, een 
blik op de overkant van de 
Middellandse Zee” 
van 24 maart tot 1 mei 
“Hongaarse kastelen (12de tot 
19de eeuw)” 
van 1 april tot 1 mei

De Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 
9000 Gent
09/235.37.03
Dirk Zoete - grafiek 
van 7 maart tot 29 april

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
09/222.00.33 
“Seven river sombrero series” - 
Bruce McLean 
van 13 maart tot 24 april

Galerij G. De Keulenaer 
Molenaarstraat 111 
9000 Gent 
09/384.42.63
Jan De Vliegher - schilderijen 
van 6 maart tot 10 april
Mario De Brabandere 
van 17 april tot 22 mei

Gallery Bona Dea 
Predikherenlei 13 A 
9000 Gent 
09/233.70.88
Jan Van Der Vaart, Mieke Groot 
en Richard Meitner - multiples in 
keramiek en glas 
van 24 april tot 9 april

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26
“Wit” - met Bram Bogaert, Walter 
Leblanc, Karel dierickx e.a. 
tot 27 maart
Thé van Bergen - recent werk 
van 21 april tot 15 mei

Moving Space 
Grauwpoort 19 
9000 Gent 
09/225.31.56 
Gary Palier en Leon Hert - 
schilderijen 
tot 1 april

Museum Arnold Vander
Haeghen
Veldstraat 82 
9000 Gent 
09/225.32,53 
“Taalbarrière = sociale barrière 
(1830-1914)7" 
van 19 maart tot 17 april

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03 
“Beeld/Beeld” 
van 5 maart tot 17 april

Museum voor Industriële
Archeologie 
Oude Vest 20 
9000 Gent 
09/223.59.69 
“Kinderarbeid” 
tot 30 juni

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
09/225.66.76
Jan van der Vaart en Johan van 
Loon - keramiek
Floris Meydam - glas
Gavina-Scarpa - meubels 

“Art is live” 
tot 9 april

Museum voor Volkskunde 
Kraanlei 65
9000 Gent 
09/223.13.36 
‘Twente in beeld, schilderijen van 
Klaas Bernink (01913)" 
van 19 maart tot 4 april 
“Auto’s in miniatuur” 
van 30 april tot 29 mei

Opus Operand!
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent
Johan De Wit 
van 6 maart tot 29 april

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
09/233.36.61
Lilian Adcock - schilderijen 
Jean Laniau - sculpturen 
tot 3 april

Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18
9000 Gent
09/223.81.28
Lucas Devriendt 
tot 20 maart

HASSELT I -

Chosen with Care vzw
Guffenslaan 36

3500 Hasselt
011/23.27.55
Nina Haveman - olie op doek
tot 7 maart
Erich Weiss
van 11 maart tot 24 april

CIAP
Zuivelmarkt 44
3500 Hasselt
011/22.53.21
Felix Timmermans, Pierre Cox en
Idir Mecibah
tot 13 maart

Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31
Vlaamse juweelkunstenaars 
tot 10 april

Fotogalerij Kultureel 
Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Dominique Van Huffel 
tot 10 april

Provinciaal Museum 
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.02.66
Fred Eerdekens en Ton Van 
Summeren 
tot 24 april

Stedelijke Academie van
Hasselt
Kunstlaan 12 
3500 Hasselt 
Jean Janssis 
tot 11 maart

HINGENE -e

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54
2880 Hingene
03/889.57.05
Maurice Brams - sculptuur
Marli Hommel - schilderijen 
tot 4 april

HORM , oumu

Grand-Hornu 
(magasin au foin) 
rue Sainte-Louise 82 A 
7301 Homu 
Andres Serrano 
tot 27 maart

Frans Masereelcentrum 
Zaardendijk 20
2460 Kasterlee

014/55.76.99
“Japanse houtsneden” 
tot 22 maart

KLUISBERGEN .

Galerij Theaxus
Ommeganckstraat 3

9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Koenraad De Wulf - meubels
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten en textieldesign 
tot 21 maart
Willy Langmans - keramiek 
Dorothea Van De Winkel - 
wandtapijten en textieldesign 
van 25 maart tot 25 april

KON n< II mmum m

Het Zwarte Huis
Cornelis Marckxlaan 16 
2550 Kontich 
03/458.09.54
Lut De Ridder - aquarellen 
van 18 maart tot 3 april

KORTEMARK I

Galerij Desko 
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
051/56.70.02
“Contemporary ceramics from 
Great-Britain” 
tot 19 maart

KORTRIJK - ,

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
“Landschap” - Hiroshi Asada,
Stefan Annerel, Martin Baeyens, 
Nico De Guchtenaere, Roger 
Dudant, Carl Goethals en Hans
Sieverding 
van 3 maart tot 6 april 
Lea Decaestecker - bronzen 
Jean Schumann - schilderijen 
van 14 april tot 30 mei

Atelier DeGryse 
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk
056/22.41.87
Ron Van De Vyver - recente 
schilderijen 
van 6 maart tot 10 april

BBL - De Gulden Sporen
Grote Markt 50
8500 Kortrijk
056/23.24.42
Albert Ciamberlani (1864-1956) en 
tijdgenoten 
van 29 april tot 28 mei

Cultureel Centrum Kortrijk
(benedengalerij)
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk
056/22.07.68
Edwin Carels
van 4 maart tot 27 maart
Yves De Smet
van 1 april tot 24 april

Kultureel Centrum Oude
Dekenij
Sint-Maartenskerkhof 8 
8500 Kortrijk 
056/20.02.96
‘Tekenen aan de wand” - Bob van 
den Bempt 
van 7 maart tot 7 april

Très
Zwevegemstraat 30
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Aldous Eveleigh - schilderijen 
tot 27 maart

KRUISHOU TEM

Stichting Veranneman
Vande voorde weg 2 
9770 Kruishoutem 
09/383.52.87
Van Mechelen en Tamir - 
schilderijen
Anatchkov - sculpturen
Verroken - meubels 
tot 14 mei

’ KUURNE

Galerij Depypere
Kerkstraat 59 
8520 Kuume 
056/71.13.40
Robert Alonzi, Dario Catarina, 
Jacques Pille e.a.
van 12 maart tot 26 maart

DE

‘t Hof te Puttens 
Wichelsestraat 20-22 
9340 Lede 
053/80.51.30 
Michel Sauvai en 
Nicolas Binsfeld 
tot 20 maart

LLEUVEN
ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven
016/24.37.72
Pol Mara
van 19 maart tot 29 april

BBL
Bondgenotenlaan 31
3000 Leuven
“Sigma” - M. De Greef, B. Grade, 
N. Neefs, B. Neetens, G. Van 
Buggenhout, Y. Velter én T.
Verhellen
van 12 maart tot 26 maart

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven 
016/23.56.40
Jef Bertels - olie, aquarel en ets 
van 4 maart tot 27 maart 
“De kleuren van de zon” 
van 1 april tot 18 april 
Osane - olie op papier, ets, 
monotype 
van 19 april tot 8 mei

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Carsauw Nic en Breckpot Danny 
van 4 maart tot 3 april 
Julian Key en Jacques Weygaerts 
van 8 april tot 1 mei

UuE
Galerij ‘t Zand 
Balsakker 28

2275 Lille
014/55.47.90
Paul Bourgeois - 
perforaties van papier 
tot 2 april
Ingrid Castelein - 
schilderijen 
van 8 april tot 15 mei

Drie Berken
Pulsebaan 80
2275 Lille (Wechelderzande)
03/312.14.31
Aimée De Block
van 12 maart tot 27 maart

LLOKER
De Queeste
Ieperstraat 39
8958 Loker-Heuvelland
“99 + 1” - Pol Bonduelle - tekeningen 
tot 20 maart

I OKI REN

Di-Art
Vrijheidsplein 1 
9160Lokeren 
09/348.06.42
Stefan Annerel, Etienne Devis, e.a.
tot 18 april
Frank Veldeman - schilderijen 
van 23 april tot 30 mei

: LOPPEM .
Kunsthalle Lophem v.z.w. 
Torhoutsesteenweg 52A
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63
“Oeuvres” - Jean-Luc Moulène 
tot 18 maart
Jef Geys 
van 26 maart tot 15 mei

MARKE
Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3 
8510Marke 
056/21.48.54
Beatrijs Lauwaert 
tot 13 maart
Herman Maes - schilderijen 
van 27 maart tot 1 mei

NEERPELI . •
PICS Dommelhof 
Toekomstlaan 5

3910 Neerpelt 
011/64.27.05
Yves Malfliet 
tot 13 maart 
“Collages” - J. Carlier, G. Bleus,... 
van 19 maart tot 17 april
“Semper Eadem” - Peter De Koninck 
van 23 april tot 15 mei

OOSTEKKLO m

Galerij William Wauters 
Antwerpse Heirweg 5
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06 
Wim Biewenga 
tot 27 maart 
Yvan Theys 
tot 1 mei

moosTEndE
AD Gallery 
Romestraat 6
8400 Oostende 
059/51.02.39
Luc Hoekx - schilderijen en sculpturen 
tot 13 maart
Johan Deloore - schilderijen en 
tekeningen 
van 1 april tot 1 mei

Casino Kursaal Oostende
Erehall - Zeedijk 
8400 Oostende 
059/70.51.11 
“Easter in Ostend” 
van 8 april tot 11 april

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Roger Cools - schilderijen 
van 18 maart tot 10 april 
Monique Schotte - grafiek 
Wilfried Genard - schilderijen 
Jan Hemerijckx - sculpturen, 
van 22 april tot 15 mei

Galerij Vanremoortele 
Troonstraat 38
8400 Oostende 
059/51.37.25
Van Looy V. 
tot 11 maart

Kunsthuis Loosveldt 
Romestraat 41
8400 Oostende 
059/70.52.73
“Les larmes ressemblent la sueur 
de la cruauté” - Paul Reniere 
tôt 20 maart

Museum voor Schone 
Kunsten
Wapenplein 
8400 Oostende 
059/80.53.35
Charles Drybergh - schilderijen 
Julius Collen-Turner - schilderijen 
tot 20 maart
Dirk Michiels - schilderijen 
Brigitte Claeys - schilderijen 
van 26 maart tot 24 april

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
Jef Verheyen - retrospectieve 
Benoît
van 26 maart tot 13 juni

OTEGEM nm

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a
8553 Otegem 
056/64.48.93
Baselitz, Cucchi, Paladino en A.R.
Penck - grafiek 
tot 20 maart
Panamarenko 
van 9 april tot 15 mei

• ‘ SINT-MARTENS-LATEM

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
09/282.68.38
“nieuwe aanwinsten van de galerij” 
tot 28 maart

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem 
09/282.52.52
“Wintersalon” 
tot 28 maart

SINT-NIKLAAS

Galerij Y’AAT vzw
Pr. Marie-Joséstraat 3
9100 Sint-Niklaas 
03/777.82.20
V. Hamme - schilderijen 
tot 3 april

Stedelijke Akademie voor
Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 
9100 Sint-Niklaas 
03/776.33.00
“Stammering Praxis (I-XII)” en 
“Sudden Noises (1-17) - vanche 
tot 27 maart

ISTAVELoT

Galerie Ie triangle bleu
Place Saint-Remacle 17
4970 Stavelot 
080/86.42.94 
Jean-Marie Mahieu - schilderijen 
tot 3 april
Serge Gangolf - beeldhouwwerken 
van 9 april tot 5 juni

; TIELRODE

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48 
9140Tielrode 
03/774.44.70
Charles Van Ginsbergen 
tot 20 maart

MTENEN
Stedelijk Museum “Het 
Toreke”
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.99.97 
Raoul De Keyser 
tot 20 maart 
Freek Dumarais 
van 26 maart tot 29 mei

UTURNHOUTI ■

Cultureel Centrum
De Warande 
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
014/41.94.94 , 
Kamagurka - schilderijen en 
cartoons 
tot 6 maart
Kate Blacker 
van 5 maart tot 10 april 
“Sana” - fotografie 
van 9 april tot 24 april

De Oorzaak & Zn 
Warandestraat 23b 
2300 Turnhout 
014/41.36.33 
Mare Schepers 
tot 24 april

. • VARSENARE
Inter Art nv
Grote Thems 96 
8490 Varsenare-Jabbeke 
Dees De Bruyne 
tot 31 maart

•ZONNEBEKE ; g•/.

De Poort
Ieperstraat 5 
8980 Zonnebeke 
051/77.04.41 
Philippe Boutens 
van 25 maart tot 24 april

De volgende Witte Raaf ver- ’ I 
schijnt op 1 mei 1994. Gege
vens voor de agenda moeten I 
binnenzijn vóór 15 april 1994 I 
op het redactieadres. |
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Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

3/3/94 -10/4/94

Landschap
Hiroshi Asada - Stefan Annerel - Martin Baeyens 

Nico De Guchtenaere - Roger Dudant 
Carl Goethals - Hans Sieverding

30/3/94 - 6/4/94
Deelname aan Art Fair ‘94 in het Belfort te Brugge 

met een one man show van Beniti Cornelis

14/4/94 - 30/5/94

Lea Decaestecker
beeldhouwwerken in brons

Jean Schumann (F)
schilderijen op doek en op papier

Galerie
LABO ART

6/3/94 tot 29/3/94

JACQUES 
LENNEP

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

3/4/94 tot 27/4/94

DOMINIQUE 
AMPE

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.

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

KUNSTIIIHUS
Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

X o
j *

damne
HALLEZALEN 

STADHUIS

Kunstencentrum Hof TEN DOEYER
» Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm
" Tel. & fax: 055/49 79 89

Open: woens- t/m zondag 14 tot 18 uur en na afspraak

Miró, Alechinsky, 
Corneille grafiek op papier en op doek

nog t/m 20 maart

Groeten uit Bulgarije

LIJSTEN 
& 

INLIJSTINGEN

KUNSTATELIER

Vane De Becg

ta!

F*

- 1

Hewi4
I

SCHILDERIJEN 
TEKENINGEN

van 2 tot 17 april ‘94

Y
Een ontdekkingstocht doorheen de grafiek van de voornaamste aktuele 
Bulgaarse kunstenaars: technische perfektie, vaak uitbundige kleuren, 

westerse tematiek en... oosterse prijs 
van 28 maart t/m 1 mei 94

KWALITEIT 
& 

SERVICE

1d

s.

OPEN 
alle dagen 

van 
lOuOO- 12u30 
13u30- 18u00

Art Salon Brugge (in het Belfort)

U vindt ons er op de stand Graphic Art Promotion van 16 t/m 24 april. 
® Er ligt een GRATIS toegangsbewijs klaar voor u en uw partner 

voor de vernissage op 15 april. (Haast u, de voorraad is beperkt).

Neerveldstraat 174 
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49
«i
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TENTOONSTELLING SIGMA >.

M. DE GREEF, B. GRADE, N. NEEFS, B. NEETENS 
G. VAN BUGGENHOUT, Y. VELTER, T. VERHELLEN 

BBL - Bondgenotenlaan 31 - 3000 Leuven
12 t.e.m. 26 maart 94 "eg

ma. tot vr. 9 tot 16 uur - zat. 9 tot 12 uur Gal

NATIONALE TENTOONSTELLING 
KERAMIEK 1994 CERAMIQUE 

+ Selektie Aquarellen 
Breughels Gasthof, Wespelaarsesteenweg 85 

3150 Haacht
9.10 - 16.17 april 94 van 14 tot 19 uur

Org. : KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW - Mercatorlaan 25 - 3150 Haacht - 016.603335
Met steun van: TALENS N.V. C ASLK Q L.COOREMAN - 2811 Leest - 015.714705

NATIONALE LOTERIJ •O VIZO Irh (Spieramen voor Kunstschilders)

* TEKENTAFELS PLANAFDRUKPAPIER
NESTLER © Tecnaslyl

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

* PLAN- TEKENKASTENëm ARCHIvite

IkuvicO

LANDMEETQERIEF

gRETTHAUPr Kern) SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 222.12.59

* NC-SCRIBER
lotring meTOH

NESTLE

GRAFISCH MATERIAAL
★ PLOTTER MATERIAAL 

sEDTLER lotring
* TECHNISCH TEKENGERIEF

lotring stAEDTLER
STANDARDGRAPH

Letraset

mtcNORM
KUNSTGRAFIEK

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN

Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

* ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN 

♦ OOSTERSE PAPIEREN

ra»

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

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

148 fr per I.

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

s

LWt: .G 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.

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

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

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

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

colPAE,
U z 
8E 
V - 
A Z
S -• KLEI

— K 
Z E 
- R 
Z A 
- M 
Z I 
- E

Steenweg op Brussel 15 - B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel.(02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97

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

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking ABONNEMENT

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

1G

L.COOREMAN!
SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERSio

DE WITTE RAAF
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.

500 bfr 650 bfr 35 fl
(belgië) (buitenland) (nederland)
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ETA VV

Amarant
studiecentrum

uitgever

Amarant is een studie- en educatie- 
centrum, dat de geschiedenis en de actu
ele ontwikkelingen van de beeldende 
kunst in de breedst mogelijke betekenis 
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- 

■ ; . 1 ...... ........................... I 

dende kunst zijn krachtlijnen voor het 
inhoudelijk beleid. Eenbesef 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.

Amarant__________ Reizen______________ _
Alles over cursussen, uitstappen 
en reizen verschijnt voortaan in 
een nieuw tijdschrift
Om u doeltreffend op de hoogte te brengen van 
onze plannen inzake cursussen, uitstappen, rei
zen ontwikkelde Amarant een nieuw tijdschrift. 
“AMARANT” - want zo heet de publicatie 
duidelijkheidshalve - bevat voortaan alle infor
matie en achtergronden bij het educatief project 
van Amarant. Alles over de cursussen kunstge
schiedenis, de kunsthistorische daguitstappen, 
tentoonstellingsbezoeken en reizen, vindt u 
voortaan terug in een overzichtelijk handzaam 
boekje.

De eerste Amarantbrochure waarin uitvoerig 
wordt ingegaan op alle lessenreeksen kunstge
schiedenis (in totaal zo’n 51 cursussen verspreid 
over heel Vlaanderen) en op de daguitstappen en 
rondleidingen, wordt op verzoek GRATIS thuis
gestuurd.

Amarantleden ontvangen dus voortaan voor de 
som van 850,- fr., naast zes nummers van De 
Witte Raaf, vijf keer per jaar het tijdschrift 
“AMARANT” in de bus. Er zijn mensen die met 
minder tevreden zijn.

Cursussen
Cursussen kunstgeschiedenis 
waar U nog kunt bij aansluiten

Italiaanse renaissance.
Schilderkunst en sculptuur.
12 lessen met Rudy De Meulemeester, 
in de cursusruimte van Amarant, Gent.
Start: 15 maart.

Van het realisme tot Picasso.
12 lessen met Jean-Paul Vanhove, 
in de Cipierage te Sint-Niklaas 
en in de KUB te Brussel.
Start Sint-Niklaas: 15 maart.
Start Brussel: 17 maart.

Vorm en kleur in een museum.
10 lessen met Damien Deceuninck, inhakend op 
de collecties van de musea voor Schone Kunsten 
van Gent en Antwerpen.
Start Gent: 16 maart.
Start Antwerpen: 19 maart.

Mesopotamië:
8000 jaar beschaving.
12 lessen met Louis Hulstaert, 
in UFSIA te Antwerpen.
Start: 17 maart.

Een geschiedenis van het Ding.
9 lessen met Damien Deceuninck, 
in Hof van Watervliet, Brugge 
en in CC Rix, Deume.
Start Brugge: 17 maart.
Start Deume: 18 april.

Pierre Puvis de Chavannes 1824-1898.
2 lessen met Peter R De Smet, in Gent en 
Antwerpen, naar aanleiding van de retrospec
tieve van deze symbolist in het Van Goghmuseum 
te Amsterdam.
Start Gent: 21 maart en 06 april.
Start Antwerpen: 22 april.

Puur sculptuur.
Een onderzoek van de beeldhouwkunst.
8 lessen met Stef Van Beilingen, in Gent.
Start: 18 april.

Spiegel en masker.
Heden en verleden van Mexico.
10 lessen met Joris Capenberghs, laatste editie 
van deze cursus in UFSIA, Antwerpen, 
KULAK, Kortrijk
en Gent.
Start Antwerpen: 19 april.
Start Gent: 20 april (namiddag).
Start Kortrijk: 20 april (avond).

Andalusië
V óór en na de Reconquista

2-11 april 1994L _
Sevilla, Córdoba en Granada, deze drie steen 
maken de kern uit van Andalusië, hun geschiede
nis en hun cultuur laten ons toe ons een perfect 
beeld te vormen van de Moorse beschaving en 
wat daarmee na de Reconquista is gebeurd.

Sevilla is een grote stad en heeft de dingen altijd 
groot(s) gezien. Rond de Giralda, ooit een vuur- 
en wachttoren van de Moren, werd de kathedraal 
opgetrokken, de derde grootste kerk ter wereld. 
Alles is er in superlatieven en een perfecte illus
tratie van het triomfalisme van de Kerk van Rome 
en de Castiliaanse koningen na de herovering op 
de Moren. Er zijn ook de kleinere maar niet 
minder schitterende parels als de Casa de Pilatos 
met zijn zalmroze arcades en het koninklijke 
Alcazar met een patio die het Alhambra naar de 
kroon steekt.
Córdoba was ooit een belangrijk centrum van 
wetenschap met figuren als Averroës, die het 
denken van Aristoteles in Europa introduceerde, 
en de joodse filosoof en geneesheer Maimonides, 
die zich baseerde op het ideeëngoed van Plato en 
Aristoteles. De Mezquita, de moskee-kathedraal, 
met zijn woud van 800 zuilen weet nog steeds 
elke reiziger te verbazen. Het resultaat van twee 
eeuwen bouwkunst van de Moren werd na de 
Reconquista “verrijkt” met een kathedraal daar 
midden in. Nog is Córdoba een centrum waar het 
multicultureel gedachtengoed gekoesterd wordt, 
getuige daarvan een door Roger Garaudy ge
schreven audiovisueel spektakel in een van de 
vroegere stadspoorten.
Granada tenslotte is een absoluut hoogtepunt 
met het Alhambra (Al Hamra betekent rode heu
vel). Het paleis en de tuinen, de patio’s en de 
ontvangstzalen zijn van een ongekende verfijning 
en getuigen van een hoogstaande beschaving. 
Daarnaast zijn er tal van kleinere monumenten 
waarin de sporen van de Moren zijn te merken, 
ook daar hebben we aandacht voor, ze laten ons 
toe de diepgaande invloed van die periode na te 
gaan.
Naast de drie belangrijke steden bezoeken we een 
aantal kleinere plaatsen die in de reisroute wer
den opgenomen. Het laat de reiziger toe grondig 
met de Andalusische kunst en cultuur kennis te 
maken.

De reis naar Andalusië werd samengesteld en 
wordt begeleid door Piet De Volder, kunsthisto
ricus en voormalig docent van de cursus Vroeg
christelijke en Middeleeuwse Kunst bij Amarant. 
De nadruk zal dan ook vooral komen te liggen op 
de Moorse kunst in Andalusië en haar invloed op 
het verloop van de kunstgeschiedenis met de 
nodige aandacht voor de ingrepen die gebeurd 
zijn na de Reconquista.

De prijs is 42.700 fr.
Nog enkele plaatsen vrij.

Egypte
Opzoek naar Osiris, 
het kruis en dehalve maan

" 8-20 mei 1994■

De Delta, een gebied van ongeveer 20.000 km2 
dat ook Egypte’ s hoofdstad Kaïro omvat, is uiter
mate goed geschikt als reisdoel. Het laat u toe de 
drie godsdiensten van het land te ontdekken en 
ermee in confrontatie te treden.

In deze uiterst zelden door Westerse toeristen 
bezochte streek zijn er talrijke ruïnes van 
faraonische sites, er zijn bloeiende kloosters en 
drukke agglomeraties. De god Osiris vond hier, 
in de stad Busiris, zijn oorsprong, de Joden zwoeg
den hier aan de bouw van Ramses-stad, terwijl, 
op de kust van de Middellandse Zee, Alexander 
de Grote zijn naam gaf aan een stad die misschien 
wel het grootste centrum van de hellenistische 

cultuur is geweest. Ook in de Delta was het dat 
Sint-Marcus de leer van het kruis predikte en dat 
generaal ‘Amr ibn al -’As het vaandel met de 
halve maan in de bodem plantte.

Van de Sinaï, waar de adembenemende natuur 
hand in hand gaat met het monotone gezang van 
de gelovigen van Saint-Catharine in het oosten, 
tot de tempel van Abu Sir en de ruïnes van de 
vuurtoren Pharos in het westen gaat onze tocht. 
De Oudegyptische godsdienst wordt benaderd 
door een bezoek aan de koninklijke kerkhoven 
van Saqqarah en Tanis, het bijbelse Djanet waar 
in de jaren veertig ongeschonden koningsgraven 
werden ontdekt. Ze bevatten schatten, nu te zien 
in het Egyptisch Museum te Kaïro, die de verge
lijking met vele voorwerpen uit het graf van 
Toetanchamon kunnen doorstaan. Tempelruïnes 

bezoeken we in Tanis, Abu Sir, Boebastis en 
Serabit el-Khadem.
Het hellenisme komt aan bod in de catacomben 
en in het Serapeum te Alexandrië. Het Egyptisch 
christendom wordt bestudeerd door onder meer 
bezoeken aan de oudste kerken van de hoofdstad, 
de koptische kloosters van de Wadi Natroen en 
het orthodoxe klooster van Saint-Catharine in de 
Sinaï.
De Islam is in Egypte natuurlijk alomtegenwoor
dig, maar het is het oude Kaïro, met de oude 
stadsmuren en de prachtige moskeeën, dat op 
deze reis van nabij zal bekeken en ervaren wor
den.
Aan musea zal het ook niet ontbreken: het ono
vertroffen Egyptisch Museum en het interessante 
Islamitisch Museum te Kaïro, het kleine, hero
pende museum van Suez en het Museum van 
Alexandrië komen aan bod.

Het bezoek aan het noordelijk deel van Egypte 
staat garant voor een bijzonder boeiende ervaring 
in een omgeving die heel wat minder door het 
toerisme is “aangetast” dan Boven-Egypte. Deze 
reis is dan ook niet enkel bedoeld voor diegenen 
die reeds zijn ingewijd maar is er ook voor elke 
geïnteresseerde die open staat voor een andere 
benadering dan het klassieke aanbod.

Deze alternatieve reis naar Egypte - in de zin van 
verschillend van het programma van de klassieke 
Egypte-reis zoals wij die tweejaarlijks program
meren - werd samengesteld en wordt begeleid 
door Peter R. De Smet, docent van de cursussen 
Oud-Egyptische cultuur bij Amarant.

De prijs is 53.900 fr.

arijs
Romantiek en haar nabloei in 

: Parijs van de negentiende eeuw 

2-15 mei 1994

Romantiek is de benaming van een grote cultu
rele stroming in Europa. Ingezet in het midden 
van de 18de eeuw, kent ze haar hoogtepunten in 
de 19de eeuw en laat ze op sommige gebieden 
haar invloed gelden tot in de 20ste eeuw.
Zoals vele culturele stromingen is ook de Roman
tiek een reactie, een reactie op de Verlichting en 
het daarop aansluitende rationalisme. Een alge
mene herwaardering van het gevoelsleven was 
hierbij de grote drijfveer.
De nieuwe geesteshouding kenmerkt zich door 
een hernieuwde belangstelling voor het verleden. 
Men zoekt inspiratie in de voorbije kunststijlen. 
Voor Napoleon zijn de grote Romeinse bouw
werken het lichtend voorbeeld (Arc de Triomphe). 
Ook op de middeleeuwen werd de aandacht vaak 
gericht (neoromaans en neogotiek).
Er ontstond een voorliefde voor het landschap en 
de natuur (de herwaardering van het landschap in 
de schilderkunst bij Corot, Millet e.a.), voor de 
religie met vaak een mystiek verlangen naar de 
eeuwigheid en het goddelijke en voor sprookjes 
en legenden (Moreau).
In Frankrijk waren heldenverering en vrijheid 
geliefde thema’s (François Rude, standbeeld van 
Maréchal Ney, 1853). Vooral tijdens het Tweede 
Keizerrijk werd Parij s een openluchtmuseum voor 
beeldhouwwerk. Maar ook Rodin (beeld van 
Balzac), Dalou (Triomphe de la République op de 

Place de la Nation), Bourdelle (Palais de Tokyo, 
Théâtre des Champs Elysées) en Maillol (Jardin 
du Caroussel) vinden we in de Parijse straten 
terug.
Emotioneel geladen, nieuwe onderwerpen kwa
men in de belangstelling (Rodin: de Kus). De 
hang naar het exotische en het sensationele 
(Delacroix, Hébert, Chassériau) vinden we ruim 
terug in schilderkunst en literatuur. Maar de puur 
romantische schilderkunst en architectuur von
den in Frankrijk pas navolging in het tweede en 
derde kwart van de 19de eeuw met werk van 
Eugène Delacroix en Théodore Géricault. In de 
architectuur speelt de figuur van Viollet-le-Duc 
(Pierrefonds) een voortrekkersrol.
In de literatuur en in de tuinarchitectuur zijn al 
eerder sporen van de romantische beweging te 
zien. De schrij ver-filosoof Jean-Jacques Rousseau 
was hier de voorloper.
Op het gebied van beeldende kunst en literatuur 
werd Parijs, met Emile Zola, Victor Hugo, Cour
bet, de impressionisten en Rodin, onbetwist de 
echte culturele hoofdstad van Europa. Een groot 
deel van de moderne kunstgeschiedenis, van de 
impressionisten tot “l’informel” (Dubuffet) zou 
zich hier voltrekken.

Een stroming zoals de Romantiek kan niet los 
gezien worden van de algemene staatkundige, 
politieke en sociale geschiedenis.
Tijdens de Franse Revolutie veranderde Parijs 
van een hofstad, waar de verblijven en de lust
sloten van de koningen in schril contrast stonden 
met de leefomstandigheden van de gewone man, 
in een stad van burgers.
Wat in de tijd van de Restauratie (1814-1848) op 
gang kwam, de gedaanteverandering van Parijs 
in een moderne wereldstad, werd tijdens het 
Tweede Keizerrijk voltooid.
In de periode 1852-1870, onder Napoleon III (en 
later de Derde Republiek), krijgt Parijs, afgezien 
van de nieuwste veranderingen sinds De Gaulle, 
het karakter dat het ook nu nog bezit.
Baron Haussmann herschept de stad volkomen 
(Place de l’Etoile, Rue de Rivoli). Die wijken die 
berucht waren voor hun opstandig karakter wer
den doorsneden door brede boulevards; pleinen 
en parken werden aangelegd (Buttes de 
Chaumont). Haussmanns medewerker concipi
eerde een compleet plan van aanleg van groene 
zones in Parijs. Grootse bouwwerken uit het 
verleden werden vrijgemaakt van omringende 
bebouwing, waardoor ze beter tot hun recht kwa
men. Nieuwe kerkhoven worden aan de rand van 
de stad aangelegd (Père Lachaise).
Een werkelijk grandioze schepping is de Opéra 
die, geïnspireerd op de Venetiaanse renaissance- 
bouw, de rijke weelde en de majestueuze gran
deur van dit nieuwe keizerlijke tijdperk indruk
wekkend gestalte geeft. Bouwmeester Garnier 
sprak dan ook ronduit van de Napoleon III - stijl. 
Het verliezen van de oorlog tegen het Duitsland 
van Bismarck veroorzaakt in Parijs een crisis in 
de vorm van de Commune-opstand (1870 - 71). 
De laatste gevechten vinden plaats tussen de 
graven van het kerkhof Père Lachaise.
Tot de imposante monumenten die in dit laatste 
deel van de 19de eeuw werden gebouwd behoren 
de Basilique du Sacré Coeur en de Eiffeltoren. 
Staalconstructies, vooral toegepast bij bruggen 
en stations, beïnvloedden meer en meer de bouw
stijl (Gare d’Orsay). Toch gaf dit zakelijk mate
riaal aanleiding tot speelse creaties die tot uiting 
komen in de ingangen van de metrostations en in 
de toen gebouwde grootwarenhuizen Printemps 
en Samaritaine.
De eerste metrolijn werd aangelegd voor de we- 
reldtentoonstelling in 1900, waaraan wij ook het 
Grand Palais en het Petit Palais te danken hebben. 
Een andere wereldtentoonstelling, die van 1937, 
leverde het Palais de Chaillot en het Palais de 
Tokyo. Het gewapend beton had toen zijn intrede 
gedaan als bouwmateriaal.
Van de moderne bouwwerken vermelden wij hier 
in functie van de reis slechts een groot woon
complex van de Spaanse architect Ricardo Bofill 
(vlakbij de Tour Montparnasse) en een gebouw 
dat zowel van buiten als van binnen aandacht 
verdient m.n. het Institut du Monde Arabe van 
Jean Nouvel (tentoonstelling “Delacroix in Ma
rokko”).

De reis wordt begeleid door Amarantdocente 
Dominique Dumon die ook voor het programma 
tekende.

De prijs is 12.500 fr.
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- Inschrijven dient telefonisch te gebeuren.
- Uw betaling wordt binnen de tien dagen op ons rekeningnummer 001-0289768-08 verwacht, 
zoniet vervalt uw inschrijving.
- Vermeldt op de overschrijving plaats en datum van de uitstap, het aantal personen en eventueel 
de categorie of de module(s).
- Voor annulaties die minstens vijf werkdagen vóór het vertrek worden gemeld, wordt het 
inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 200,- fr administratiekosten.
- Voor annulaties, minder dan vijf werkdagen vóór het vertrek gemeld, wordt niets terugbetaald.
- U ontvangt geen schriftelijke bevestiging. Wij verwachten u op de afgesproken vertrekplaats.

Den Haag9 april
Het Haags Gemeentemuseum beschikt in haar 
collectie over essentieel werk van De Stijl, 
Mondriaan en Kandinsky, die elk op hun manier 
een belangrijke bijdrage leverden aan de ab
stracte kunst. Behalve werk van de Haagse 
School en 20ste eeuwse kunst,... bezit dit mu
seum een collectie nationale en internationale 
kunstnijverheidsprodukten zoals keramiek, glas, 
zilver, meubelen en een uitvoerige kostuum-, 
collectie, naast een unieke verzameling elektro
nische muziekinstrumenten (waaronder de op
stelling voor de compositie “Mikrophonie” van 
Stockhausen en het “Zwei-Mann-Orchester" van 
Kagel).
Het museumgebouw werd in 1935 voltooid naar 
een ontwerp van de Nederlandse architect 
H.P. Berlage.In 1962 werd er door SI. Schamhart 
& J.R. Heyligers een nieuwe vleugel aangebouwd. 
In het kader van de cursus “Ontwikkelingen in en 
naar abstracte kunst”, zullen zowel de collectie 
als de architectuur van het museum worden toe
gelicht in een rondleiding.

Vertrekplaatsen + uren
Tielt
Marktplein
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet
Antwerpen
Station Berchem, voorkant

7.30 uur

8.15 uur

9.00 uur

Aankomst 11.00 uur

Terugreis
Prijs
categorie I
reis en documentatie
categorie II 

18.30 uur

lid niet-lid
725 fr 810 fr

990 fr 1.100 fr
reis en documentatie, ticket Gemeentemuseum 
en rondleiding door Steven Jacobs.

Brussel
30 april 1994

In het kader van de lessenreeks “Het neo-classi- 
cisme en de neo-stijlen” wordt een bezoek ge
bracht aan de hoofdstad van Europa. Dat deze 
ambitie al veel verder teruggaat dan meestal 
wordt aangenomen, mag blijken uit het zeer rijke 
’neo-aanbod’ van deze stad. In de tweede helft 
van de vorige eeuw ontstond er een ware wedren 
om Brussel om te vormen tot een tweede Parijs. 
Deze dag in Brussel bevat volgende haltes.
Het Museum Antoine Wiertz, het atelier dat de 
schilder ter beschikking kreeg van de staat in ruil 
voor zijn werk, werd kort na zijn dood in 1865 
ingericht als museum. Het herbergt bijna het 
volledige œuvre van de neo-barokke schilder, die 
Michelangelo en Rubens als zijn gelijken zag. 
Aan de 18de- en 19de eeuwse schilderijencollectie 
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
wordt meestal voorbij gelopen. Deze zalen bie
den nochthans een mooi geheel dat bijdraagt tot 
een beter begrip van de neo-classicistische schil
derkunst. Centraal in ons bezoek staat de “Dood 
van Marat” van Jacques-Louis David.
Het Justitiepaleis, de eclectische "rechts- 
kathedraal” is altijd al veelbesproken geweest. 
Poelaerts meesterwerk wordt doordacht en geni
aal genoemd, maar anderen bedachten hem dan 
weer met de eretitel “scheven architek”.
Het Belle-vue museum is een oud hotel voor 
reizigers, gebouwd omstreeks 1770. Het toont 
een goed overzicht van de verschillende interieur- 
stijlen die er tussen 1760 en 1890 zijn geweest, 
zoals Louis XV, Louis XVI, Empire, Napo
leon in,...
De kerk van Sint-Jacob op de Coudenberg uit 
1776 ligt op het Koningsplein, een eveneens 
prachtig geheel uit de 18de eeuw.

Afspraak
om 9.30 uur voor de ingang van het Koninklijk 
Museum voor Kunst en Geschiedenis, Jubel- 
park 10

Prijs lid niet-lid
490 fr 550 fr 

toegangsprijzen en begeleiding door Michel 
Peeters

Parijs
23 april

“La ville, art et architecture en Europe 1870- 
1993”, de kemtentoonstelling van het grote pro
ject “La ville ”, in het Centre Pompidou, behan
delt het fenomeen “stad”. De tentoonstelling con
fronteert benaderingen van de stad door architec
ten en kunstenaars in een parallel parcours, opge
deeld in tijdvakken en verschillende thema’s. 
Enerzijds wordt de geschiedenis van de moderne 
urbanisatie voorgesteld in 250 stadsproject- 
ontwikkelingen die evolutief worden geïllustreerd 
door 600 tekeningen. Anderzijds worden een 
dertigtal thematische benaderingen van affinitei
ten tussen kunstenaars en de stad gevisualiseerd 
in een overzicht van 600 beeldende werken.
In Benjamins literaire geschriften is een histo
risch gefundeerde en eigenzinnige visie op de 
stad aanwezig: de stad bekeken als kind, versto
tene, schrijver en filosoof. De tentoonstelling 
“Walter Benjamin, Ie passant, la trace”, 
visualiseert in een parallel parcours de assen 
Berlijn en Parijs, doorsneden door een biblio- 
biografische as.
“Impressionisme. Les origines, 1859-1869" toont 
enerzijds de evolutie van kunstenaars naar het 
impressionisme toe, met vroeg werk (rond 1860) 
van Manet, Degas, Fantin-Latour. Anderzijds 
gaat ze in op de verschillende invloeden die 
leidden tot de stroming.
Er zijn ongeveer 150 werken bijeengebracht van 
onder meer Boudin, Cézanne, Courbet, Daubigny, 
Puvis de Chavannes, Tissot, Whistler...

Vertrekplaatsen + uren
Antwerpen 6.15 uur
Station Berchem, voorkant
Aalst 6.30 uur
Parking kerkhof, Leo de Bethunelaan
Leuven 6.30 uur
Station
Lokeren 6.40 uur
Afrit E17, onder viaduct
Brugge 7.00 uur
Station, kant Sint-Michiels
Gent 7.00 uur
Sint-Pietersstation
Strombeek-Bever 7.00 uur
Cultureel Centrum
Jezus-Eik 7.30 uur
Kerk, hoofdingang
Kortrijk 7.45 uur
Parking Hallen, bushalte

Aankomst n.oo uur

Terugreis 20.00 uur

Prijs lid niet-lid
busreis 790 fr 890 fr
reis en documentatie 
module 1 240 fr
ticket tot de tentoonstelling “La ville, art et 
architecture en Europe 1870-1993”.
module 2 volgeboekt
module 3 afgelast
module 4 volgeboekt
module 5 volgeboekt
module 6 400 fr
ticket voor de tentoonstelling “Impressionisme.
Les origines 1859-1869” in het Grand Palais, 
prijs modules exclusief reis en documentatie!

INFORMATIEBON
NAAM

STRAAT

POSTNUMMER GEMEENTE

TELEFOON
is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen

1994
• Andalusië (paasvakantie)
□ Egypte/Delta (mei)
□ Parijs (hemelvaartverlof)
□ Catalonië (augustus)
Informatie wordt gestuurd van zodra beschikbaar.

X Start cursus • daguitstap / rondleiding

MAART

05 • Daguitstap naar Amsterdam, 
“Dageraad der gouden eeuw” 
XOpdoek. Film en de beeldende kunsten, 
Antwerpen
X Korte geschiedenis van de kunstkritiek, 
Gent
- Reisvoorbereiding Syrië
- Reisvoorbereiding Andalusië

06 - Informatiebijeenkomst reis Egypte
07 X Dada en surrealisme, Antwerpen

X Gotiek, Brussel
X Mesopotamië: 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, Antwerpen

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, Antwer
pen

21 X Pierre Puvis de Chavannes, Gent

■Amsterdam 
7 mei 1994

De retrospectieves die worden opgezet door het 
Van Goghmuseum in Amsterdam hebben een 
reputatie van rustige kunsthistorische dege
lijkheid. De tentoonstelling van de Franse schil
der “Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898)” 
was dan ook voldoende aanleiding tot het organi
seren van een korte voorbereidende cursus over 
leven en werk van deze interessante symbolist. 
Een geschikte voorbereiding tot deze tentoon
stelling.
Op hetzelfde moment plant het Stedelijk 
Museum ’’Couplet 2", het tweede deel in een 
reeks van tijdelijke tentoonstellingen (Joan Jonas, 
Domenico Bianchi, Peter Hujar, Brice Marden en 
Robert Mangold) gecombineerd met opstellin
gen van.de vaste collectie.

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

Aankomst 10.30 uur

Terugreis 18.30 uur

Prijs lid niet-lid
categorie I 725 fr 810 fr
reis en documentatie
categorie II 900 fr 1.000 fr
reis en documentatie, ticket tot het Rijksmuseum 
Vincent van Gogh

VOORNAAM

NR. BUS

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

APRIL

02 - Reis Andalusië
03 - Reis Syrië
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

30 • Rondleiding Brussel: neo-klassiek en 
eclectisch
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