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Hooglied
Bloedogen van genot

Voor een bespreking van “Hooglied, 
De Beeldwereld van Religieuze Vrou
weninde Zuidelijke Nederlanden, vanaf 
de 13de eeuw” deden we een beroep op 
vier auteurs. Telkens vanuit een an
dere invalshoek of met een specifiek 
afgebakend deelterrein als uitgangs
punt wordt deze tentoonstelling kri
tisch benaderd. Mare De Kesel reflec
teert over de omgang met het “an
dere” in het verleden (waarbij hij on
vermijdelijk halt moet houden bij het 
gebruik dat men van deze voor ons 
“andere” beelden heeft gemaakt) en 
in het heden (waarbij hij onder an
dere de tentoonstelling van het “an
dere” ter discussie stelt). Voor een 
gedetailleerde lectuur van de tentoon
stelling deden we een beroep op Dirk 
Pültau. Net zoals de tentoonstelling 
loopt zijn tekst uit op een duidelijk 
statement over de omgang met mys
tiek in “Hooglied”. In de “Madonna 
van het O.C.M.W.” staat Mare Holt- 
hof stil bij het statuut van de, vanuit 
O.C.M.W.’s,kerkfabrieken enandere 
kapelletjes naar het Paleis gekatapul- 
teerde beelden. Het is chronisch te 
warm in het Paleis voor Schone Kun
sten om in deze beelden te geloven, 
besluit Mare Holthof. Bij het schilde
rij “Christina de Wonderbare” schreef 
Jacq Vogelaar de tekst “Open-hart- 
operatie”. Dat mag geen verwonde- 
ring wekken, als we het volgende ci
taat uit zijn laatste roman “De dood 
als meisje van acht” die hij m.m.v. 
Koba Swart schreef, nog even in ge
dachten brengen: “Wie zal de boom 
omzagen waarin zij zit? Maar waarom 
zou ze op het beslissende moment niet 
alsnog kunnen opvliegen? Almijn hele 
leven balanceer ik klapwiekend op de 
rand van het nest; natuurlijk kan ik 
vliegen, maar ik wil het alleen als klein 
vogelde, niet als grote.” (p. 293).
Het zal ondertussen duidelijk zijn dat 
de tentoonstelling “Hooglied” zeer veel 
interessante, en even uiteenlopende 
vragen oproept. In de rest van dit 
nummer zinderen de door “Hooglied” 
aan bod gebrachte kwesties nog na. 
Met artikels over “kunst en religie”, 
de “interculturele” video’s van Johan 
Grimonprez, de opvattingen over het 
maken van tentoonstellingen van Rudi 
Fuchs en Daniël Buren, een geval van 
positieve discriminatie, de verbeelding 
van het mannelijke lichaam, de “des
tructieve impuls”, en tenslotte het door 
de politieke actualiteit aangereikte 
beeld van de “vuile handen” tasten we 
de door “Hooglied” opengebroken 
betekenisvelden verder af.

Karei Van der Sluyse
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“In naam van het menselijke moet 
het onmenselijke van de kunst, 
dit van de wereld nog overtreffen. " 
T. W. Adomo

Een vrouw, zwetend onder haar kleed en 
onder haar uitzinnige vervoering, omhelst 
een naakte, zijn armen spreidende, bloe
dende man aan een marteltuig. Een Paleis 
voor Schone Kunsten, ingeduffeld in de 
zekerheid dat het er is én zwetend onder de 
onzekerheid over wat kunst zou kunnen 
zijn, omhelst wat eeuwen terug al minder
waardige kunst was en waarvan onze eeuw 
in alle toonaarden heeft uitgeschreeuwd dat 
kunst iets radicaal anders is.
Een vrouw gaat zich te buiten en likt in 
verrukking aan de altijd verse wonde van 
een gemartelde ondode; een Paleis likt op 
zijn muren een dode onkunst en schendt 
met devote wellust zowel de gangbare re
gels van de Schoonheid als die van de Anti- 
Schoonheid.

Hoewel deze parallel waarschijnlijk wat te 
bruusk binnenbreekt in een serene tentoon
stelling als “Hooglied”, wil hij toch geens
zins de indruk wekken alsof in het Paleis 
voor Schone Kunsten iets getoond wordt 
dat volstrekt haaks zou staan op wat daar 
doorgaans te zien is; meer nog: zelfs in een 
Museum voor Moderne Kunst zou zoiets
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niet eens echt misstaan. Zo’n museaal pa
leis voelt zich allang geen paleis meer waar 
een heilige kunst om zijn eeuwige schoon
heid geprezen wordt, het definieert zich 
allang niet meer als een soort schatkamer of 
databank voor vaste culturele waarden: het 
is zich er maar al te goed van bewust niet 
meer dan een soort “laboratorium” te zijn 
(Piet Coessens in de catalogus p. 7), een 
experimentele ruimte waarin rond kunst 
gewerkt wordt: rond kunst, en dit niet zon
der het angstig vermoeden dat dit zou neer- 
komen op: werken rond een afwezigheid of 
een dood van de kunst, rond iets dat in het 
beste geval enkel nog in zijn restanten, zijn 
relicten overleeft: iets dat, àls het er is, een 
lijk is, dat hoogstens door de processies die 
er rond gehouden worden de indruk kan 
geven tot leven te komen. Wat niet weg
neemt dat de beste kunstenaars of tentoon- 
stellingsbouwers zo’n indruk ten alle prijze 
willen vermijden. Hun angst houdt de dood 
van datgene waarmee ze bezig zijn nauw
lettend voor ogen. Ze willen enkel met die 
angst gelukkig zijn, ook al doet dit geluk 
geen millimeter van die angst af.
In een eeuw als de onze hoort zo’n museaal 
paleis nu eenmaal op een of andere manier 
iets te tonen dat unheimlich is, iets dat 
anders is, en de kitscherige, pathetische, 
mystieke schilderijen uit een verloren ge- 
gane wereld van begijnen en monialen pas

sen wonderwel in deze traditie. Want het is 
inderdaad ‘traditie’ geworden de traditie in 
haar andersheid te benaderen; te laten zien 
wat de traditie trachtte te onderdukken of 
ronduit in vergetelheid wou versmoren. 
We kijken naar die devote schilderijen, 
Besloten Hojjes, relikwieschrijnen als naar 
het andere dat onze cultuur ook is geweest, 
en waarschijnlijk onbewust nog is. Door in 
de sfeer die deze beelden oproepen te stap
pen, betonen wij respect voor de andersheid 
die de onze is; en dit respect voor onze 
multiculturaliteit is niet onwelkom in een 
cultuur waarin een positieve waardering 
voor de andersheid van vreemde culturen 
welhaast van levensnoodzakelijk belang is 
geworden.
De presentatie van de werken en de bege
leidende teksten van de catalogus gaan in 
ieder geval overduidelijk in die richting. 
Een beleefd verzoek aan het begin van de 
tentoonstelling, dat de bezoeker op het hart 
drukt zich toch niet al te erg aan het oubollige 
en muf katholieke van die ‘onartistieke’ 
voorstellingen te storen, is daarvan het dui
delijkste teken. In de catalogus doen Paul 
Vandenbroeck, Julia Kristeva, Luce 
Irigaray, Birgit Pelzer en anderen hun best 
die eigenaardige en verschrikkelijke we
reld van vrouwelijke mystiek in een zo 
positief mogelijk daglicht te stellen. Zij 
willen laten zien, zoals Paul Vandenbroeck



zich bijvoorbeeld ergens laat ontvallen, dat 
de “Europese religieuze kunst stellig een 
schat aan informatie over de onbewuste 
voorstelllingen van de gelovigen uit het 
verleden” bevat (p. 72). Maar de vraag 
dringt zich op of hier, in deze tentoonstel
ling en in deze catalogus, “de schat van het 
onbewuste” wel aan het licht gekomen is, 
of met andere woorden de andersheid van 
onze traditie hier als dusdanig wel aan bod 
is kunnen komen. Heeft men die andersheid 

'en dit onbewuste niet inderdaad juist als 
een “schat” opgedolven en op die manier in 
een ‘schattige’, onschuldige schittering 
opnieuw begraven? Verraadt een Paleis 
voor Schone Kunsten hier niet ongewild 
een hardnekkige trouw aan zijn klassieke 
opdracht: een bewaarplaats in de vorm van 
een praalgraf te zijn, die de doden inder
daad geeft wat hen toekomt: de bloemige 
leugens over hun leven. En wat, als ook dît 
leven al iets dergelijks met de dood voor 
had, wat als het er op zijn beurt reeds in 
bestond de dood te begraven?
Een tentoonstelling, die de verdringing van 
“onbewuste voorstellingen” ongedaan wil 
maken, roept onvermijdelijk de vraag op of 
in het tonen van die door de traditie ver
drongen beelden niet precies terug een 
verdringing aan het werk is ; een verdringing 
misschien, die nergens anders dan op de 
huid van die voorstelling zelf danst. Ver
dringt de tentoonstelling een open, op de 
huid liggende verdringing niet precies door 
ze tentoon te stellen?
Maar is het dan zo eenvoudig om de huid 
van die voorstellingen te zien te krijgen? 
Moeten wij daartoe niet op een of andere 
manier in de voorstelling binnen geraken 
om daar de polsslag van haar huid te voe
len? Moeten wij ons dan niet met die 
begijnen, monialen en mysticae identifice
ren, en wel op de manier waarop zij zich 
met de lijdende Christus identificeerden? 
Of moeten wij, omgekeerd, agressief in die 
voorstellingen binnenbreken, ze te lijf gaan, 
ze forceren, misschien wel verkrachten? 
Moet onze blik zich niet veeleer laten voe
den door een anti-religieuze agressie, die 
.ook niet zonder een rijke traditie is (en 
waarvan het verzoek bij het begin van de 
tentoonstelling - en de angst die dit verzoek 
motiveert - een klein maar overduidelijk 
teken is)? Moeten wij niet naar zo’n wereld 
kijken met ogen die anti zijn? Moeten wij 
van het bloed dat we daar zien, niet op een 
of andere manier zelf het bloed in de ogen 
krijgen?
In dit geval zouden we niet eens echt on
trouw zijn aan die mystieke gedachtengang 
die achter deze beelden zelf schuilging. De 
identificatie met Christus vereiste immers 
dat die begijnen veracht wilden worden, dat 
ze net als hun Verlosser vertrapt en verne
derd wilden worden. Als wij aan hun adres 
agressieve vragen stellen, zullen we mis
schien zo - op een manier die méér dan we 
denken tegemoet komt aan wat ze van ons 
vragen - de kans krijgen een agressie op het 
spoor te komen die onmiskenbaar ook hùn 
beeldtaal eigen is. Moet onze blik niet op 
een of andere wijze doordrongen zijn van 
een walging, die juist een gehoorzaamheid 
aan wat hun beelden zeggen ons oplegt? 
Eist de alteriteit die ze vertegenwoordigen 
niet dat ik uit respect voor hen een aversie 
laat meespelen waar zij zelf om gevraagd 
hebben, en waarschijnlijk - excessief als 
hùn vraagstelling is - ook een aversie waar 
ze niet om gevraagd hebben? En - als we die 
logica aanhouden - heeft het Paleis het dan 
toch niet bij het rechte eind wanneer het hen 
in een pracht en praal die hen wellicht 
toekomt, meedogenloos begraaft? Of moe
ten wij het Paleis juist aan wrijven dat het, in 
een onbewuste maar volstrekte ontrouw 
aan de begijnen, weigert die begrafenis als 
dusdanig te erkennen? Dat het weigert te 
erkennen dat die begrafenis de herhaling 
van een moord is? Een moord die, niet 
zonder medeweten van de slachtoffers zelf, 
door de traditie op de begijnen gepleegd is, 
maar misschien daarom niet minder een 
moord die de begijnen zelf gepleegd heb
ben (wat hen in dit geval maar al te zeer zou 
gemotiveerd hebben om vernederd, versto
ten en verdrongen te worden)?

De vragen die zich hier aan de oppervlakte 
dringen, zijn afgrondelijk en gaan het strikte 
gebied van deze tentoonstelling te buiten: 
ze betreffen dé houding in het algemeen die 
wij tegenover een alteriteit, een andere 
dienen in te nemen en ze betreffen - in het 
verlengde daarvan en onlosmakelijk daar
mee verbonden - de houding die wij tegen
over onszelf als andere innemen, tegenover 
de andere die wij zijn door hem of haar 
nooit te zijn. Dat die complexe andersheid 
die zich gewild of ongewild, bewust of 
onbewust steeds aan ons opdringt iets met 
geweld, wreedheid, én iets met kunst te
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maken heeft, kan ons in ieder geval door de 
beelden die hier samengebracht zijn duide
lijk gemaakt worden.
Wanneer we een poging doen in die beel
den binnen te dringen, kunnen we dan ook 
niets anders dan een agressie imiteren die 
deze beelden zelf overduidelijk tentoon
spreiden en die ook door de mystieke tek
sten tegenover die beelden ronduit geëist 
wordt. Die teksten hameren er immers juist 
op dat we weliswaar in die beelden moeten 
binnendringen, maar slechts om door die 
beelden heen te gaan en om ze tenslotte 
doorboord, verwond, en in hun nietigheid 
erkend, als afval achter ons te laten. Mis
schien moeten we met die beelden omgaan 
als die Margarita van de Moeder Godts, die 
“een stuk rauw vlees in haar cel laat rotten 
en de maden ervan in een doosje verzamelt 
om er geregeld aan te kunnen ruiken” 
(p. 277). Dit zal ons immers des te minder 
moeite kosten, omdat we dit in ons Paleis 
sowieso toch al doen: gaandeweg in de 
tentoonstelling worstelen we ons door het 
afstotelijke van al die beelden heen, en als 
we doorbijten, als we niet afhaken, veran
dert stank in zoete geur en wordt ons een 
wereld van vrouwelijkheid en genot geo
penbaard waarvan we geen flauw benul 
hadden, terwijl die toch alles met ons ver
langen blijkt te maken te hebben. Gaande
weg maakt onze tocht door het Paleis van 
het “doosje” wormen wel-degelijk een 
‘schatkist’. En toch, laten we eerst maar 
eens zonder meer het doosje openmaken en 
een duik in het rijk der maden doen. Dat 
Margareta’s biechtvader haar de contem
platie van dit doosje verboden heeft, bete
kent misschien dat het niet zomaar voor de 
hand ligt dat het naar een volstrekt andere, 
zoet geurende werkelijkheid leidt en dat het 
al bij al dan toch weer niet zo zeker is dat de 
devote blik het in een schatkist omtovert.
Hoe devoot de beelden ook zijn, ze zijn 
ongemeen wreed, en in die wreedheid 
obsessioneel lichamelijk. Telkens weer tref
fen we er, al dan niet omgeven door tal van 
met bloed besmeurde marteltuigen, een 
nagenoeg naakte man die, op stervens na 
dood, enkel nog drager van een reeks leven

dige, verse wonden lijkt te zijn. En even 
vaak wordt ons, reeds op de huid van de 
voorstelling, voorgehouden hoe we geacht 
worden ernaar te kijken. Zoals deze of gene 
begijn moeten we in die man de Verlosser 
erkennen en daarom van hem houden. Hij is 
niet zonder meer iemand die lijdt omdat een 
kwaad lot hem heeft getroffen, hij lijdt - zo 
zegt de traditie - omdat hij het lijden van 
anderen op zich neemt. Dit laatste komt ons 
doorgaans vreemd voor en menen wij - wat 
smalend - magisch te moeten verstaan. Toch 
is daarvan ook een ander, genuanceerder 
begrip mogelijk, en het is pas als we ons op 
de hoogte van deze gedachtengang willen 
begeven dat we tot de slagader van die 
mystieke beelden zullen doordringen, een 
slagader die van niets meer vervuld zal 
blijken dan van een grenzeloos genieten. 
We moeten daarom de agressie waartoe die 
beelden ons uitnodigen nog even opschor
ten en toch eerst nog op een welwillender 
manier in de madengangen van hun ge
dachten binnendringen.
De bloedende, stervende man lijdt om het 
lijden. Hij lijdt omdat de mensen zichzelf 
het lijden aandoen precies door zich aan 
leven en geluk uit alle macht vast te klam
pen. Hij lijdt omdat de mens de dood die 
hem op de huid ligt niet erkent: omdat hij 
weigert te erkennen dat zijn leven hoege
naamd niet teruggaat op een principe dat 
samenvalt met hemzelf en zijn levens- 
behoud maar op een principe dat anders dan 
hem is en in eerste en laatste instantie zijn 
levensverlies betekent. De mens weigert 
immers te erkennen dat hij niet met zichzelf 
samenvalt maar gefundeerd is in een 
alteriteit, die hij zich nooit zal weten toe te 
eigenen terwijl deze hem toch voortdurend 
op de huid zit; zijn lichaam, zijn geest, zijn 
verlangen, zijn hele leven worden gemar
keerd door een andersheid, een dood, waar
tegen hij de strijd onherroepelijk zal verlie
zen maar waarvan hij in een soort 
unheimliche genade toch het leven krijgt. 
Het is die radicale andersheid, die dood en 
dit verlies, die de mens het leven schenkt en 
hem dit leven doet erkennen voor wat het is : 
een ‘gratuite’ vreugde, een uit de lucht

gevallen genade waar de mens enkel gronde
loos blij omkan zijn. Wil diezelfde mens nu 
echter dit ‘gratuite’ geluk vastgrijpen, dan 
grijpt hij er onherroepelijk naast: dit is de 
tragische keerzijde van dit ‘gratuite’ geluk. 
Het geschenk dat het bestaan is, laat zich 
alleen ‘krijgen’, dit gekregene laat zich 
nooit geheel bezitten: we kunnen het nooit 
behouden, we kunnen het enkel telkens 
opnieuw ‘krijgen’; op het moment dat we 
het krijgen, zijn we het dus structureel 
tegelijk al verloren, maar precies die 
onuitputtelijkheid van dit verlies schenkt 
het ons weer telkens opnieuw. Willen wij 
voorbij dit ‘krijgen’ geraken, willen we het 
gekregene volledig tot het onze maken, dan 
halen we ons ellende en lijden op de hals. 
Het is dit lijden waar de bloedende man om 
lijdt. De wreedheid, de wonden, waarmee 
hij overdekt is, verwijzen naar die wrede, 
essentieel gewonde structuur van de mens 
die niet in staat is het tragische én ‘gratuite’ 
statuut van zijn bestaan te erkennen. De 
wormen in het vlees tonen de dood die erin 
leeft en die in zijn genade aan het vlees ook 
zijn gezondheid geschonken heeft; de stank 
toont de grondeloze, genadevolle grond 
van de zoetste geur.
Die bloedende, stervende man, waar 
Lutgard van Tongeren zo teder naar kijkt en 
die zij zo liefdevol omhelst, kan dus wel 
degelijk iets met liefde en genot te maken 
hebben. In de mate het genot wezenlijk 
samenvalt met een gratuite overgave waarin 
men zich verliest, is haar omhelzing in de 
meest strenge zin van het woord een ‘toon
beeld’ van genot. Door het lijden van de 
mens gratuit op zich te nemen, brengt de 
gekruisigde dit lijden terug tot zijn funda
menteel principe van verlies en affirmeert 
hij dit verlies als de genadevolle bron van 
bestaan en geluk; door de gekruisigde lief
devol te omhelzen, erkent Lutgard reserve- 
loos dit verliesprincipe: hem genietend 
omhelzend, stort zij zich in dit verlies. Zij 
geeft zich aan de andersheid over, aan de 
dood, die zij is, niet omdat zij die zelf is 
maar omdat die haar unheimlich op de huid 
danst en haar haar leven en haar ‘zelf 
schenkt. Ze geeft zich eraan over door haar 
eigen huid ervoor te openen, door zich 
doorheen de open wonde die haar huid 
geworden is in een radicaal exces verloren 
te laten gaan.
Hoe wreed ook, in die voorstelling toont 
zich waar het voor het erotisch wonder 
genaamd ‘mens’ om je doen is: om het 
genieten. Het enige wat die voorstelling 
onderscheidt van het normale beleven is 
dat zij de verdringing die met het genieten 
gepaard gaat toch op een of andere manier 
aan de oppervlakte brengt: zij zet een aantal 
discursieve elementen op zo’n manier sa
men dat uit hun spanning iets van het drama 
en de genade van het leven en zijn genot aan 
de oppervlakte komt.
Het is op dit niveau dat de tentoonstelling 
een ‘hooglied’ over de mystiek ten beste 
geeft, en uit het voorgaande mag blijken dat 
dit verre van onverdedigbaar is. Zij poogt 
het discours van die beeldtaal te volgen en 
aan te tonen dat iets van het onbewuste 
blootgelegd, en een genieten in zijn ver
drongen structuur aan het licht gebracht 
wordt.

Toch is het ook juist hier dat we verder en 
agressiever in déze beelden moeten door
dringen. Het is immers nog de vraag of 
datgene wat in die beelden aan het licht 
komt, het genieten, wel anders dan ver
drongen kan worden, zelfs door het genie
tend subject zelf, en dus zeker door een 
biechtvader of een tentoonstellingsbouwer. 
Misschien behoort de verdringing essen
tieel tot het genieten, zowel in de beleving 
ervan als in het discours en de beelden die 
het aan het licht brengen. In dit geval moe
ten we een verdringing op het spoor komen 
die op de huid van de beelden zelf haar 
capriolen en listen uithaalt, een verdringing 
die daar aan het werk is waar men juist 
bezig is ze op te heffen. Door niets anders 
dan door haar onthulling zal die verdringing 
tot motor van een heilseconomie worden en 
haar noodlot in de klare munt van die han
del verdonkeremaand worden. En dóór dit 
noodlot van de verdringing te veronachtza
men, is de kans die in die beelden en dit 
discours zat om het genieten te affirmeren, 
zo goed als volledig omgebogen naar een 
genotsbeleving die samenvalt met een ‘apo
theose van sadisme’. Maar binnen die ‘apo
theose’ zullen die beelden dan wel de enige 
zijn die min of meer nog te kennen geven 
waar het in dit sadisme om te doen is. Om 
enigszins te begrijpen wat in het beeld
materiaal uit “Hooglied” aan het werk is, 
moet het onvermijdelijk ook vanuit die 
hoek bekeken en ondervraagd worden. 
Onderhand mag het al duidelijk zijn gewor
den dat we daarbij de onmiskenbare agres-
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sie van die beelden meer dan nodig zullen 
hebben.
Het erge aan die beelden, dat wat maakt dat 
we hier de toch ook al eeuwenoude 
Verlichtingskritiek in geen geval terzijde 
mogen schuiven, ligt niet zozeer in hun 
aanstootgevende inhoud, maar vooral in 
het feit dat dit voorbeelden zijn geweest. 
Deze beelden - zo benadrukt de catalogus 
meermaals - zijn geen kunstwerken, het 
zijn min of meer kunstzinnige uitingen van 
hoe een bepaald soort mensen eeuwen te
rug leefden. Die beelden hadden een func
tie, ze waren in een bepaalde economie 
ingebed, meer bepaald in een heilseconomie. 
Welnu, wanneer zij iets van het genot we
ten bloot te leggen, wanneer zij in de ver
meende ‘eigenheid’ van ons genieten een 
onvermoede alteriteit weten bloot te leg
gen, dan is dit enkel en alleen daaraan te 
wijten dat die beelden hun functie, hun 
economie te buiten gingen. Pas in de mate 
waarin het functieloze, onnutte kunstwer
ken zijn, tonen zij ons wat zij (en wij) 
verbergen, met name het functieloze dat 
ons genieten is. In tegenstelling tot wat de 
tentoonstellingbouwer zegt, moet men in 
deze werken, die wellicht "inderdaad geen 
kunstwerken zijn, toch de ‘kunst’ zoeken: 
dat waarover het gaat, de alteriteit die erin 
aan bod komt, ligt niét in de functie die ze 
hadden binnen een door de heilseconomie 
gestructureerde wereld, maar juist in wat 
ook voor die wereld anders was. Die beel
den getuigen pas daar van een alteriteit 
waar ze voor de wereld waarin ze functio
neren te ver gingen, te wreed waren,, té 
onzinnig leken. Vandaar dat we de wreed
heid in die beelden niet alleen niet uit de 
weg moeten gaan, maar dat we er uiterst 
voor op onze hoede moeten zijn om ze niet 
op een of andere manier te neutraliseren, 
bijvoorbeeld door ze in een groter, eigenge
reid ‘mystiek’ systeem in te passen, of door 
ze in hun andere ‘eigenheid’ te respecteren, 
kortom door ze in een gehypostasieerde 
alteriteit op te sluiten. We moeten die wreed
heid daarentegen zo dicht mogelijk op de 
huid volgen, maar zonder haar daarbij zon
der meer te aanvaarden; we moeten haar in 
haar, aanstoot, in haar onaannemelijkheid 
opsporen, daar waar we er, ondanks onze 
fascinatie, toch beschaamd over zijn of van 
walgen.
En het onaannemelijke, het complexe, het 
ondraaglijke dat die wreedheid van eeuwen 
geleden ook voor onze cultuur nog bete
kent, kan pas tot ons doordringen als we 
béseffen dat die beelden functioneerden in 
een cultuur die zich reeds op zeer genuan
ceerde wijze ten opzichte van een alteriteit 
profileerde. De heilseconomie, waarbin
nen die beelden - zij het onaanvaardbaar 
excessief - functioneerden, wou zich juist 
ten opzichte van het andere, het excessieve, 
het buitenissige op een ernstige manier 
verhouden, een ernst die het tot in alle 
domeinen van het leven aanhield, vanaf het 
macro-sociale vlak tot dat van de meest 
intieme gevoeligheid. Anders gesteld: de 
cultuur die zo’n beelden voortgebracht 
heeft, de christelijke middeleeuwen, had 
verdomd goed weet van wat genot was, 
maar het is juist in dit weten (en niet in de 
onwetendheid) dat ze het genot verdrongen 
heeft. Nog anders, moderner, gesteld: die 
cultuur had mogelijks wel beter dan de 
onze door wat andersheid was, maar niets 
anders dan juist dit inzicht heeft die 
andersheid verdrongen. Verdringing is niet 
iets de vergeetput induwen, verdringen is 
iets zo overduidelijk en zichtbaar tentoon
stellen dat niemand het nog ziet terwijl 
iedereen er voortdurend nauwlettend naar 
kijkt.
De christelijk-middeleeuwse cultuur (zo
als die tot in de 18de-19de eeuw in de 
religieuze gemeenschappen nog volop 
leefde) wist wel degelijk wat eros, liefde en 
genieten was: een zich overgeven aan een 
alteriteit, aan iets dat anders is en daarom 
een exces vereist. Het heeft die eros, die 
liefde en dit genieten niet verdrongen, niet 
verboden, het is die niet uit de weg gegaan; 
integendeel, het heeft die uiterst fijnzinnig 
in cultuur gebracht, het heeft dié ‘geëcono
miseerd’ rondom een gegeven dat op het 
verlanglijstje van elk weldenkend mens 
staat: het geluk, het heil. Meer nog: het wist 
dat het geluk, het heil noch het leven vol
strekt in de greep van een menselijke be
heersing of economisering te bedwingen 
was, het wist dat het leven genade, want 
genieten was en dat elke gelukseconomie 
daarmee rekening moest houden en daarom 
heilseconomie moest zijn.
Het heeft haar heilseconomie, haar levens- 
cultuur precies vanuit een inzicht in het 
genieten gestalte gegeven, maar daarbij 
moet opgemerkt worden dat juist deze cul
tuur erin geslaagd is mensen in impasses op 
te sluiten waar de afwezigheid van genot zo 

goed als voor eeuwen gegarandeerd was, 
meer nog: waar mensen in de gelegenheid 
gesteld werden elkaar, in naam van dit 
excessieve heil, tot in het oneindige te kwel
len. Het is niet totaal uit de lucht gegrepen 
de wereld waarin die mystieke cultuur flo
reerde te omschrijven als een sadistisch 
universum. Dit betekent niet dat mystiek 
zonder meer met zo’n universum zou sa
menvallen, maar wel dat zij binnen zo’n 
universum een laatste poging is datgene 
waarvan dit universum zijn mond vol heeft 
alsnog aan bod te laten komen en het zo uit 
die door iedereen ervaren en door niemand 
opgemerkte sadistische greep te redden. 
Wat gebeurt er als een cultuur het genieten, 
en die unheimliche alteriteit waarnaar dit 
genieten verwijst, uitdrukkelijk tot haar 
uitgangspunt neemt? Waarom kan dit niet 
anders dan een sociaal veld vol sadisme 
creëren? Omdat het genieten inderdaad is 
wat het christendom ervan zegt (ook al zal 
het dit, in het uitzeggen ervan, tegelijk 
verdringen): iets dat wezenlijk ontsnapt 
aan de mens, iets dat hem vanuit dit ont
snappen, vanuit dit fundamenteel tekort, te 
beurt valt. Het genieten is maar mogelijk 
dankzij het tragisch tekort van de mense
lijke greep erop, het is maar mogelijk als de 
mens tegelijk zijn onmogelijkheid ertoe 
affirmeert en op zich neemt, d.i. als hij op 
een of andere manier affirmeert dat hij zijn 
onvermogen tot genieten niet anders kan 
dan verdringen. Genieten is het zich over
geven aan het onmogelijk tekort dat de 
mens ‘is’, aan de onmogelijke ander die de 
mens is (door hem niet te zijn, hoewel het 
pas dit andere is die zijn huid doet dansen). 
Maar juist om het pijnlijke van zijn tragi
sche levensstructuur, zoals die uit zijn ge
nieten blijkt, te milderen of uit de weg te 
gaan, zal de mens - en niet in het minst (in 
onze cultuur zelfs bij uitstek) diezelfde 
christelijke mens - dit tekort en die 
unheimliche andersheid toch een ‘heim’, 
een plaats en een substantie geven. Hij zal 
het onherroepelijke en tragische van dit 
tekort verloochenen en verdringen door de 
‘schuld’ ervan op een ander te schuiven die 
niet door dit tekort getekend zou zijn. Zijn 
economisering van dit tekort zal in wezen 
neerkomen op een soort verhandeling van 
‘ schuld’. Eerst wordt zijn eigen unheimliche 
andersheid geprojecteerd en gesubstanti
veerd in een volledige Ander, een God die 
geen schulden en geen tekorten meer kent. 
En pas zo kan het eigen tekort geëcono
miseerd, d.i, als ‘schuld’ geduid worden: 
men heeft het bestaan van die Volmaakte 
gekregen en staat daarom bij hem in de 
schuld. De mens zal - hopeloos - pogen met 
de schuld ten opzichte van die God in het 
reine te komen. Het genieten van de mens, 
dat in wezen volstrekt soeverein en aan 
geen enkel doel onderworpen is, heeft nu 
een doel gekregen. Iemand, een Volmaakte, 
heeft dit genieten stem, zin en richting 
gegeven en zegt tot de mens: ‘Geniet ! ’. En 
waar voordien de mens zich in het ‘niets’ 
van zijn genieten kon verliezen, zal hij 
verplicht worden in dit genieten de volheid 
van een ‘alles’ te realiseren: een onmoge
lijke opdracht, omdat dit alles, die volheid, 
die God, niets anders dan niets is.
De gehoorzaamheid aan deze opdracht 
maakt de mens tot voorwerp van een sadis
tische wet: hoe ‘beter’ hij de weg tot het 
genieten zal gevolgd zijn, des te meer zal 
hij zich in de schuld gewerkt hebben omdat 
hij telkens weer nààst zijn doel zal gegre
pen hebben. Zijn gehoorzaamheid aan het 
gebod om het tekort op te heffen, maakt dit 
tekort alleen maar groter en hem ‘schuldi
ger’. In naam van dit tot religieus heil 
omgesmeed genieten zullen de mensen el
kaar dit genieten als norm opleggen en zo 
dit goddelijk sadisme in een oneindig ver
regaande sociale controle vertalen. In naam 
van een volmaakte God, zal ik er mij op 
toeleggen om alle tekort uit de wereld te 
helpen, om zo te maken dat deze tekort
schietende, schuldige wereld niet langer 
afbreuk doet aan de volmaaktheid van mijn 
God. Mij een grootinquisiteur wanend, zal 
ik de mensen tot een excessief genieten (tot 
een heiligheid) verplichten waarin ze nooit 
zullen slagen en waarbij ik hen altijd op
nieuw in beschuldiging zal kunnen stellen; 
en hùn genieten zal zijn onverdringbaar 
exces enkel kunnen uiten wanneer zij net 
als ik zowel voor zichzelf als voor hun 
medemensen een grootinquisiteur worden. 
Dit totalitaire, sociale sadisme herhaalt dus 
op excessieve wijze de initiële verdringing 
van het genot. Eerst werd het tragische 
facet ervan, het onherleidbaar tekort, tot 
een schuld herleid en op een ander afge
schoven: mijn tekort was de schuld van 
iemand anders. Maar op zijn beurt werd die 
schuld ogenblikkelijk verdrongen en 
geëconomiseerd: die ander werd een Vol
maakte Ander (God) en het was de schuld 

van alle andere mensen (en dus ook van 
mij) dat ze niet volmaakt waren. Deze struc
tuur herhaalt zich in het sadisme: ik ben 
jaloers op een ander omdat ik hem in laatste 
instantie een genieten verwijt waar ik meen 
recht op te hebben, en ik zal hem op alle 
mogelijke manieren pijnigen om hem dit 
genieten te ontnemen. Omdat het genieten 
nu eenmaal niets is, zal mijn jaloerse haat 
en mijn pijniging eeuwig kunnen door
gaan, en zal de enige weg die voor mijn 
(verdrongen) genieten nog overblijft juist 
in het exces van mijn (verdrongen) sadisme 
zitten.

De mystieke beeldtaal uit de wereld van 
begijnen en monialen is onmiskenbaar aan 
deze ideologie schatplichtig: zij is de plaats 
waar aan dit gebod te genieten tot in zijn 
uiterste consequenties gehoor is gegeven. 
Dat dit iets met sadisme te maken heeft, laat 
zich moeiteloos uit deze beelden aflezen: 
de voorbeelden waarbij de mens voorwerp 
van sadistische foltering is, zijn er legio. En 
dit geldt in regel ook voor de afbeeldingen 
van de lijdende Christus, aangezien die 
voor hen voorbeeld en identificatiemodel 
is: in hem worden zij gefolterd. Die begijnen 
en monialen zijn bij uitstek mensen die 
onder het gebod te genieten geleden heb
ben en die daardoor het genieten op haast 
perfecte wijze verdrongen hebben.
En toch zijn zij en hun beelden niet tot 
voorbeelden van de christelijke ideologie 
te herleiden; er zit in die functionele voor
beelden iets waar ook die ideologie weiger
achtig tegenover stond en dat daarom vaak 
uitdrukkelijk verboden is. Iets in die beel
den is voor de wereld waarin ze fungeren 
louter beeld en in die zin onnuttig, functie
loos. En pas daarin dringt zich een alteriteit 
aan de oppervlakte die binnen deze cultuur, 
die zejuist tot centrum van haar ‘economie’ 
maakte, werd verdrongen. Die beelden gaan 
in hun wreedheid te ver, hun beeld van hoe 
we Christus moeten liefhebben, gaat te ver, 
zij hebben - zo zei men toen al en zo zegt 
men nog - iets ‘ziekelijks’.
Maar wààrin gaan ze te ver, en hoever is ‘te 
ver’ voor een cultuur die wel degelijk weet 
dat alles in een exces gefundeerd is, meer 
bepaald in de excessieve goedheid Gods? 
Het is alsof de figuren op die schilderijen 
niet zozeer het voorwerp van sadisme zijn, 
noch het subject van masochisme, maar 
wel - naar moderne normen zeer onreligieus 
en zeer onethisch - het subject van een 
sadisme. Zij lijden - zo zeggen zij zelf - 
omdat de zonden van de mensen (d.i. hun 
tekort) aan de volmaaktheid van God af
breuk doen; ze lijden mee met Christus die 
deze zonden op zich neemt om zo het te
kort, dat de schepping voor de goddelijke 
volmaaktheid zou kunnen betekenen, weer 
goed te maken. Maar vaak lijkt het er sterk 
op dat zij al te letterlijk die zonden op zich 
nemen om zo ongeremd Christus te kunnen 
geselen, pijnigen, doorboren, vermoorden. 
Het lijkt wel of ze genieten van de ellende 
die ze het lichaam van de Verlosser der 
mensen kunnen aandoen. Het lijkt wel of ze 
zijn exces aan goedheid, die de wereld van 
het kwade verlost heeft, enkel weten goed 
te maken door niet alleen hun tekort en hun 
schuld te bekennen, maar door zich aan een 
exces te wagen dat de verlosser zelf in een 
oneindig, verrijzenisloos lijden stort. Alsof 
Lutgard van Tongeren geniet van het feit 
dat Christus juist niet van zijn kruis kàn 
af komen waar zij hem zelf vakkundig aan 
heeft vastgenageld. Het lijkt wel of het 
sadisme, waarvan de figuren uit die mys
tieke beelden het voorwerp zijn, een grens 
oversteekt, zich aan zichzelf te buiten gaat 
en omslaat in een eigen actief misdadig 
sadisme. Pas hier geeft zich iets van het 
genieten prijs: in deze misdaad, gepleegd 
op een Verlosser die niet meer geacht wordt 
te verrijzen, verraadt zich het enige exces 
dat in een wereld die door een exclusieve, 
excessieve goedheid geregeerd wordt, nog 
mogelijk is. Pas in die misdaad toont zich 
het ‘niets’ waarin het genieten zich kan 
verliezen, waarin het subject van de wet 
‘verniet’ wordt, zoals in het Middel
nederlands van de mystiekers de extase 
genoemd wordt.
In laatste instantie is het genieten het enige 
dat we verlangen, maar precies in die hoe
danigheid is en blijft het een unheimlich 
soort wandaad. Het is een ondaad die zich 
buiten de economie van de daad stelt. En 
wanneer die economie zich rondom de goed
heid en het welzijn van die daad profileert, 
zal het zich enkel nog als misdaad weten te 
uiten. Het is daarom dat wij naar die eigen
gereide wereld van begijnen en monialen 
niet zouden moeten kijken als naar een 
vreemde, andere maar juist als naar een 
gelijke wereld, en dit precies in naam van 
de alteriteit: die religieuze wereld is in zijn 
houding ten opzichte van het andere en het 

genieten veel gelijklopender aan de onze 
dan wij doorgaans toegeven. De andersheid, 
die ons in hun wereld zo kan fascineren, 
wordt door die fascinatie heimelijk van ons 
afgeschoven, terwijl hij geen andere dan de 
onze is. Ook wij schrijven - zij het niet meer 
in een christelijk jargon, maar dit maakt de 
verdringing misschien nog listiger - aan het 
genieten de eigenschap toe het doel van ons 
leven te zijn, en ontwikkelen op die basis 
een eigenaardige dialectiek tussen wet en 
overtreding, welzijnsrealisatie en exces. 
Ook bij ons worden welzijn en geluk op de 
meest open wijze instrumenten van een 
haast onzichtbare sociale controle, waar 
het sadisme niet weg is, al laat het schrij
nende daarvan zich, binnen de wereld die 
wij ‘ons dorp’ zijn gaan noemen, waar
schijnlijk enkel in verre landen voelen, en 
dit pas wanneer de cameraploegen er niet 
meer rondtoeren. Desnoods ‘weten’ wij dat 
het genieten enkel buiten dit welzijn en dit 
geluk te situeren is, maar het is juist in en 
door dit ‘weten’ dat wij er geen weg mee 
weten.
De wereld die de begijnen ons tonen, con
fronteert ons met een alteriteit die niet zo
zeer de hunne als wel de onze is. In de 
spiegel van hun cultuur wordt duidelijk wat 
wij in de helderheid van de onze zo moeilijk 
weten te ontwaren: door het gemeten bin
nen een welzijnswereld te economiseren, 
verplicht ook onze cultuur het uit te wijken 
naar de misdaad, een misdaad die gaande
weg al even onbegrijpelijke proporties aan
neemt als het genieten.
Het is er de mystiek of elk ander discours 
dat het genieten ter sprake wil brengen, 
hoegenaamd niet om te doen die misdaad 
goed te praten; dit zou enkel de zoveelste 
poging zijn het genieten in de economie 
van het goede te integreren en het zo tot 
emigratie te dwingen. Dit genieten kan - 
omwille van het genieten - enkel verdron
gen en verboden worden, en toch kan geen 
verbod het zonder meer uit de wereld hel
pen. Een houding tegenover dit genieten 
lijkt dus enerzijds door de noodzaak gete
kend het té verdringen en te verbieden, en 
anderzijds lijkt die noodzaak doorkruist 
door een noodlot dat die noodzaak onher
roepelijk tot falen dwingt. In een juiste 
houding tegenover het genieten - voor zo
ver zoiets überhaupt mogelijk is - zouden 
beide eisen in hun absoluteonmogelijkheid 
samen van kracht moeten zijn. Een ideolo
gie, die sowieso door het fantasme en de 
libidinale structuur van dit genieten door
spookt wordt, zou in het beste geval in haar 
verbod op het genot tegelijk de essentieel 
unheimliche werking van het genieten moé
ten erkennen. Zonder haar verbod daarbij te 
moeten opheffen, is een ideologie mis- 
'schien toch in staat ten aanzien van haar 
verbod op het genot een zekere reserve te 
dulden. Zij kan echter de alteriteit die haar 
doorspookt nooit rechtstreeks affirmeren, 
ze kan enkel een obscuur besef hebben dat 
die alteriteit zich toch daar realiseert waar 
ze geen plaats gegund wordt, bijvoorbeeld 
- zoals bij die begijnen - in het hart zelf van 
de gehoorzaamheid aan het verbod.
Hoe we ons tegenover dit genieten moeten 
verhouden, is in onze cultuur nog verre van 

* duidelijk. De confrontatie met die genots- 
volle, misdadige Besloten Hofjes van de 
begijnen leert ons enerzijds niet zonder 
meer niets, maar anderzijds laat zij ons in 
het ongewisse over wàt we nu met dit 
genieten moeten aanvangen. Die moniale 
beeldtaal is inderdaad geen voorbeeld maar 
vertoont de zwakte, het gevaarlijke en het 
unheimliche van een- (louter) beeld. We 
kunnen er alsnog enkel als naar kunst naar 
kijken.

In “Hooglied” heeft een Paleis voor Schone 
Kunsten wel degelijk het genieten, dat in de 
wereld van de begijnen even door hun ei
gen verdringing heen aan de oppervlakte 
kwam, vakkundig terug begraven. En toch, 
zo mag onderhand duidelijk zijn, is dit geen 
kritiek op de prestatie die deze tentoonstel
ling geleverd heeft. Voor zover zoiets als 
een genieten er geënsceneerd aan het licht 
kan gebracht worden, is dit enkel mogelijk 
in de afstand die er desondanks nog gaapt 
tussen de excessieve begrafenis die de 
begijnen van het genieten opvoeren en de 
‘identieke’ herhaling ervan tijdens de ex
cessieve begrafenis die zij in het Paleis 
voor Schone Kunsten krijgen. Pas in het 
unheimliche van die herhaling van het
zelfde toont zich het andere. Alleen de 
afstand, die in die herhaling spookte, opende 
mijn onbehagen op wat mij tijdens mijn 
promenade doorheen dit ‘besloten wormen
doosje’ hardnekkig op dé huid bleef zitten.

Mare De Kesel
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“Hoogliedde tentoonstelling voorbij het verhaal
Een klassieke kunsttentoonstelling is 
“Hooglied” niet. Het draait hier immers 
niet om de artistieke waarde van de ten
toongestelde objecten (schilderijen, sculp
turen, relieken), maar om hun “inhoude
lijke zeggingskracht”. Vermits “Hooglied” 
geen kunsttentoonstelling wil zijn, veron
derstelt men dat het een didactisch initiatief 
betreft. Gewoonlijk gaat men er namelijk 
van uit dat het - ongetwijfeld Westerse - 
begrip tentoonstelling twee kanten heeft. 
Aan de ene kant is er de kunsttentoonstelling: 
binnen dat model zijn de (kunst)objecten 
op zich belangrijk. In het andere geval gaat 
het om een documentaire tentoonstelling, 
wat betekent dat het visueel materiaal ten 
dienste staat van de ‘inhoud’, het ‘verhaal’. 
Dat ‘verhaal’ is over het algemeen reeds 
geschreven alvorens ook maar één object 
zijn opwachting maakt, en het zal dus ook 
het spoor vormen waarop de objecten zich 
vastzetten. Het discours als gegeven, de 
beelden als middel, instrument. De gedachte 
op de eerste plaats, de beelden op de tweede. 
Aaron ten dienste van Mozes.
Paul Vandenbroeck kondigt “Hooglied" 
aan als een tentoonstelling over “de beeld
wereld van de religieuze vrouwen in de 
Zuidelijke Nederlanden vanaf 1300”. Van 
een klassieke didactische en documentaire 
tentoonstelling zou je eerder verwachten 
dat ze bijvoorbeeld zou handelen over de 
“leefwereld ” van deze religieuze vrouwen. 
Maar ze gaat over een “beeldwereld en 
dat terwijl ze zelf ‘beelden’ gebruikt. De 
beelden vormen een tentoonstelling van én 
over beelden. “Hooglied" stelt dus de rest
loze dienstbaarheid van het beeld ten aan
zien van de inhoud in vraag.
Ondertussen vertelt “Hooglied” natuurlijk 
wel een verhaal. De tentoonstelling leert 
ons iets bij, namelijk over een andere reli
gieuze beleving (de “mystiek”) en over de 
ongewone iconografie die rond die bele
ving ontstond. Toch belet dit niet dat de 
beelden en objecten uit “Hooglied” voort
durend weigeren om enkel en alleen een 
narratieve structuur te dienen. Voortdu
rend is het beeld sterker aanwezig dan het 
verhaal, borrelt het eruit op, of breekt er 
zelfs doorheen. Voortdurend is er een - 
onoplosbaar - ‘teveel’ van het object. Toch 
verheft dat surplus aan aanwezigheid deze 
beelden niet tot de staat van een onaantast
bare autonomie; het is niet de opgekrikte 
mystificatie van het object dat dit ‘teveel’ 
bewerkstelligt. Dat laatste zou van “Hoog
lied” een gewone kunsttentoonstelling 
maken, met de onbekende, hoofdzakelijk 
anonieme objecten en schilderijen in een 
zwaar opgewaardeerde hoofdrol. Nee, de 
objecten worden nooit op een Kunst-ma- 
tige wijze uit hun context geïsoleerd, inte
gendeel. Ze gaan er juist in op. Bij momen
ten gaan ze er op zo’n mateloze wijze in op 
dat ze in die mateloosheid hun ‘teveel’, hun 
onoplosbaarheid creëren, en niet in hun 
isolatie. Niet (alleen) de vraag naar het 
object, zijn opgekrikt ‘wat?’, maar het ‘hoe?’ 
doorbreekt in “Hooglied" de dominantie 
van het verhaal: kortom, de wijze van ten
toonstellen als iets dat tussen de objecten 
gebeurt.

Waaruit bestaat nu dat surplus, die 
onoplosbaarheid, dat teveel. Welke vor
men neemt het aan? Beginnen we bij het 
begin.
De twee zalen waarmee “Hooglied” begint 
en eindigt - de uiteinden van een U-vormig 
parcours - zijn bij uitstek niet-verhalend. 
Zijn de acht zalen tussen kop en staart in 
beginsel rond een thema of een bepaalde 
klasse van objecten samengesteld - identi
ficatie met het lijden van Christus, het mys
tiek huwelijk in het aards paradijs,...- dan 
geldt dat voor de eerste en de laatste zaal 
niet. Beide ruimtes bevatten onder meer 
een aantal beelden die men ook in andere 
zalen had kunnen onderbrengen, waardoor 
ze vooralsnog een plaats binnen een thema
tische ordening hadden gekregen. Maar in 
beide zalen verschijnen die objecten in eer
ste instantie in hun iconografische zelfstan
digheid, los van elke thematische aspiratie. 
De beelden in de eerste zaal, Maagd met 
kind, een Kruisiging, of een Stamboom van 
vrouwelijke heiligen vormen geen verhaal 
of verkondigen geen boodschap, maar zijn 
de bouwstenen van een plastisch teken
arsenaal. Als dusdanig kondigen ze niets 
aan, beloven ze niets; tenminste geen ver
haal. Hun betekenis is niet uitgezet op een 
as, een parcours; de inhoudelijke dimensie 
is onbeslist. Je kan hier nauwelijks van een
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tentoonstellingsdiscours spreken, en toch 
heb je de indruk dat hier niet één ding het 
individuele aura van een ‘kunstwerk’ ver
koopt.
Natuurlijk is er wel een discours, alleen is 
het discours anders geconstrueerd dan men 
gewoon is van ‘dit soort tentoonstellingen’. 
Vooreerst lijkt dit discours niet uit te willen 
gaan van een totale, gesloten lezing, waar
binnen de objecten feilloos kunnen worden 
ingeschreven. Een overschouwende kunst
historische blik wordt hier dus opengebro
ken. Het hier gehanteerde discours is geen 
a-priori visie die wordt ingevuld, het is een 
discours dat terzelfdertijd ‘werkwijze’ is, 
manier van handelen. Het handelt niet over 
maar met dingen. Het tast betekenissen 
(opnieuw) af en bouwt van daaruit een 
semantische biotoop.
De opbouw van de eerste zaal mag zelfs als 
expliciet anti-narratief gekarakteriseerd 
worden. Op de rechterwand hangt Vanden
broeck alternerend een altaardoek (A), een 
tekstpaneel (T), een schilderij (S), weer een 
tekstpaneel (T), of in zijn geheel: A-T-S-T- 
A-T-S-T-A. Op een flagrante wijze wordt 
hier een betoog opgebouwd uit breuken, in 
een sequens die elke verhaallijn op voor
hand vernietigt. De wijze waarop tekst door 
deze sequens wordt heengeweven maakt 
het geheel bijzonder gewaagd. Het impli
ceert echter meteen ook een radicale stel- 
lingname : de tekst omkadert, beheerst, con
ditioneert de dingen niet, ze zit er zelf in, ze 
wordt er dus mogelijk zelfs door aangetast. 
Algemeen: er is geen discours dat zich over 
de dingen kan buigen, het discours wordt 
uit die dingen zelf voortgebracht.
Dat men in dit gebroken ritme ook een 
bevraging van de seksuele identiteit kan 
lezen - de altaardoeken zijn door vrouwen, 
de schilderijen vermoedelijk door mannen 
gemaakt - betekent nog niet dat er ook een 
eenduidig statement uit opklinkt. Het gaat 
om een wezenlijke vraagstelling: wie be
paalt de beeldvorming, de maker of degene 
voor wie het bestemd was; hoe vrouwelijk 
zijn deze door mannen gemaakte beelden, 
of hoe mannelijk zijn die zogenaamd vrou
welijke altaardoeken, die weefsels die door 
deze sequens heen geweven zijn. De 
stapsgewijze breuken verhinderen een een
zijdige én polaire lectuur van mannelijk en 
vrouwelijk, in tegenstelling bijvoorbeeld 
tot de clichématige oppositie tussen ratio 
en emotie in een tentoonstelling als “Open 
Mind" (1989).
Het vastpakken van betekenissen en lijflijk 
aftasten van inhouden spreekt frappant uit 
de opbouw van een reeks objecten die de 
achterste helft van de linkerwand en dé 
daarop aansluitende achterwand van deze 
eerste zaal bezetten. Voor de linkerwand 
staat drie keer een Moeder met kind (allen 
sculpturen van 1300 of vroeger), gevolgd 
door een Gekruisigde Christus (17de eeuw); 
op de achterwand volgt een Gekruisigde 
Christus met Magdalena die het kruis om
helst, gevolgd door een “Visioen van de 
heilige Lutgard Van Tongeren”. De Ma
donna-sculpturen en de Gekruisigde 
Christus zijn (en ogen) nog conform aan de 
gekende iconografische modellen. Een 
Heilige Magdalena aan het kruis is dat al 
minder; ze was specifiek belangrijk voor de 

religieuze vrouwen (onder meer) vanwege 
haar nabijheid tot Christus. Het “Visioen 
van Lutgard van Tongeren” springt hele
maal uit de band van het gekende beeld- 
repertoire: ze omhelst niet het kruis, maar 
letterlijk de wonde van Christus. Wat voor
eerst opvalt, is de wijze waarop Vanden
broeck vanuit iconografisch oogpunt de 
beelden laat evolueren van ‘centraal’ naar 
‘marginaal’ of van ‘conventioneel’ naar 
‘onconventioneel’. En daarbij aansluitend: 
van de ‘ideale allure’ van een Mariabeeld 
of de Kruisiging naar het ‘psychologisch’ 
confronterende van de Magdalena die het 
kruis omhelst, en het ‘fysiek’ confronte
rende in Lutgards visioen. Van ‘onstoffe
lijk’ naar ‘fysiek’, steeds directer.
Wanneer men dan na het “Visioen van 
Lutgard Van Tongeren ” een monumentale 
Piëta te zien krijgt, dan schijnt er over dat 
iconografisch zogenaamd vertrouwde beeld 
een totaal ander licht. Een feller licht, één 
dat het symbolisch stof van dat beeld haalt. 
Gelezen na een reeks beelden met toene
mende tastbaarheid, met het “Visioen van 
Lutgard Van Tongeren” als hoogtepunt, 
wordt de wonde van de Piëta weer een 
wonde, een snee waaruit bloed kruipt. De 
wonde, het teken wordt weer vlees ; Christus 
wordt het lichaam van Christus. Religieuze 
motieven die tot emblemen zijn geworden, 
krijgen hun tastbaarheid terug. Dat voelt 
men niet alleen bij de Piëta, maar ook in 
wat rechts op de achterwand volgt, bij het 
Lichaam van Christus in het graf of een 
daaropvolgende Graflegging, waarin de 
Christusfiguur de hand op één van zijn 
borsten (!) houdt in een zogend gebaar, 
teneinde ‘geestelijk voedsel’ toe te dienen 
aan de zusters (cfr. catalogus p. 227). Een 
‘gewone’ dode Christus naast een ‘zo
gende’: dat is het lichaam. Op deze wijze 
stroopt Vandenbroeck de huid af van 
iconografische cliché’s.

De werken in de overige zalen zijn gegroe
peerd rond bepaalde aspecten van de mys
tieke beleving. De tweede zaal werpt een 
licht op de identificatie (van de religieuze) 
met de lijdende Christus. Excessief, zoals 
het onderwerp zelf, wordt het lijden gepre
senteerd. Met schilderijen, een paar beel
den en objecten ritmeert Vandenbroeck de 
gang vormige zaal. Een kruisgang? Het tracé 
van de ophanging heeft een inhoudelijke 
logica, is vanuit de voorstellingen gedacht, 
maar wordt terzelfdertijd werkzaam vanuit 
de fysieke impact van de voorstellingen: de 
momenten van ‘vleeswording’ der tekens. 
De lange linkerwand toont een progressie 
van beelden die het contact (visionair, sym
bolisch, empathisch, ideëel) tussen een 
vrouw en Christus thematiseren. Nog dui
delijker dan in de eerste zaal, omwille van 
de opstelling op één lange lijn, wordt van de 
ideale relatie met Christus uitgegaan: van 
Maria namelijk, de lijdende maar onbe
vlekte moeder van smarten. ^Maria, maar 
in eenzelfde cluster, volgt een over- 
smartelijke, barokke Maria Magdalena 
(“eerste” zondares) en een Cisterciënzer 
zuster die het kruis omvat (“volgelinge van 
de eerste...”). Eén groep van vier schilde
rijen zet dus de lijn aan van een ideale 
nabijheid naar een positie van nederig, aards 

verlangen. Dan wordt een pauze ingelast, 
gevolgd door andere voorbeelden die zich 
verder weg vertakken van de meest ‘cen
trale’ iconografie: Catharina van Siëna 
bezet niet meer de klassieke positie bij het 
kruis, maar houdt nu een klein kruis in de 
handen, innig omhelzend; daarnaast Maria 
Magdalena van Pazzi die de stigmata ont
vangt, vervolgens een Jezus aün de gesel
paal met boetedoende heilige, met daaron
der, in een blok en achter glas, een metalen 
boetearmband. Drie schilderijen, waarvan 
het laatste onderstreept wordt door een ob
ject, een tastbaar instrument van het lijden. 
Vooral dat laatste akkoord doet deze 
accrochage boven een illustratief kwartet 
uitstijgen. Ze wordt beeldend concentraat. 
De boetearmband accentueert het streven 
om de beelden door het beeldmatige te 
doen breken. Het is een leesteken dat door 
de vlakheid van de voorstellingen heen 
scheurt.
Een volgende verzameling van beelden sluit 
daarbij aan: Teresa Van Avila voor een 
Ecce Homo-schilderij, Teresa voor een 
Verschijning van Christus aan de gesel
paal, weer onderstreept door een ketting 
met de Arma Christi. Daarop volgt een 
reeks van schilderijen met een ‘gewone’ 
zuster, die als schenkster neerknielt bij ta
ferelen uit de Passie van Christus (een 
sequens van Ontkleding, Graflegging, Ver
rijzenis). De pathetiek van een barokke 
‘bewening’ waar nog een andere zuster 
empathisch in de treurnis deelt, accentueert 
slechts de vergroting van de kloof tussen 
goddelijkheid en (klein)menselijkheid. Van 
Maria tot zuster Barbara Stordeur: van be
gin tot einde van deze zaal worden de zielen 
steeds kleiner, de taferelen plichtmatiger, 
en vergroot de kloof tussen de brave 
kleinwereldsheid van de religieuze vrou
wen en het lijden van Christus. De slot
conclusie ontplooit zich op het einde van de 
zaal waar men schilderijen ziet die een 
beeld geven van de Navolging van de Pas
sie in zijn verschillende stadia: pogingen 
om een groter wordende kloof te dichten, 
om vanuit de kleinheid tot God te komen. 
Deze taferelen zijn geen triomf van de 
uitgezette lijn, maar eerder een ombuiging. 
Eerst worden de figuren die in relatie tot 
Christus te zien zijn alsmaar nietiger; ver
volgens wordt aangegeven dat ze toch nog 
één kunnen worden met Christus, namelijk 
via de Navolging van de Passie. Dé Mys
tieke kruiswegen sluiten de zaal massaal af, 
maar doordat één exemplaar haast terzijde 
hangt, in het begin van de zaal, vermijdt 
Vandenbroeck dat de zaak uitloopt op een, 
apotheose met de allure van een altaarstuk. 
Opmerkelijk, en bijzonder krachtig is ook 
de tegenstelling tussen deze linkerwand en 
de wand daartegenover. Op de rechterwand 
ziet men namelijk geen beelden van vrou
wen in relatie tot Christus, maar toont het 
lichaam van de lijdende Christus zich recht
streeks aan de zaal, aan de toeschouwer. De 
relatie vrouw/Christus op de linkse wand 
wordt op de rechtse wand de relatie kijker/ 
Christus. Lijdende, bloedende Christus
figuren kruipen langs deze muur voort. 
Naast de variërende hoogte van de ophan
ging van de schilderijen en de eigenzinnige 
samenbrenging van zowel schilderijen als 
sculpturen, vallen ook hier de merkwaar
dige momenten van ‘Kleinarbeit’ op. Eén 
akkoord bestaat uit een Gegeselde Christus 
boven een Jezus na de geseling, voorafge
gaan door een Velum, een voile met afbeel
dingen van de passie-instrumenten. De voile 
verschijnt als verhulling, de schilderijen als 
onthulling - en wat als we daar nog eens de 
huid van afstropen? Een paar clusters com
bineren een symbolisch met een minder 
symbolisch beeld (een doorboord Heilig 
Hart boven een sculptuur van Christus op 
de koude steen : wie stroopt hier wie de huid 
af?), of berusten op haast louter plastische 
verbanden; het opwaarts leunende lichaam 
van Christus in het graf is bijvoorbeeld de 
letterlijke tegenvoeter van het hangende 
lichaam uit een daaronder geplaatste 
piëtasculptuur.
Het meest fysieke moment schuilt echter in 
een kleine rotonde die de scharnier vormt 
tussen de eerste en de tweede zaal. Een 
schilderij, Christus in olijfhof met schenk
ster, hangt schuin achter een Ecce Homo- 
sculptuur, een Christus-figuur met een lo
den mantel en een bijna expressionistische 
klompvoet. De schenkster-zuster staat op 
de voorgrond van het schilderij, alsof ze uit 
het schilderij wil stappen, terwijl de 
Christus-in-zijn-olijfhof zich bovenaan
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bevindt, boven haar hoofd en achter haar 
rug, als het ware afgewend van de frontaal 
aanwezige zuster. De Christus behoort als 
het ware tot een ander domein, dat van de 
ontastbare, etherische bespiegelingen van 
de zuster vooraan. Doordat de band tussen 
de zuster en de Christus in het schilderij 
fysiek ongearticuleerd blijft, ontstaat plots 
een ongewoon directe relatie tussen de ge
schilderde zuster en de gesculpteerde 
Christus. De zuster scheurt zich als het 
ware los van de afbeelding, van de (door 
haar) ‘gedachte’, ‘beschouwde’ Christus, 
en treedt in contact met de reële Christus, 
de sculptuur. Die stap van overschouwing 
naar lichamelijkheid is haast terzijde 
geënsceneerd, een meesterlijke zijstap, die 
de lectuur van de tweede zaal onafwend
baar in het teken van het fysieke contact 
plaatst.

Tussen deze tweede zaal (van het lijden), de 
derde zaal (met portretten), de vierde zaal 
(van Maria) en de vijfde zaal (met relieken) 
is een ruimte leeg gelaten, op één voorwerp 
na: “Rust van Jezus ”, een anoniem stukje 
smeedwerk op poppenhuisformaat uit de 
tweede helft van de 15de eeuw. Een opzich
tig (over)versierd Kindeke Jezus, liefdevol 
tot in het macabere. Welk statement wil 
Vandenbroeck hier kwijt, door de solitaire 
plaatsing van dit bizarre ding? De relaties 
zijn veelvuldig, met de (voorafgaande) 
lijdenszaal of de (hieropvolgende) donkere 
vlakte met relieken. Maar genageld op het 
kruispunt van vier zalen, heeft dit kind een 
zware last te dragen.
Is dit een poging om de opgeschroefde 
extase (aan het einde van de tentoonstel- 
ling) op voorhand te ontzenuwen met het 
bijna morbide produkt van een kwezel
achtige begijn? Kwestie van alles even te 
relativeren? Dit Christuskind is ambigu, 
maar iets teveel alleen gelaten. Waarom 
moet dit arme kind als knooppunt fungeren, 
als windwijzer in het centrum van de ten
toonstelling? Hoe we dit ding ook duiden, 
het lijkt me tè aanwezig. Zelfs als het om 
een vraagstelling gaat, klinkt deze vraag 
even retorisch als een overstatement.

Stilstaand bij een reliekbuste uit de 
reliekenzaal, stelt Birgit Pelzer in haar 
catalogustekst “Relicten” de vraag naar de 
impact van dit object “binnen een bepaalde 

f subjectieve structuur, die op haar beurt was 
ingebed in een sociaal systeem, een plaats, 
een religieuze gemeenschap”. “Dit ersatz
object dat andere objecten oproept, evoceert 
zowel de aanwezigheid als de afwezigheid, 
het staat in de plaats van een verloren maar 
werkzaam object.” (catalogus p. 179). Moet 
de massale accumulatie van relieken in 
deze zaal begrepen worden als een uitdruk
king van de wanhopige pogingen om het 
contact met de Godheid te herwinnen, of 
beter, tenminste het gemis daaraan te bete
kenen, ad infinitum? Afgelopen zomer pre
senteerde de Amerikaanse kunstenaar Mike 
Kelley binnen “Sonsbeek 93 " zijn tentoon
stelling “The Uncanny". Uit zijn catalo- 
gus-essay, in verband met Freud, fetisjen, 
castratie, de pervert en het verzamelen: “It 
cannot be denied that collecting is based on 
lack and this sense of lack is not satisfied by 
one replacement only. In fact it is not 
quenched by any number of replacements. 
No amount is ever enough. Perhaps this 
unquenchable lack is our loss of faith in 
essence. We stand now in front of idols that 
are the empty husks of dead cliches to feel 
the tinge of infantile belief. There is a 
sublime pleasure in this. And this pleasure 
has to suffice. No accumulation of mere 
matter can ever replace the loss of the 
archetype.” (“The Uncanny”, catalogus 
p.26).
Tegen de linkerwand, in de lengte van de 
zaal, ontplooit zich een indrukwekkende 
reeks van dit soort dubbelzinnige fetisjen. 
De twee uiterste zijn de meest pompeuze, 
ze flankeren de rij. Geen groter plezier dan 
dit onophoudelijke, morbide uitstallen, en 
daardoor uitstellen, want maskeren van de 
dood. Vandenbroeck heeft van deze wand 
haast een bezweringsritueel gemaakt. Ba
nale horroreffecten vermijdt hij, door alles 
even streng als massaal te structureren langs 
één wand, op één lijn, als een partituur. De 
zaal is zwart geschilderd, de belichting 
geheimzinnig getemperd, maar de regie 
verhindert dat dit een spookhuis wordt. De 
beheersing van het buitensporige versterkt 
eerder de obsessionele spanning in deze 
zaal. ‘Kleinarbeit’: in één vitrine zijn de
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relieken op drie niveau’s gerangschikt, de 
onderste rij met de meest “blote” exempla
ren, de rij daarboven al meer omzwachteld, 
ingekapseld in decoratieve pronk, de bo
venste bezet door een reliekkist waarvan 
men zich de inhoud alleen maar kan inbeel
den. Naar boven toe zijn deze stukken hei
lig gebeente meer en meer bekleed, on
zichtbaar gemaakt, gespiritualiseerd. De 
doodse ondertoon negerend die in elk reliek 
onvermijdelijk resoneert?
Ook hier wisselen objecten betekenissen 
uit. Altaardoeken flankeren relieken: naakte, 
pure verhulling naast verhulde objecten. 
Gelezen vanuit de steeds beklede relieken 
wordt het altaardoek minder ‘object op 
zich’ en meer verhulling, en krijgen (ook) 
de - op het eerste zicht ziekelijk decora
tieve - Besloten Hojjes iets van camoufla
ges, inkledingen, die in hun manisch karak
ter de ongrijpbaarheid van het mysterie dat 
ze verhullen, meedragen. Daarmee keren 
ze hun rug naar de kneuterigheid van 
begijnenkunst. Via de relieken krijgen ze 
hun geheim terug. Zoals ook de schilde
rijen en sculpturen in deze zaal. Want wordt 
in het licht van deze relicten niet juist alles 
verhulling, beeld ondanks zichzelf, 
afscheuring (verraad?) van wat het niet 
mag benaderen, in dit mystieke verhaal? Is 
dat niet de wijze waarop ook de schilderijen 
verschijnen, in de nabijheid van de relieken?

Een visioen, Het ontvangen van de stig
mata, De kroning in de hemel, drie schilde
rijen in de zesde zaal luiden de climax van 
de tentoonstelling reeds in: revelatie, con
tact, triomf. Na de extatische, fysieke mo
menten van ultiem contact tussen religieuze 
en Christus, volgt in de achtste zaal de 
hemelse bekroning: het ‘huwelijk’ met 
Christus in het aards paradijs. De beelden 
zijn hier meer dan ooit afbeelding; onge
wild verschijnen ze hier in hun nietigheid, 
hun bijna pastiche-achtige schildering van 
iets dat nooit te schilderen is. De kleur van 
de zaal is rood, want de vemiete ziel brandt 
nog slechts van liefde. Hoe kunnen beelden 
hier anders dan een karikatuur van zichzelf 
worden, wat Vandenbroeck met de presen
tatie van een schilderij als “De wijze en 
dwaze maagden” lijkt te accentueren. Het 
ook in deze zaal opgenomen Besloten Hojje 
vraagt geen aandacht voor het verhullende, 
maar voor het paradijselijke zichzelf-zijn. 
In een paar schilderijen zweven Christus en 
de bruid over het grasperk van een paradij
selijke tuin. In een ander schilderij stapt een 
ontstellend gave Christus van de treden. Na 
al het mateloze, fysieke lijden lijkt dit de 
icoon van een superstar.

Na de rode huwelijkszaal worden we opge
slokt door het zwart van een klein cabinet. 
Rood en dan zwart, vuur en dan stilte, 
nacht. De zwarte kamer is bovendien in een 
ruimte gebouwd, ze vernauwt, verlaagt, 
verkleint. We bewegen ons dus binnen
waarts, naar een inwendige - niet te 
veruitwendigen - waarheid toe. In deze 
ruimte slechts tekst, vier portretten, en een 
werk in textiel dat een abstracte weergave 
is van de mystieke opgang. Hier geen con
flict, geen vuur, zelfs geen enkel gebeuren 
meer. De portretten rusten in zichzelf; in 

twee van de vier bespeur je nog een devote 
blik richting opwaarts, maar het moment 
van aanschouwing dat daaruit spreekt is 
sereen, voldaan. Es ist vollbracht. De beel
den illustreren helemaal niets meer, ze zijn 
een verre herinnering aan het feit dat er 
individuen waren, die zichzelf (in deze 
ruimte) achter zich hebben gelaten. Het 
enige dat spreekt, is tekst, op een paneel, of 
in de rondgang langs deze ingebouwde 
ruimte, onder de vorm van vier citaten van 
grote mysticae op de (ook zwarte) paleis- 
wand. Het woord op de rand van het woor
deloze - “al wat de mens over God zegt, dat 
is God niet”.
Het is duidelfjk dat we hier een eindstadium 
hebben bereikt. Vandenbroeck heeft naar 
de rode en zwarte zaal toe een mystieke 
climax geconstrueerd. Dat is riskant. Re
trospectief zou men alle zalen in het licht 
van deze bekroning,kunnen lezen: het indi
viduele wordt getoond in de portrettenzaal, 
met de relieken als dubbelzinnige ‘hulp
middelen’ wordt de eerste stap naar contact 
met God gezet, de stigmatizeringen en visi
oenen realiseren een meer directe en 
ongemedieerde betrekking, het huwelijk in 
het paradijs is het glorieuze resultaat, en 
dan, ja dan: het ‘zwarte gat’. Het zwarte gat 
dat totale verzaking, "vernieting" incarneert, 
door ‘helemaal niets’ te incarneren, zoals 
zwart verondersteld wordt te doen.
De keuze om dit absolute ‘niet’ van de 
mystiek daadwerkelijk in scène te zetten is 
problematisch, juist omdat daardoor elke 
problematisering van de mystiek wordt 
verstikt. Elke vraagstelling wordt onmid
dellijk door dit absolute zwart verzwolgen. 
Vandenbroeckidentificeertzichquasi-hys- 
terisch met zijn thema en exalteert op on
dubbelzinnige wijze de mystiek. Door die 
vereenzelviging negeert hij dat een actuele 
tentoonstelling over mystiek onvermijde
lijk gevangen zit in een hedendaags per
spectief, dat precies een kloof met de mys
tiek impliceert. Elke enscenering van een 
authentiek opgaan in de mystiek is per 
definitie vals.
Dat afbeeldingen voor de mysticae tast
bare, zelfs ongemeen fysieke instrumenten 
konden zijn, en dat de mystica Mechthild 
von Magdeburg “door het beeld over het 
beeld heen” wilde (Paul Vandenbroeck in 
de catalogus, p.31), weze een feit. Maar het 
is ongeloofwaardig om al deze beelden in 
het licht van die logica te situeren, zoals 
Vandenbroeck lijkt te doen, uitgerekend na 
de zaal waarin het beeldmatige van de beel
den (ongewild?) het meest wordt bena
drukt. Plots lijkt hij te suggereren dat de 
gehele tentoonstelling een opwaartse lijn 
incarneert naar het mysterie toe, en dat we 
de beelden maar moeten afscheuren, nege
ren om het reële ‘niet’ in de ogen te kunnen 
kijken. Retrospectief wordt elk beeld als 
het ware een fase in deze opgang.
Narratief lijkt dat logisch, maar de sterkte 
van deze tentoonstelling was nu juist dat ze 
tot dan toe intelligenter in elkaar stak dan 
een geïllustreerd mystiek verhaaltje. En 
wat betreft nu de objecten zelf: negeert 
Vandenbroeck niet gewoon het feit dat deze 
beelden voor een groot deel dateren van na 
de mystieke hoogdagen? Hebben ze al niet 
de mystieke gedachte achter zich gelaten - 

in plaats van ze voor te bereiden -, om er de 
afbeelding, getuigenis, het deels vervreemde 
relict van te worden?
Als je al deze schilderijen bekijkt, spreekt 
er uit sommige een geëngageerde beleving, 
uit andere een devote verering en uit nog 
andere een verkitschte fetisjering. Natuur
lijk zijn dat maar impressies ; maar het maakt 
wel duidelijk dat je niet kan doen alsof al 
deze beelden (uit de eeuwen nà de mystieke 
hoogdagen!) wegwijzers/sluiers zijn van 
een mysterie dat alleen nog maar moet 
ontsluierd worden. Net alsof ze allemaal 
door mysticae eerste klas werden gehan
teerd, op zoek naar de ultieme waarheid. 
Vandenbroeck weet dat ongetwijfeld. On
willekeurig suggereert hij toch zo’n een
duidige lezing, zeker te meer omdat deze 
zaal zich op het einde van de tentoonstel
ling bevindt, als ultiem stadium.

Heeft Vandenbroeck dat zelf aangevoeld, 
en heeft hij daarom de extase laten luwen in 
de tiende en laatste zaal? Plots gaat de 
storm immers liggen, en krijgen we een 
beheerste, klassieke epiloog, ingevuld met 
verschillende iconografische modellen, 
soms opvallend gematigd van karakter. 
Gasthuiszusters verzorgen krankzinnigen, 
De Mechelse Zwartzusters aanbidden de 
Heilige Drievuldigheid: de devote intenties 
van een instituut.
Frappant zijn de twee kasten met bidprent
jes, nietig in hun materialiteit, maar als 
beeld vaak ongewoon extreem, zoals de 
gekruisigde Christus behangen met slierten 
bloed. De optie om dit materiaal te gebrui
ken toont dan weer de produktiviteit van 
een tentoonstelling die de classificatie van 
het Meesterwerk, of de gesimplifieerde 
autonomie-gedachte van kunst bevraagt. 
De prentjes worden niet kunstmatig be
langrijk gemaakt, maar dienen evenmin 
een argumentatie. Zonder omkadering in 
een kast, blijven ze bovendien (nog) gere
lateerd aan fysiek gebruik, aan de hand, aan 
het lichaam. In “The Uncanny" ging Mike 
Kelley op een vergelijkbare manier met 
foto’s om: het lichaam is de referent, onge
acht de werkelijke schaal van het beeld. De 
bidprentjes zijn beeldensuccessie, een col
lectief voor-zich-spreken, zoals de platen
hoezen in Kelley’s tentoonstelling: op zich, 
want plastisch/beeldend aanwezig, en toch 
nietig en niet bezegeld als ‘kunst’.

“Hooglied" vertrekt vanuit de inhoud, maar 
niet vanuit het verhaal. Het vertrekt vanuit 
het beeld, maar niet vanuit kunst. Een moei
lijk te karakteriseren tussenpositie: de ver
banden die gelegd worden zijn voortdurend 
van inhoudelijke aard, maar door een in
tense micro-arbeid lossen ze niet op in een 
verhaal. De beelden zijn er niet omwille 
van zichzelf, maar toch zijn ze ook niet 
louter illustratief. Vandenbroeck vertrekt 
vanuit de manier waarop inhouden werk
zaam zijn, als fysieke generators, semanti
sche lichamen, Hij maakt inhouden voel
baar, laat ze botsen, rijgt ze aaneen, soms 
meer met een sensibiliteit dan vanuit een 
betoog.
Wat de eerste zaal bijvoorbeeld zo krachtig 
maakt, is het feit dat Vandenbroeck elke 
totaalstructuur uit handen geeft om de stuk
ken te kunnen vastpakken, de betekenissen 
af te tasten. Finaal wordt op zo’n moment 
zelfs de scheidslijn tussen inhoud en vorm 
geproblematiseerd, of binnen de logica van 
het tentoonstellen: de grens tussen een plas
tisch en een inhoudelijk omgaan met objec- 
ten.
Vandenbroeck negeert niet systematisch 
elke totaalstructuur, maar zet deze onder 
spanning met de realiteit van de beelden 
zelf. Hij laat de beelden uitgroeien tot 
provocatieve krachten. Om jammer genoeg, 
aan het einde de kritische kelen in een 
exalterende wurggreep te nemen. Het belet 
niet dat “Hooglied” aanzet om de praktijk 
van het ‘tentoonstellen’ te herdenken. 
Vandenbroeck definieert tentoonstellen als 
een attitude, een engagement ten aanzien 
van objecten. Moest hij die houding in het 
ganse corpus van zijn tentoonstelling heb
ben doorgetrokken, dan was “Hooglied" 
geniaal geweest.

Dirk Piiltau
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De Madonna van het O.C.M.W.
In het hart van Brussel - oord waar elke 
maand zovele nutteloze, vervelende maar 
voor de toerist altijd wel weer ‘fraaie’ expo
sities wórden opgezet - wordt eindelijk eens 
iets heel anders, iets bepaald ‘onesthetisch’ 
getoond. Dit keer zijn er geen werken van 
topkwaliteit in de zalen van het Paleis voor 
Schone Kunsten te zien, komt niet het topje 
van de culturele ijsberg aan bod. “Hoog
lied ”, de tentoonstelling over de beeldwereld 
van religieuze vrouwen in de Zuidelijke 
Nederlanden, gaat zoals directeur Piet 
Coessens benadrukt in zijn verantwoording 
in de catalogus, nu eens niet uit van de 
esthetische kwaliteiten van de getoonde ob
jecten. Paul Vandenbroeck heeft uit Vlaamse 
kerken en kloosters en de collecties van de 
plaatselijke O.C.M.W.’s (die na de Franse 
revolutie in het bezit kwamen van heel wat 
kerkschatten) een unieke collectie religieuze 
schilderijen en objecten opgediept. Dit is 
echte cultuur : wat getoond wordt, is gebruiks
kunst, het zijn devotiebeelden uit de periode 
van het ‘ancien régime’. Dit is een kunst die 
een functie had, die voor iets moest dienen. 
De tentoonstelling maakt korte metten met 
het moderne fabeltje dat kunst per definitie 
nutteloos zou (moeten) zijn. Dit is cultuur in 
zijn oude agrarische, niet vervreemde bete
kenis: ambachtelijke objecten die op een 
organische manier met hun sociale functie 
vergroeid zijn. Dit is kunst van voor de Ro
mantiek, toen er een abrupte scheiding ont
stond tussen elitekunst en kitsch.
“Hooglied” is niet alleen een ongebruike
lijke tentoonstelling, het is ook een belang
rijke gebeurtenis in de Belgische tentoon- 
stellingswereld (en erbuiten). En het Paleis 
voor Schone Kunsten verdient alle lof voor 
de manier waarop het binnen het officiële 
tentoonstellingswereldje het o zo dubieuze 
begrip kwaliteit in vraag durft te stellen door 
deze kerkelijke ‘kitsch’ te tonen. Zij het dat 
dit, zoals u zo dadelijk zult merken, niet 
zonder intellectuele alibi’s gebeurt.

De hoge vlucht van Christina

In de eerste zaal die de bezoeker betreedt, 
prijken naast elkaar een schilderij en een 
tekstpaneel. Het schilderij is veruit het re
centste uit de hele tentoonstelling. Het is van 
de hand van de nobele onbekende G. Baltus 
en in het bezit van een kerk in Sint-Truiden. 
De catalogus vermeldt geen datum, maar de 
gouden kader rond het doek wel: MCMXV. 
Het doek toont een soort pre-surrealistische 
afbeelding van de mystica Christina de Won
derbare die ten hemel opstijgt met gestrekte 
armen en engelen vleugels boven een donker 
landschap (Dali's latere “Kruisiging” is niet 
ver). Noteer even de décalage tussen deze 
afbeelding uit 1915 en de erop afgebeelde 
heilige die geboren is ca. 1160 en gestorven 
in 1224.
Daarnaast hangt een verklarend tekstpaneel, 
gelicht uit de tekst van Paul V andenbroeck in 
de catalogus: “Waarom ontstond de reli
gieuze vrouwenbeweging rond 1200? Histo
rici hebben getracht hierop een antwoord te ■ 
vinden. Eén der meest aangehaalde argu
menten is dat van het ‘vrouwenoverschot’. 
Door oorlogen en demografische factoren 
zouden er in vergelijking tot het aantal man
nen ‘teveel’ vrouwen ‘voorhanden’ zijn ge
weest, die dan maar een ander bestaan moes
ten organiseren. We verwerpen deze verkla
ring volledig. Voofeerstlijken volkstellingen 
voor die periode ons een zeer hachelijke 
zaak. Waren er toen werkelijk zoveel meer 
vrouwen dan mannen ? Vervolgens gaat men 
bij die verklaring uit van een sexistisch stand
punt. Vrouwen zouden pas voor het reli
gieuze leven kiezen als ze ‘niet aan de man 
komen’ (...)”.
Een beetje vreemd dat een schilderij uit 1915 
wordt gecombineerd met de opkomst van de 
vrouwenbeweging in de 13de eeuw. En dat 
een moderne houding van ‘political correct
ness’ (de kritiek op het sexisme) argumenten 
moet leveren om een (inderdaad weinig over
tuigende) historische stelling te verwerpen. 
Waarom een schilderij uit 1915 in een ten
toonstelling die voornamelijk uit werken uit 
de 16de en 17de bestaat? En waarom hangt 
daarnaast een tekst over de religieuze vrou
wenbeweging in 1200 waarin de laat 
20ste eeuwse term sexisme gebruikt wordt?

Er staat niet wat er staat

In de catalogus wordt duidelijk waarom dit 
gebeurt: Paul Vandenbroecks tekst gaat na
melijk in feite niét over de kunst die in de 
zalen van het Paleis voor Schone Kunsten 
getoond wordt. Zijn tekst gaat over wat er aan 
deze kunst vooràf gaat: de vrouwenbewe
ging in de 13de eeuw. Op wat psalmen

boeken na is van kunst uit die periode niets te 
zien op de tentoonstelling. De catalogustekst 
baseert zich trouwens niet op de beeldwereld, 
maar op de teksten van 13de eeuwse my sticae 
(Margareta van Porete, Hadewych) en op de 
verslagen van de kerkelijke inquisiteurs om 
een beeld te schetsen van de Begijnenbewe
ging en (vooral) de vrouwelijke mystici. De 
getoonde kunst (uit een later tijdperk) wordt 
daarbij als een vreemdsoortige illustratie ge
bruikt: als je voldoende van deoppervlakte 
wegkrabt zou daaronder nog iets van de 
beeldwereld van de originele vrouwenbewe
ging uit de 13de eeuw te vinden moeten zijn. 
Vandenbroeck waarschuwt zelf in zijn inlei

ding: “In dit boek zal verhoudingsgewijze 
veel daarover (de mystiek) gesproken wor
den - meer dan de kunstwerken die onder 
impuls van deze vrouwen ontstonden, op het 
eerste zicht wettigen.” “Op het eerste zicht” is 
natuurlijk het sleutelwoord. Vandenbroeck 
gelooft in een tweede “zicht”, een tweede 
lectuur die duidelijk zou moeten maken dat 
achter de façade van de kloosterkunst iets 
anders schuilgaat. Een paar regels verder 
vallen trouwens nog een aantal sleutel
begrippen: “Ook het concept van het onbe
wuste moet aan sommige van deze mystieke 
schrijfsters bekend zijn geweest (...)”. Elders 
in de catalogus wordt de achterdocht van de 
mystici, op-zoeknaar een échte Godservaring, 
zelfs vergeleken met de philosophes du 
soupçon: Freud en Nietzsche.
De centrale stelling van Vandenbroeck is 
dus: hier staat niet wat er staat, hier wordt niet 
getoond wat er getoond wordt. Dit zijn dub
bel gecodeerde beelden. Deze brave, conven
tionele kerkelijke kunst is in feite een symp
toom van de repressie van de vrouwelijke 
seksualiteit door de kerkelijke instanties. 
Vandaar natuurlijk de aanwezigheid van dat 
moderne doek van Baltus uit de kerk in Sint- 
Truiden: dit is een moderne, Freudiaanse 
visie op de mystiek. En vandaar ook dat 
anachrqnistische, anti-sexistische argument 
dat in de paneeltekst ernaast gebruikt wordt. 
In de catalogus ontwikkelt Vandenbroeck 
verder een psychoanalytische theorie over 
het imaginaire van de vrouwelijke mystici 
waar de mannelijke ratio (het symbolische in 
Lacan-termen) van de kerkelijke hiërarchie 
en de inquisitie dan overheen raast: de vrou
welijke mystiek wordt volgens V andenbroeck 
gecastreerd. Het is een mooie, romantische, 
Lacaniaanse (én allicht ook feministische) 
theorie. Maar is ze ook plausibel? Historisch 
klopt V andenbroecks stelling natuurlijk voor 
de 13de en 14de eeuw (toen er overigens ook 
heel wat mannelijke ketters en aanhangers 
van de vrije geest rondliepen. Meteen duikt 
de vraag op: is het wel zo'n specifiek vrouwe
lijk fenomeen?). Maar klopt deze interpreta
tie ook voor al die kunstwerken van latere 
datum die hij toont? Is daar een spoor van dat 
gecastreerde, vrouwelijke imaginaire in te
rug te vinden?

Nonnenportret

Wel... ik zie het niet. Als ik de tentoonstel
ling overschouw, bespeur ik wel de wegge
moffelde ingrepen van de interpretator 
Vandenbroeck, maar niet de inbreuken van 
de kerkelijke instanties. Ik zie dat hij zijn 
romantische visie wil opdringen aan het ma
teriaal, maar niet dat er een dubbele interpre
tatie van deze beelden mogelijk is.
Even éen voorbeeld van de wijze waarop 
onze interpretaties Uiteenlopen. De rotonde 
van hét Paleis voor Schone Kunsten is een 
verschrikkelijke ruimte sinds men de ramen 
ervan afschermde. Nu komt deze galmende 
ruimte eindelijk een beetje tot haar recht, ze 
wordt als een lugubere, ronde kerkruimte, 
een zijkapel gebruikt. Er hangen portretten 
van nonnen. En opnieuw een paneel met een 
tekst van Vandenbroeck waarin hij stelt dat 
paradoxaal genoeg de ordetucht niet geleid 
zou hebben tot de vernietiging van de per
soonlijkheid der religieuzen. “De druk van de 
patriarchale en sexistische echtgenoot moet 
veel oppressiever zijn geweest dan de streng
ste kloosterregel”, concludeert hij weer heer
lijk ‘politically correct’. Jammer genoeg ont
breken deechtgenote-portretten waar hij naar 
refereert om te kunnen vergelijken. Zit er nog 
persoonlijkheid in de nonnengezichten die 
hij wel toont? Het spijt me. Ik zie dat niet. Ik 
weet dat Vandenbroeck dat graag zou willen. 
En ik begrijp waarom. Maar het is gewoon 
niet te zien. Op mij werkt het compleet an
ders: als verloren levens, grimmige maskers 
gehuld in uniformen.
In de catalogus wordt met twee afbeeldingen 
een dubbele ‘zoom’ uitgevoerd: op de achter
flap prijkt een detail uit een doek dat al eerder, 
ook al in detail getoond is: “De Leuvense 
gasthuiszusters en de H. Elisabeth”. Tussen 
twee wat wezenloos kijkende nonnen duiken 
twee zustertjes op die recht naar ons kijken, 
over de schouders van de anderen. Vanden
broeck interpreteert dit ongetwijfeld als een 
bevestiging van zijn theorie. Maar voor mij 
zijn die twee verdoken blikken het enige 
teken van leven op de hele (soms bepaald 
morbide) tentoonstelling. V andenbroeck mag 
beweren dat “het totaal dienstbare, verstilde, 
besloten bestaan in de vrouwençommu- 
nauteiten een realisatie is van de laatste twee 
eeuwen” (een beetje paradoxaal want hij légt 
precies de nadruk op de kerkelijke repressie 
van de 13de eeuw), ik zie alleen dat alles hier 
dood is, verstild en vastgeroest in de ver
trouwde religieuze symboliek.
Dit is religieuze kunst zoals alle andere, fas
cinerend in zijn antropologische dimensies, 
troebel in zijn fantasmen en fetisjismen, maar 
niet of nauwelijks typisch vrouwelijk te noe
men. Er zijn natuurlijk bepaalde gebruiken 
en tradities die overwegend in vrouwen
kloosters voorkomen (maar niet uitsluitend: 
“het is de samenstelling van het geheel die de 
totaalmetafoor van deze iconografie levert”, 

merkt Vandenbroeck fijntjes op): Besloten 
Hofjes, De verering van het heilig hart. Maar 
de in het Paleis voor Schone Kunsten ge
toonde dingen zijn veel minder erotisch dan 
bijvoorbeeld de eerste de beste Sint- 
Sebastiaan of de liggende Christus van 
Mantegna.
Ik twijfel niet aan de (relatieve) specificiteit 
van de vrouwelijke mystiek uit de 13de eeuw, 
evenmin dat die houding (voor zover ze het 
kerkelijk fiat kreeg) vereerd werd in de kloos
ters . Maar verder gaat het niet.De kunst uit de 
16de en 17de eeuw toont hoop en al hoe 
succesvol de repressie geweest móet zijn. 
Hier staat wel degelijk wat er staat. Er is geen 
dubbele bodem, geen romantische gesple
tenheid, geen collectief onderbewuste van 
nonnen en begijnen. Zij zijn identiek met hun 
rituelen, ze worden compleet opgeslokt door 
het symbolische discours.

Seks of meetkunde

Maar Vandenbroeck wil de vrouwelijke 
mystiek kost wat kost een eigen originaliteit 
(en identiteit) geven. Vreemd, want hij heeft 
het over een periode waarin deze post-ro- 
mantische kwaliteiten absoluut niet van tel 
waren. Hij verwijst dan ook nauwelijks naar 
de neo-platonische (natuurlijk mannelijke, 
en bovendien onchristelijke, heidense) ach
tergrond van de mystiek. Hij prefereert het 
‘niets’ van het Duitse Drievuldigheidslied 
dat hij op één of andere manier absoluut 
origineel vrouwelijk lijkt te vinden. Terwijl 
deze gedachten in bijna dezelfde termen kun
nen teruggevonden worden bij de neo-plato- 
nische bronnen van de middeleeuwse mys
tiek: de “Liber de causis” (een Arabische 
compilatie van teksten van Proclus die toe
geschreven werd aan Aristoteles), de 
“Asclépios” toegeschreven aan Hennes 
Trismegistos of “Het boek van de XXIV 
filosofen”, een andere Arabische compilatie 
van antieke teksten. In “Les metamorphoses 
du cercle” van Georges Poulet kan je lezen 
dat die geschriften letterlijkgeciteerd worden 
door bijvoorbeeld Eckhart. En in nauwelijks 
veranderde vorm (inderdaad concreter, meer 
op de persoon en het materiële gericht) bij de 
vrouwelijke mystici. Vandenbroeck inter
preteert volgende strofe van Hadewych II in 
puur erotische termen (de vrouwelijke seksu
ele ‘functie’ van wat hij omschrijft als “om
vatten” versus “indringen”):

“Alle dingen zijn mij te eng; 
ik ben zo wijd: 
het Ongeschapene 
heb ik omvat 
van in eeuwigheid”

Mij lijkt het dat het vers slechts van toepas
sing is op de persoon van de mysticus die in 
God opgaat, vergelijkbaar met de neutrale, 
mystieke uitspraken van een meister Eckhart:
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Karei Van der Sluyse

Heilige Elisabeth wast de voeten van een zieke, ca.1790 (eerste zoom)

“In Divinis quodlibet est in quolibet et 
maximus in minimo”, van de ‘geome
trische’(!) godsdefinitie “Deus est sphaera 
cujus centrum ubique, circumferentia 
nusquam” uit “Het boek van de XXIV filoso
fen", of vooral van het "Aeternitas est 
interminabilis vitae total simul et perfecta 
possessio" van Boetius.

Overinterpretatie

Vandenbroeck zet in zijn catalogustekst een 
typisch anachronistische constructie op: een 
projectie van de feministische sociale strijd 
van vandaag op de begijnenbeweging. Zijn 
tekst heeft meer te maken met de Madonna 
van “Like a virgin ” dan met de kunstwerken 
die hij toont. Hij bouwt de vrouwelijke mys
tiek (uit de 13de eeuw) uit tot een soort 
sociaal-revolutionaire beweging die hij op 
een wat al te simplistische manier identifi
ceert met het imaginaire (iets waar Lacan zelf 
altijd tegen gewaarschuwd heeft), het imagi
naire dat hij vervolgens in doeken uit later 
eeuwen hinein-projecteert.
Ik vrees dat Vandenbroeck zich, zoals wel 
meer moderne (kunsthistorici, bezondigt aan 
wat Umberto Eco in “The Limits of 
Interpretation” overinterpretatie heeft ge
noemd: het opleggen van een betekenis aan 
disparate en niet causaal verbonden feiten, of 
het zoeken van verborgen (quasi-paranoïde) 
betekenissen en verbanden waar er geen zijn. 
Bovendien is het maar de vraag (Vanden
broeck refereert er trouwens even naar in zijn 
inleiding) of de typisch laat-romantische psy
choanalyse zomaar toepasbaar is op de mid
deleeuwen. Is zij waarlijk in staat tot zo’n 
tijdloze interpretatie van de menselijke psy
che? Werkte het onderbewuste van een 
13deeeuwse mystica of een 17de eeuwse 
non hetzelfde als van een burgerdame uit de 
20ste eeuw?
Uiteindelijk neutraliseert V andenbroecks dis
cours het interessantste aan “Hooglied”. De 
referentie naar de psychoanalyse en het femi
nisme (inclusief het over laten komen van 
Franse intellectuele sterren als Kristeva en 
Irigaray) zijn strategieën om het ongeoor
loofde dat in het Paleis voor Schone Kunsten 
gebeurt acceptabel, ja, salonfahig te maken 
voor de Brusselse bourgeoisie. Want het kàn 
nog altijd niet: het niet-esthetische, kitsch 
tonen. Er zijn nog altijd intellectuele alibi’s, 
zoals Vandenbroecks dubieuze omweg langs 
de teksten van de 13de eeuwse mystiek, 
nodig om de goegemeente dit te doen slik
ken: lelijkheid.

Kitsch

Hoe dubieus Paul Vandenbroeck in de 
catalogustekst ook is als interpretator, als 
conservator van dit imaginair museum van 
religieuze objecten is hij briljant. “Hoog
lied” is een prachtige collectie van allerlei 
devotiebeelden, Begoten Hojjes, en bizarre 
relikwieën. Is het trouwens niet heerlijk om 
op een tentoonstelling nu eens geen 
opgekuiste, geen gerestaureerde doeken te 
zien? Hier niet de zoveelste toeristische 
opkalefatering, het zoveelste prentkaartje dat 
in al zijn glorie hersteld is.
Het mooiste ding van de tentoonstelling is 
trouwens een zwartberoet, onleesbaar ge

worden, quasi Malevitch-achtig doek van 
één of ander O.C.M.W. De voorstelling er
van zit niet alleen verborgen onder het roet 
van de kaarsen, maar is werkelijk weg- 
geërodeerd door het gebruik. In de catalogus 
is er geen afbeelding van terug te vinden, 
maar gelukkig heeft men het in de tentoon
stelling op een strategische plaats bij de uit
gang opgehangen. Dit is het enige doek waar 
hetmystieke ‘niets’ van Vandenbroeck waar
lijk zichtbaar wordt. Dit is kunst waarvan de 
gebruiksfunctie het beeld zelf uitvaagt. Waar
van de verering het doek zelf vernietigt 
Malevitch' zwarte vierkant is veel minder 
radicaal dan dit O.C.M.W.-doek.
In de officiële artistieke ideologie van het 
moment kan of mag kunst geen functie heb
ben. Tegenover het plichtmatig functionele, 
het mercantiele van deze tijd staat immers het 
BeslotenHojje van de kunstwaar de geroepe
nen zich ver van het gewoel aan artistieke 
contemplatie overgeven om op mystieke 
manier het absolute trachten te vatten. In feite 
heeft dat ideële begijnhofje van de kunst 
natuurlijk nooit bestaan. Steeds weer valt op 
hoe functioneel kunst wel is, zelfs de meest 
abstracte, ‘elitaire’ kunst, zelfs de meest 
onthechte, de meest mystieke. Welk een rol 
speelt kunst niet in deze samenleving! Welk 
een rol in allerlei carrières (kunstenaars, cri
tici, galeristen, veilingmeesters, verzamelaars, 
speculanten en beleggers, ambtenaren, 
museumpersoneel en opvoeders). Welk een 
rol in de officiële ideologieën, in het toe
risme, in de zelfbevestiging van de goege
meente.
Sinds de Romantiek heeft men de illusie dat 
kunst boven dat doodgewone dagelijks leven 
verhevenis. Maar dat is natuurlijk onzin: elke 
kunst is gebruikskunst, net zoals in de mid
deleeuwen. Er is geen enkel verschil tussen 
een overheid of bank die investeert in kunst 
en één of andere congregatie die een paneel 
voor haar kapel liet maken. Dat tenminste 
zou “Hooglied” ons duidelijk moeten ma
ken.
Maar eigenlijk stelt de tentoonstelling vanuit 
dat standpunt ook teleur: de isolatie-machine 
van het moderne tentoonstellingswezen slaat 
toe: wat géén kunst is maar gebruiks- 
iconografie wordt geïsoleerd, losgerukt uit 
zijn context. De functie ervan raakt verloren, 
het kunstobject gecastreerd. (En dan is het 
Paleis voor Schone Kunsten gelukkig nog 
niet één van die witgekalkte isolatiecellen die 
tegenwoordig voor tentoonstellingsruimte 
doorgaan.)Deorganisatorenhebbenhunbest 
gedaan, er is een poging tot simulatie van een 
kerk- of kloostergebouw. Maar meer dan 
simulatie is het niet. De wierook ontbreekt, 
het is chronisch té warm in het Paleis voor 
Schone Kunsten, de akoestiek is onchriste
lijk, de poging wat kapelletjesruimtes te creë
ren wordt toch wat pijnlijk. En dan zijn er die 
potsierlijke stroken sierlichtjes die kaarslicht 
moeten simuleren...
Het kan natuurlijk nauwelijks anders in het 
huidig tentoonstellingswezen. Dit alles is al
leen maar de pijnlijke illustratie dat je 
gebruikskunst niet kunt opnemen in een 
moderne tentoonstelling zonder haar te ver
krachten. Dit soort kunst hoort niet in een 
museum oftentoonstellingsruimte thuis, maar 
in een klooster, een kerk of kapel, een 
bedevaartsoord. Je moet ze ter plaatse gaan

Karel Van der Sluyse

Heilige Elisabeth wast de voeten van een zieke, 
ca. 1790 (tweede zoom)

bekijken. De sociale functie ervan intact la
ten. Hier worden beelden uit hun natuurlijk 
habitat gehaald en in een artistieke zoo ge
stopt. Net zoals in de tekst van Vandenbroeck 
worden hier de middeleeuwen en het ancien 
régime in een post-romantisch keurslijf ge
dwongen.

The power of images

In het mooie boek “The Power of Images - 
Studies in the history and theory of response " 
(Chicago UP, 1989) stelt David Freedberg 
precies onze moderne scheiding tussen kunst 
en niet-kunst in vraag. Freedberg legt het 
verband tussen onze respons op kunst en die 
van ‘primitieve culturen’ op afgodenbeelden, 
of van de gelovigen uit verleden en heden op 
beelden zoals die ookin “Hooglied” getoond 
worden: ex-voto’s, sacri monti, relikwieën, 
wassen beelden...
Freedberg gaat ver terug om de vreemde 
verhouding tussen kijker en beeld te verdui
delijken. Zo legt hij derelatiemeteen gordijn- 
masker dat in Nigeria gebruikt werd: “Bij de 
nadako gboya cultus van het Nupe volk in 
Nigeria werd een masker gebruikt dat ver- 
schillend was van de andere omdat het hele
maal niet menselijk van vorm was. Het was 
gemaakt van witte zeildoek in de vorm van 
een cilinder en was net breed genoeg voor een 
man. Eens de speler binnenhet masker is, kan 
men geen onderscheid meer maken tussen 
hem en wat hij voorstelt. Hij wordt de Gboya- 
groot- of voorvader voor het volk en niet 
langer de individuele persoon die je kent en 
waarmee je hebt gepraat. Eens het masker op 
de juiste manier is voorbereid, opgesteld, en 
versierd, wordt het de plaats van de geest. Het 
wordt dat wat het moet voorstellen.”
Ook A. David Napier merkt in zijn boek 
“Masks, Transformation and Paradox” iets 
dergelijks op: “Het meest extreme voorbeeld 
van de pogingen van de dragers van een 
masker om de geloofwaardigheid van onze 
empirische faculteiten te ondermijnen, is dat 
zij niet zeggen dat zij een transformatie heb
ben ondergaan (in een ander wezen, een 
voorouder, een demoon), maar dat zij erop 
staan dat de persoon verdwijnt, onzichtbaar 
wordt, of tijdelijk ophoudt te bestaan als hij 
een bepaald masker draagt.”
Freedberg merkt op dat dit mechanisme in 
feite hetzelfde is als de verwarring tussen 
teken en betekenis waaraan wij hier in het 
Westen lijden (zonder het te willen toege
ven): “Wat ook de technische verschillen 
mogen zijn op het vlak van het medium, het 
blijft een feit dat de respons op een masker op 
dezelfde verwarring tussen teken en beteke
nis berust die wij al opgemerkt hebben bij de 
beelden in het Westen. Het effect dat bereikt 
wordt, berust in alle gevallen juist op deze 
verwarring. (...) Een beeld lijkt maar effect te 
krijgen door een of andere consecratie ge
vende daad die de pure materialiteit van het 
masker of beeld krachten geeft die ver boven 
die van het materiële ding uitgaan.”

Je sais bien, mais quand même

Als wij ietwat meewarig naar de objecten van 
“Hooglied” staren, menen wij dat wij niet 
meer zoals de middeleeuwse nonnetjes en 
pelgrims in de mysterieuze kracht van deze 

relikwieën of beelden geloven. Een doek 
zwartblakeren door er kaarsen voor te bran
den lijkt ons quasi pathologisch. Met zulke 
gebruiken hebben wij niets te maken. Of 
toch? Want misschien maken wij onszelfwel 
wat wijs. Zoals de filmtheoreticus Christian 
Metz opmerkte in zijn boek “Le signifiant 
imaginaire”, heeft een beeld (bijvoorbeeld 
het filmbeeld) ‘gelovigen’ nodig. Een deel 
van onszelf moet in de echtheid ervan gelo
ven, zoals een kind erin gelooft, om de illusie 
te laten werken: “Het is vanzelfsprekend dat 
het publiek niet gelooft in de verhalende 
illusie, dat het weet dat wat op het scherm 
verschijnt niets anders is dan een fictie. En 
toch is het van het hoogste belang voor het 
goede verloop van het spektakel, dat dit ‘doen 
alsof scrupuleus gerespecteerd wordt (an
ders zal men zeggen dat de fictiefilm ‘slecht 
gemaakt’ is, dat alles in het werk gesteld 
wordt opdat het bedrog efficiënt zou zijn en 
een uitzicht van waarheid zou hebben. (...) 
Elke toeschouwer zal uitroepen dat hij er niet 
in ‘gelooft’, maar alles gebeurt alsof er toch 
wel degelijk iemand is die bedrogen moet 
worden, alsof er wel degelijk iemand is die er 
werkelijk in gelooft. (Je zou kunnen stellen 
dat achter iedere fictie een tweede schuilgaat: 
de verhalende elementen zijn fictief, dat is de 
eerste fictie; maar iedereen doet alsof ze waar 
zijn, dat is de tweede fictie. En er is er zelfs 
nog een derde: de weigering om toe te geven 
dat wij er, ergens diep in onszelf, toch wel 
degelijk in geloven). “
Iedere toeschouwer zal beweren dat een beeld 
niet ‘echt’ is, maar toch... In die “maar”, in 
dit “je sais bien, mais quand même...” die de 
psychoanalist Octave Mannoni in zijn boek 
“Clefs pour l’imaginaire” in de theater
ervaring ontdekte, en die Metz toepaste op de 
cinema, zit het geheim van de relatie van de 
kijker met het beeld. Niet alleen in de film of 
het theater, maar in elke vorm van voorstel
ling.
Eigen aan de (nog niet zo lang achter ons 
liggende) modernistische periode was het 
ontkennen van het fetisjisme van de kijk
ervaring (men weigerde in te zien dat de 
kijker gelooft in iets dat er niet is). De 
modernisten wilden enkel de nadruk leggen 
op het “je sais bien” (dat het allemaal vals is). 
Dat is de revolutie van Malevitch. Maar het 
“mais quand même” dat erbij hoort vergaten 
de modernisten. Het beeld werd tot een ma
teriële machinerie waaraan iedere vorm van 
geloof, mystiek, en vooral magie vreemd 
was.
Het zwartgeblakerde O.C.M. W.-doek herin
nert er ons aan dat wij wel degelijk in beelden 
‘geloven’ (met alle religieuze connotaties die 
die beladen term inhoudt), en dat een beeld zo 
niet een religie, dan toch een afgodendienst 
is. Wij kunnen en zullen het proberen weg te 
rationaliseren, maar fundamenteel geloven 
wij allemaal in het “mais quand même”, en 
zijn wij al te blij om het “je sais bien” via 
allerlei trucs, consecraties, enz. uit te schake
len. Wij geloven wel degelijk dat beelden 
reëel zijn, wij geloven niet in Norma Jean 
Baker, maar wél in Marilyn Monroe. En is er 
een verschil tussen het veilen van de buste- 
houtler van Madonna (toch wel de grote 
afwezige van “Hooglied”) of het verzame
len van schedels van heiligen?
Onze houding tegenover beelden (en dat is 
het duidelijkst in functionele massabeelden: 
in de bioscoop of op televisie) is eigenlijk 
even primitief als de Nigeriaanse volksstam 
die in het gordijnmasker een God ziet. Ook 
wij leven in een wereld van maskers, fetisjen, 
totems en afgodenbeelden. Maar wij verdin
gen die primitieve impulsen al te graag, en 
vergeten daarbij dat precies in dit geloof aan 
maskers de hypnotiserende fascinatie ligt die 
beelden op ons uitoefenen.
Men kan opmerken dat in Mannoni’s artikel 
of in Freedbergs boek ook een romantisch en 
psychoanalytisch vertoog zit dat te vergelij
ken is met dat van Vandenbroeck (“de kracht 
van het beeld die niet te onderdrukken is”). 
Maar Freedberg en Mannoni overtuigen mij 
meer, en hun aanpakis ook veel subversiever. 
Terwijl de nonnetjes-interpretatie van 
Vandenbroeck mij alleen als een wat belegen 
vorm van ‘male feminism’ overkomt (vrou
welijke feministen zijn tegenwoordig overi
gens heel wat assertiever en minder zeurderig 
dan Vandenbroeck), maakt de aanpak van 
Freedberg duidelijk dat je de oude functies 
van het geloof in het beeld wel degelijk 
terugvindt in bijvoorbeeld de moderne mas
samedia. Denk maar aan dat Italiaanse gordijn
masker: Berlusconi. Ook daar gaat “Hoog
lied” over.

Mare Holthof

7



Open-hartoperatie
1. Jij: maar wie zegt dat?

Hoog ben je, high, in alle rust zweef je 
tussen hemel en aarde, zo je het al zweven 
mag noemen, je staat eerder, op je tenen, al 
steunen die nergens op, je armen gespreid 
en de handen opwaarts alsof ze kleine vleu
gels zijn waarmee je, als een roofvogel 
hoog boven zijn prooi, kunt staan bidden - 
maar machtiger vleugels voeren je mee, 
hogere sferen tegemoet - sferen die je, 
gezien het duister tumult achter je, gerust 
zwerk mag noemen - en meer en meer zul je 
je verwijderen van het aards gewemel en 
gemier waarvan nog alleen de donkere con
touren zichtbaar zijn, die van een stad of 
stadje waar als vervaarlijke wapens of 
wraakgierige haken allerlei torens boven
uit steken.
Je gezicht wordt van boven verlicht. Hoe 
snel heeft zich van je gelaatstrekken een 
ongekende rust meestergemaakt; in je vlucht 
lijken belofte en streven elkaar bijna te 
raken. Je hebt de hoogte, zo zou je ook 
kunnen zeggen.
De rust is niet minder groot voor wie ziet 
dat zij allesbehalve ontspannen is. Integen
deel, het is de rust van een gespannen boog; 
het wachten is op het moment suprême dat 
de onzichtbare handje zal laten gaan.
Daar heb je op gewacht, al die jaren, je 
leven lang hunkerend, wanhopend, spasmo- 
disch kronkelend, brakend soms; daar heb 
je je lichaam op ingesteld - of je lichaam 
jou. Alle oefeningen dienden maar één doel: 
dat het te bestemder tijd alle kracht zou 
bezitten om dat andere aan je te kunnen 
afschieten, dat, noem het je ziel, de ge
heime kracht die op je teerde, je verteerde 
en groter werd naarmate jij je hopelozer in 
je vlees voelde opgesloten.
Die kracht zal je dadelijk verlaten, als een 
pijl, de hoogste noot die aan de snaar van je 
lierboog zal ontsnappen.

2. Een scherm

Buitenkant is dit of liever nog: oppervlak; 
vlak op vlak: wat ik zie, vervang ik door 
woorden, zinnen leggen een transparant 
over het beeld - verduisteren meer dan ze 
verhelderen, juist als ze een toelichting 
zouden willen zijn - terwijl het beeld zelf al 
ooit een voorstelling (misschien eerder een 
idee dan een denkbeeld) heeft vervangen, 
toen een zekere G. Baltus (zonder h nog) 
met olieverf op doek (216x195cm, levens
groot dus) in de Kerk van Onze-Lieve- 
Vrouw-Tenhemelopneming in Sint-Trui- 

den een 12de eeuwse extatica, Christina de 
Wonderbare, de lucht in schilderde.
Eerst een vrouw die schrik aanjoeg. En 
bijna tegelijkertijd maakt er zich een ander 
van los, die haar begint te schaduwen.
Weldra wordt zij gevolgd door een legende 
waarin zich praatjes, vluchtige waarnemin
gen en geruchten samenvoegden tot een 
verhaal, ter memorie en bezwering.
Na vele losse afbeeldingen een officieel 
doek in een kerk, op veilige afstand in 
ruimte en tijd.
Een verdichting.
Een herdichting.
Een gedenkboek.
Ten slotte de tijdmachine van een tentoon
stelling en de toverlantaarn van inleving en 
verbeelding.
Je kunt deze ladder ook vertekening noe
men, zelfs bedrog in termijnen: valsheid in 
geschrifte. Maar al die beelden en verhalen 
vormen ook een beschermend schild.
Op dat scherm projecteer ik mijn schilde
ring.

3. Een wolk in habijt

Zeldzaam: het ziet er niet uit als een ten- 
hemel-opneming of een hemelvaart op ei
gen kracht; het moet een uittreding zijn. 
Uittreding? Van een lichaam dat zieltogend 
op de grond of op bed wordt achtergelaten, 
is geen sprake, integendeel: Christina treedt 
geheel en al uit, in vol ornaat zogezegd - 
haar habijt keurig in de plooi, alsof ze 
rechtstandig opstijgend door geen windje 
wordt beroerd -, verzaligd is ook haar 
lichaam, al zie je er weinig van.
Kun je van uittreding spreken als er geen 
sporen worden achtergelaten, een corpus 
delicti?
Van een ziel is niets te zien, of het moeten 
de reusachtige vleugels zijn, die overigens
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G. Baltus

Christina de Wonderbare

niet de indruk wekken op natuurlijke wijze 
uit haar schouderbladen te groeien. Daar 
wisten latere schilders beter raad mee, die 
van hun naakt de schouderbladen in zo’n 
hoek schilderden dat ze aanhechting van 
verder onzichtbare vleugels leken. Deze 
vrouw is daarentegen zo geschilderd, datje 
je haar zelfs onder haar kloosterkleren niet 
naakt kunt voorstellen.
De vleugels zijn al evenzeer van een andere 
orde als het aureool, dat een platte schijf 
lijkt met een lichtgevende rand, een 
(mee)vliegend schoteltje, een magneet.
Als ik haar nader zou willen leren kennen, 
zou ik bij de voeten beginnen.
Bloot aan Christina zijn het gezicht en de 
handen - de handen kalm fladderend aan 
armen in spreidstand, het gelaat (zij heeft 
een gelaat, geen gezicht) geheven, met ge
sloten (geloken) ogen en licht geopende 
mond (in overgave, hoogstontvankelijk) -, 
maar handen en gezicht noem je niet direct 
bloot, ze zijn er om te geven en te nemen; 
bloot zijn de voeten, ze bungelen onder de 
zoom van de groenbruine pij uit, ze dienen 
nergens toe, zelfs niet om bij te sturen, 
nadat ze zich voorheen krachtig, zo stel ik 
mij voor, om uitsteeksels klemden, houvast 
vonden aan takken, tinnen, torenspitsen, 
palen en galgen...

4. Opstanding, opstandig

In overgave, bereid - het verlangen ontlast 
van onrust: niet meer worstelend; als 
Sebastiano Ricci zijn Theresia in extase 
van de grond laat oplieren door een werve
lende troep wellustige engelen, van wie er 
één, delicaat tussen duim en wijsvinger, de 
lange liefdespijl met vlammende punt 
gereedhoudt om zo dadelijk toe te stoten, 
alsof ook de hemelse liefde een slacht is, 
dan is dat tumult een losbandig vervolg op 
de voorafgaande strijd met het lichaam - 
nog niet vervuld, alhoewel zij aan de 
verzaliging reikt, de vereniging die alles in 
geurige rook zal doen opgaan.
Van de hoge barokke toon - die de Theresia’s 
van Ricci en Bemini tentoonspreiden - is 
Baltus’ Christina niet meer dan een 
enstatische weerklank, haar nauwelijks 
hoorbare zang die van een tussenstem, een 
adem met een vorm die het midden houdt 
tussen zucht en wolk.
Hoe ver is zij al verwijderd van de razende 
luchtmens, zoals haar omgeving haar had
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mogen meemaken, meer een bezetene dan 
een heilig model. Des te groter wonder is de 
sereniteit van haar opstijging zoals die ons 
door Baltus wordt voorgesteld.
Van Christina’s gedrag zijn in “Dit raken 
van mij die onraakbaar ben...”, de tekst 
van Paul V andenbroeck in de catalogus van 
“Hooglied”, een paar frappante staaltjes te 
vinden, ontleend aan een bewerking uit 
1850 van 14de of 15de eeuwse perkamen
ten handschriften in ouddietse rijmen. De 
kennis die we van de Wonderbare hebben is 
als verkregen via een periscoop.
Misschien schilderde Baltus haar bij een 
van haar fameuze opstandingen uit de dood. 
Tot vier keer toe kwam zij terug van een 
begrafenis, summum van geesteskracht, 
zoals zij trouwens alleen al aan haar gees
telijke oefeningen kon sterven. Les 
extrêmes... in één persoon.
Graag zocht zij de hoogte: zittend op de 
hijsbalk van de galg bad zij voor de gehan
gene onder haar. Toen zij haar boeien 
slaakte, nadat men haar op verdenking van 
duivelsdienst gevangen had gezet, en 
vluchtte, leefde zij maandenlang als vogel 
in de bomen, zich voedend met de melk uit 
haar maagdelijke borst. Uit diezelfde borst 
vloeide er geneeskrachtige olie, toen zij 
andermaal gevangen zat, in een houten 
blok ditmaal waardoor haar ledematen ver
eeltten en verrotten.
Een minstens even mooi gezicht moet ge
weest zij n, hoe haar lichaam, als zij de geest 
kreeg, dat wil zeggen als de genade over 
haar kwam, ineenkromp als een egel.

5. Antilichaam

Daar kan ik mij wat bij voorstellen. Steke
lig naar buiten - van mensen wilde zij steeds 
minder weten - geheel naar binnen gekeerd 
(de egelstelling ook omgekeerd, met pin
nen naar binnen); haar lichaam tegelijk een 
beschermende huls én haar grootste tegen
strever.
De ene keer pijnigt zij het als haar tegen
stander in optima forma - als eerste verte
genwoordiger van de vijandige buitenwe
reld - de andere keer vereenzelvigt zij zich 
er volledig mee en vervloekt zij de ziel: 
waarom verliet die haar lichaam niet en liet 
hij (sic!) haar niet met rust.
In de door Vandenbroeck weergegeven 
beschrijving volgt er een opmerkelijke pas
sage: “Dan geraakte ze ‘ontstoken in god

delijke minne’, lachte, nam haar voeten in 
de handen en loofde het lichaam om zijn 
trouwe gehoorzaamheid aan hetgeen de 
ziel het opdroeg. (...) Dan, na een uur, 
begon ze te zingen (...) De tijdgenoten 
delen eenstemmig mee dat dit zingen volle
dig afweek van alles wat men op muzikaal 
vlak kende: het was een geluid dat opsteeg 
tussen borst en keel.” (pp. 22/23).
Zij zingt dus op het schilderij, goed moge
lijk. Wat eruit ziet alsof elk ogenblik iets 
weldadigs haar lippen zal beroeren zodat 
zij ze willig nog verder opent om iets in 
ontvangst te nemen, kan evengoed een uit
laten zijn, het luchten van een jubilerend 
gemoed. Je zou haast denken dat ziel en 
zang zich in de stem verenigen tot een 
schaduwlichaam dat aan dit luchtmens ont
stijgt.
Geen schilder is in staat dit zichtbaar te 
maken; in zinnen zou het kunnen.
Tussen borst en keel - hoe zou dat geklon
ken hebben? Zouden de tijdgenoten be
doeld hebben: tussen mannen- en vrouwen
stem?

6. Een gebaar

Wat mij meer intrigeert, is haar gebaar - hoe 
zij haar voeten in de handen neemt. Is het 
een teken dat zij met haar lichaam instemt? 
Of maakt zij aanstalten om zich te krom
men en als een bolbliksem door de wereld 
te razen?
Mij verrast dit gebaar nog om een andere 
reden. Onlangs zag ik de hoofdpersoon van 
mijn roman in aantocht, “Weg van de pijn ”, 
een jongen met een te groot hoofd dat zoals 
andere ledematen ook nog eens loszit, een
zelfde gebaar maken. Het is op een punt in 
het verhaal dat hij zich op het keerpunt van 
een lange omweg van zijn begeleider be
gint los te maken. De ommekeer gaat ge
paard met een serie luchtspiegelingen. In 
één ervan keert een beeld van de afwezige 
vader terug die de jongen mee in een toren 
neemt en hem, als hij schrikt van een op 
hem neerdalende roofvogel, naar beneden 
gooit, omdat hij niet onvoorwaardelijk op 
de vader vertrouwd heeft; na een val die 
tijden duurt, wordt hij beneden door de 
vader opgevangen - de jongen schaamt zich 
dood “en hij moet zich ervan weerhouden, 
niet hetzelfde gebaar te maken als waarmee 
de valpartij altijd eindigde, dat hij zich bij 
de enkels vastpakt om zichzelf op te tillen, 
en als dat niet lukte sloeg hij zichzelf met de 
volle vuist tegen zijn voorhoofd - hij heeft 
met elke hand een enkel omklemd en houdt 
zijn voeten stevig aan de grond. Ben voelt 
zich sterk, hij kan ze aan, en nu wil hij, ja, 
hij wil iets, iets anders, iets heel anders”. 
Het overeenkomstige gebaar is al minder 
toevallig wanneer ik zie hoe ambivalent de 
hogere sensaties najagende veehoedster 
Christina op haar eigen lichaam reageert, 
nu eens als grootste vijand dan weer als 
eerste bondgenote, een lichaam dat ook nog 
eens desgewenst van gedaante en constitu
tie kan veranderen.
De jonge Ben raakt er meer en meer van 
overtuigd dat zijn lichaam met de verrader
lijke buitenwereld tegen hem samenspant. 
Hij zit erin opgesloten en één van zijn 
operaties in de lange campagne het te baas 
te worden, bestaat hieruit, dat hij in dat 
lichaam een antilichaam bouwt waarmee 
hij ook anders horen, zien, ruiken, denken 
en voelen kan.
Als Christina haar voeten vastpakt, betuigt 
zij, na alle weerstand, haar instemming met 
haar lichaam; tevens is het een houding van 
inkeer. Voor de jongen is het een omme
keer: probeerde hij voorheen zichzelf bij de 
enkels op te tillen, uiteraard tevergeefs; nu 
zich om hem heen allerlei (vooral angst
aanjagende) wonderbaarlijkheden begin
nen af te spelen, houdt hij zich met alle 
macht aan de grond.

Waarom er in mijn werk zoveel gevlogen 
wordt? Ik zou het niet kunnen zeggen, en ik 
wil het ook niet zeggen - ongetwijfeld is het 
een geheim verlangen, dat met het domein 
van de droom verbonden is. En in dromen 
komen praktisch nooit vleugels voor, daar 
wordt gevlogen zonder, zonder meer - dat is 
het ware vliegen, als mens. Ik zei het al: de 
vleugels van Christina zijn niet echt, ze 
zitten eraan geplakt of liever nog, aan haar 
rug klampt zich, onzichtbaar voor latere 
toeschouwers zoals eens voor tijdgenoten, 
een wezen vast dat weliswaar vliegen kan
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maar met haar goede sier wil maken, omdat 
het er niet uitziet; samen worden ze een 
even vreemd samenstel als een vleermuis: 
als zij de kemelsharen muis is, wordt het 
toegevoegde wezen haar vliegen, zo lijkt 
het.
Of misschien verkeert zij al zingend - tus
sen keel en borst - in de overgang van een 
gedaanteverandering; vindt hier een meta
morfose plaats, die vermoedelijk verre van 
spiritueel zal zijn.

7. Blote voeten

Zie de voeten! Het zien van Christina’s 
voeten doet mijn pen tintelen zoals menige 
verdraaide blik in het beeldenboek der 
mysticae de vingers doet jeuken om een 
fantoomtekening uit te schrijven, als het 
ware een samengesteld portret (“Opspo
ring verzocht”) waarvoor zich een stoet van 
hartstochtelijke geestelijke vrouwen aan
dient, van Angela van Foligno, Hildegard 
von Bingen, Catherina van Siena, van 
Bologna, van Genua, van Ricci, van 
Alexandrie, van Pazzi, tot. Catherina 
Emmerich - al die dwaze Catherina’s (no
men sit omen: volgens de Legende komt 
Catherina van catha, wat betekent univer
seel, en ruïne), en de Theresia’s niet te 
vergeten.
De voeten verraden haar; aan de voeten is te 
zien wat voor geluid er uit haar keel zal 
ontsnappen. Over de geur van heiligheid 
doe ik liever het zwijgen toe; zij die zich op 
galgen nestelde en in gebruikte graven over
nachtte, die eten vergeleek met ingewan
den van padden of slangen - ze ziet er niet 
naar een anorexete uit, maar wat er voor 
geur uit een geloogd lichaam opstijgt laat 
zich raden.
De tenen van haar voeten lijken vingers, de 
grote teen ziet eruit als een duim, door een 
diepe kloof gescheiden van de tweede die 
de lengte van een middelvinger heeft. Klau
wen zijn het, lelijke klauwen bovendien, in 
aanleg haast düivelspoten. Waarom zijn ze 
zo bloot? Is zij soms trots op haar jubel- 
tenen? Droeg zij als luchtmens voorheen 
ook al nooit schoeisel? Of heeft zij haar 
schoenen gewoon uitgedaan om beter op te 
kunnen stijgen? Maar waarom heeft zij dan 
niet haar zware kloosterkleed afgeworpen; 
geen mens immers die haar daarboven ziet.

8. Vragen

Ik dwaal af, het kan zelfs zijn dat al het 
voorafgaande één grote afdwaling lijkt. 
Maar wat wil je? Misschien heb ik een 
synopsis willen schrijven, geleid door de 
vraag of je een excentrieke vrouw van ze
ven eeuwen geleden sprekend kunt invoe
ren. Is het mogelijk, zo kun je je afvragen, 
iemand van zo’n grote afstand zelf aan het 
woord te laten?
Iemand - over wie heb ik het? Als ik aan een 
zelfportret denk, zou dat wel eens hét te
gendeel kunnen zijn van het groepsportret 
dat de samensteller van “Hooglied” voor 
ogen heeft gestaan, alhoewel ook hij van 
een zelfportret gewaagt. Maar is dat met 
betrekking tot een groep niet een contra
dictio in terminis of Op z’n zachtst gezegd 
een fictie?
Op de tentoonstelling kómt inderdaad niet 
één persoon in beeld, maar een groep, of 
eerder, denk ik, een geüniformeerde figuur, 
non of begijn; als er al van één persoon 
sprake is, dan van een derde of hooguit 
eerste persoon meervoud.
Maar, zo vraag ik mij af, betekent in beeld 
komen ook aan het woord komen?
Bijna stuk voor stuk zijn de religieuze vrou
wen afgebeeld door schilders van buiten de 
gemeenschap. “Zoals bleek, was dit niet 
onoverkomelijk om te achterhalen, welke 
mentale patronen achter deze kunst schuil
gingen - hoewel het niet deze van de ver
moedelijke makers waren.” (p. 141). Deze 
conclusie van de samensteller is waar, maar 
alleen voor zover de patronen die gerubri
ceerd zijn niet achter maar gewoon aan de 
oppervlakte van de schilderijen en beelden 
te vinden zijn, ze liggen er met scheppen 
op; net zozeer als dat het geval is bij dé 
eigen conterfeitsels van de religieuzen: de 
Besloten Hofjes, reliekhouders en andere 
handwerkjes.
Of je van een eigen beeldtaal kunt spreken, 
waag ik te betwijfelen. Er wordt een vast 
patroon van symbolen gehanteerd, maar

Gian Lorenzo Bernini

Teresa van Avilla (detail), 1645-52, S. Maria della Vittoria, Rome

van een eigen uitdrukkingsvorm, zoals 
Irigaray in haar bijdrage aan de catalogus 
“De weg van het vrouwelijke” suggereert, 
is volgens mij weinig te zien. Daarvoor 
wordt de aandacht te zeer gericht op het 
collectieve en kwantitatieve. En vindt de 
beeldvorming van een groep, net zoals de 
communicatie binnen een groep, niet aller
eerst in clichés plaats? Deze beelden nodi
gen juist door de vaste patronen en symbo
len regelrecht uit tot een sociologische ‘lees
wijze’. Het tentoongestelde is vreemd, bi
zar en vertrouwd tegelijk, maar wat de 
lectuur oplevert, is niet opzienbarend en 
bovendien een aardig staaltje wensdenken. 
De beperking tot beeld is opzet geweest, het 
wordt expliciet gezegd: “Wat weten We 
over hun emotionele leefwereld? Hoe ston
den ze tegenover hun bestaan? Welke zijn 
hun verlangens geweest, hun inzichten, hun 
vreugdes, hun lijden? (...) Om dit te achter
halen heeft het weinig zin te blijven stil
staan bij individuele kunstenaressen uit dat 
verleden. We overstijgen dan het indivi
duele niveau niet. Daarom moeten we in
zicht verkrijgen in een collectiviteit van 
vrouwen. Welke groep vrouwen heeft ge
durende eeuwen bestaan en heeft een eigen 
mentaal universum beeldend uitdrukking 
gegeven? In Europa enkel de religieuze 
vrouwenCommunauteiten.” (p. 10).
Wat er in de bijschriften ook over wordt 
gezegd: aan de beelden is van verlangens, 
inzichten, vreugde en lijden niet meer dan 
een patroon van codes te zien, eh minder 
dan wat uit geschriften bekend was. Van
waar dan de veronderstelling dat het weinig 
zin heeft bij individuele getuigenissen te 
rade te gaan? Alsof het individuele per 
definitie bij het collectieve in het niet valt, 
van een subjectieve dus niet-representa- 
tieve orde zou zijn, stom ten aanzien van de 
groep. Maar hoe spreekt de collectiviteit? 
Waarbij nog maar de vraag is of een groep 
religieuzen zomaar als groep vrouwen kan 
worden behandeld? In hoeverre was een 
religieuze nog vrouw?

9. Beeld boven schrift

Hier zouden de vragen moeten beginnen. 

Hier schoten onder mijn ogen de vragen als 
paddestoelen uit de grond op. Al was het 
maar vanwege het gemak waarmee hier de 
tegenstelling taal en beeld wordt opgelost, 
ten gunste van het beeld als middel bij 
uitstek voor een collectieve expressie - én 
als primair middel voor vrouwen aantrek
kelijker dan het schrift, omdat het directer 
op onbewuste strevingen en dè elementaire 
lichamelijke beleving zou aansluiten. Maar 
hoe dan te verklaren dat vrouwen in het 
verleden veel dichterbij het schrift gestaan 
hebben dan mannen? Weliswaar was dat 
vooral als ontvangers en bleven, als ze zelf 
schreven, de vormen waarin dat gebeurde - 
brief, dagboek, poëzie - min of meer ver
borgen in de marge van de gepubliceerde 
literatuur. Maar zo weinig beelden er van 
de extase zijn, althans van vrouwen zelf, zo 
indringend is er door vrouwen over ge
schreven en soms op heel bijzondere, nog 
altijd bewonderenswaardige wijze. Het 
schrijven neemt daarbij soms zelf extati
sche vormen aan.
“Hooglied” laat daarvan niet één gedenk

waardig equivalent op beeldend vlak zien. 
Zoals men het individuele buiten beschou
wing wenste te laten, betrof dat ook de 
kwaliteit. Dat is ook een benadering. Maar 
dan wordt op het einde van de inleiding de 
mystica opeens het model bij uitstek ge
noemd voor de religieuze vrouwen. De 
mystica wordt geprezen om haar inzicht in 
de drijfveren van de psyche. Dat is ook een 
formulering. Maar gevoegd bij dé weige
ring om van diezelfde mysticae de geschrif
ten in de beschouwing van de beelden te 
betrekken, niet als uitleg maar als kwalita
tief superieur aan de plaatjes van devote 
vrouwen in hun religieuze boudoirs, is het 
een formulering die het vermoeden wekt 
dat de sociologische blik uiteindelijk meer 
verdonkeremaant dan aan het licht brengt.

10. Inleving, inlijving

Vandaar mijn neiging om het directer bij de 
hoofdpersonen van deze geschiedenis te 
zoeken, bij een Christina de Wonderbare 
bijvoorbeeld. Haar zou ik aan het woord 
willen laten. Hoe zij ik zegt als ze haar 

lichaam aan- of tegenspreekt met jij-, hoe 
haar lichaam ik zegt, wanneer het zich door 
de ziel bezet ziet. Hoe zij verstrikt raakt in 
persoonsvormen.
En dan kom ik en spreek haar in de tweede 
persoon aan, als een vreemde die ik noch
tans zou kunnen kennen, van binnenuit 
zelfs.
Hiermee verzet ik mij tegen de beperking 
van de verbeelding die dreigt wanneer je 
gehoor geeft aan de (veronder)stelling dat 
een man onmogelijk van binnenuit een 
vrouw zou kunnen beschrijven, laat staan 
zich op papier met een vrouw zou kunnen 
vereenzelvigen.
Tegelijkertijd verzet ik mij tegen een vorm 
van herkenning - door Irigaray en Kristeva 
in hun bijdragen exclusief aan vrouwen 
voorbehouden - die neerkomt op een inlij
vende inleving.
Om te beginnen zou ik in mijn verhaal de 
Christina die 'ik het woord geef, willen 
beschermen tegen onzinnen als deze: 
“Wat stelt dit hart voor? Is dit het mannelijk 
geslacht dat zij eveneens van de hel zal 
redden, het gevoelige orgaan, deze penis
fallus die zij vertroetelt als een pasgebo
rene?” (p. 168).
“Wanneer je haar borst openmaakt (cat. 103) 
zal je er trouwens hetzelfde hart in ontdek
ken dat een embryon van Jezus herbergt, als 
een Verhoogde baarmoeder.” (p. 168).
“Ondanks dit onbetwistbaar mooier maken 
van het niets, bedoeld om de reeds al te 
vertrouwde gruwel ervan aan ons oog te 
onttrekken, bestaat er een onnavolgbare 
overeenstemming tussen de vrouw en de 
bloem.” (p. 173).
Enzovoort enzovoort, onder een wildgroei 
van Begrippen worden de Christina’s van
uit de hoge toren van de Theorie hooghartig 
de mond gesnoerd. Als er van eigen beeld
vorming sprake zou zijn, wordt die door 
deze zelfgenererende mist van deze théorie 
automatique aan het zicht onttrokken.
Christina zou ik influisteren, snel verder op 
te stijgen om als hemellichaam haar vege 
lijf te redden van deze open-hartoperatie, 
uitgevoerd door haar latere zwartzusters. 
Bij de kitsch van de theorie valt de aan
doenlijke kitsch van begijnen en nonnen in 
het niets. Christina, rol je als een egel op, als 
kannibalistische omnivoren je benaderen, 
hoed je voor ongewenste intimiteiten als 
die van een Kristeva: “Alles, of bijna alles 
kan van op een afstand en mettertijd wor
den begrepen. De ontwikkeling van mijn 
begrip wordt echter door de directheid van 
de mystieke bliksem onderbroken, mis
schien wel opgeheven. Die verdichting geeft 
haar geheim niet prijs: een onbeschrijflijke 
basalt weerstaat aan mijn nieuwsgierig
heid, mijn logische argumentatie stuit op de 
ondoorschijnendheid van een begijnengenot 
dat niet weten wil.
Op dit punt van mijn auscultatie yan de 
schilderijen gekomen,-wil ik plots, op mijn 
beurt, niet meer weten. Tegenover het ge
noegen van het licht plaats ik de dichtheid 
van een geheim.” (p. 170).
Is een prijsgegeven geheim nog een ge
heim? Wat laat een voorstelling van het 
ding zelf heel? Van een hart bijvoorbeeld: 
heeft een non die een mannelijk geslacht 
streelt nog een hart?

Jacq Vogelaar

“Hooglied • De Beeldwereld van Reli
gieuze Vrouwen in de Zuidelijke Neder
landen, vanaf de 13 de eeuw” loopt nog tot 
22 mei in het Paleis voor Schone Kun
sten, Koningstraat 10,1000 Brussel (02/ 
507.84.80). De catalogus omvat een om
vangrijke studie van Paul Vandenbroeck, 
essays van Luce Irigaray, Julia Kristeva, 
Birgit Pelzer en catalogusbijdragen van 
Anne Bries, Anne Bergmans en Catherine 
Robberechts.
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De onincarneerbare mens - iets over kunst en religie
“A ce compte, l’art serait une eucharistie (le 
‘don d’une grâce ‘) qui en reste auxfragments 
rompus, qui consiste dans leurfragmentation. 
Une eucharistie sans communion. Une eu
charistie qui serait la déconstruction de 
l’eucharistie. "
Jean-Luc Nancy, in: “Le sens du monde’’

Weinig vooroorlogse kunstenaars die niet 
ergens geloofden dat er een grote toekomst 
op til was, dat een nieuwe mens moest en zou 
geboren worden, vrijer, creatiever, zelfbe
wuster, en dat hun kunst, niet zozeer in haar 
thematiek, maar in de vrijheid van haar 
vormenspel, de wereld van die nieuwe mens 
aankondigde. De meeste kunstenaars waren 
trouwens tot voor kort werkzaam binnen de 
horizon, hoe vaag ook, van een of andere 
maatschappelijke utopie. Maar toch is hun 
relatie met het nu overal failliet verklaarde 
gedachtengoed van de Aufklarung altijd op 
zijn minst dubbelzinnig geweest. Misschien 
kan enkel van de constructivisten en Bauhaus 
worden gezegd dat zij zich ondubbelzinnig 
achter dit ‘project’ schaarden. Bij een belang
rijk deel van de avant-garde, van de 
symbolisten over de abstracten en de 
expressionisten tot de surrealisten en Beuys, 
had de hoop op een betere wereld tegelijk het 
karakter van een religieuze heilsverwach
ting. Ze lieten zich dan ook niet zozeer inspi
reren door Marx, zelfs niet door het utopisch 
socialisme, maar eerder door allerlei mys- 
tiek-neoplatoons geïnspireerde filosofieën in 
de trant van de 17de eeuwse filosoof 
Emmanuel Swedenborg.
Dat de avant-garde vaak onder de bekoring 
kwam van eenromantischmysticisme, waarin 
een eenheid of harmonie wordt nagestreefd 
met God, de Wereldgrond, het Al, de Natuur, 
de Psyche, enzovoort, kan niet worden afge
daan als een louter regressieve tendens. Deze 
tendens kan, in de lijn van Theodor W. 
Adomo, beter worden gezien als een verzet 
tegen een regressief moment dat in het pro
ject van de Aufklarung zelf zit ingebakken. 
Het autonomiestreven van een subject dat 
zichzelf wil handhaven en ontwikkelen, zijn 
identiteit wil zeker stellen, gaat onvermijde
lijk gepaard met een onderwerping van de 
ander en het andere. De nieuwe wereld en de 
mens die daarin zal leven, worden hier im
mers voorgesteld als planbaar en maakbaar. 
Daardoor wordt de concrete, levende mens 
als het ware gebruikt voor de aanmaak van 
een toekomstige, eventueel ideale Mens. Het 
singuliere wordt geofferd aan de algemene 
zaak, het heden aan een eindeloos terug
wijkende toekomst. Door deze instrumentele 
logica heeft de Aufklarung de fundamentele 
neiging te ontaarden, en is zij ook effectief 
ontaard in een blinde onderwerpingsdrang, 
een uiteindelijk doelloze plannings- en 
beheersingswoede.
Nu kan de kunst zich volgens Adomo zomaar 
niet van dit alles afwenden. Evenmin moet zij 
deze toestand vanuit een idealistisch stand
punt bekritiseren, maar zij moet daarentegen 
al dit negatieve incorporeren, dit wil zeggen 
in haar eigen vorm, in haar omgang met het 
materiaal reflecteren. Als het in de kunst om 
een utopie gaat, dan kan deze enkel te lezen 
zijn in de onverzoende scheuren en kwetsu
ren waarmee het kunstwerk van de maat
schappelijke antagonismen getuigt. Deze 
vormen dan de negatieve tekens, het ‘spiegel
schrift’ van een toestand van ‘verlossing’ en 
‘genade’ die zich aan elke maakbaarheid 
onttrekt
Hetmessianistisch potentieel dat Adomohier- 
mee aan de kunst toeschrijft, heeft derhalve 
niets van doen met mystieke of transcendente 
pretenties, maar ontspringt aan deze ‘nega
tieve dialectiek’ waarin de kunst met de 
Aufklarung verwikkeld zit. De kunst identi
ficeert zich namelijk mimetisch met een 
moment van geweld, van exces dat in het 
verlichtingsproject werkzaam is. Deze ver
metele mimesis articuleert hoe het subject; 
voorafgaandelijk aan elke subjectieve inten
tie of onderneming, maatschappelijk in dat 
geweld geïnitieerd wordt. Het beeld van die 
pijnlijke, steeds verdonkeremaande initiatie - 
een beeld dat enkel een doorschrapt, geha
vend beeld kan zijn - verstoort even de kille, 
in zichzelf verharde subjectiviteit, en opent 
daarmee op negatieve manier een dimensie 
van overgave, van gemeenschappelijkheid 
waarin de subjectiviteit geworteld is.
Het kunstwerk onttrekt zich niet in een su
blieme nutteloosheid aan de instrumentele 
doelmatigheid. Het schrijft zich immers in 
die doelmatigheid in, maar doordat het esthe
tische spel deze doelmatigheid ontdoet van 
het alibi van een doel, wordt het een chiffre 
van een wereld die van de troosteloze keten

René Magritte

Le Plaisir, 1946

der middel-doel-verhoudingen zou bevrijd 
zijn. Niet door een hoopgevende voor
afbeelding van een komend heil bevat de 
kunst een utopisch moment, maar omdat ze 
ons in staat stelt van de scheuren die het 
bestaande vertoont hier en nu te genieten als 
van een belofte. En dit genot is maar mogelijk 
omdat die belofte niets bepaalds in het voor
uitzicht stelt.

De ‘religieuze’ dimensie vandekunstbestaat 
er volgens Adomo dus in dat ze in de revelatie 
van een duister, excessief moment in de 
Aufklarung, de utopie laat lezen van een 
‘verlichting’ die geen beheersing of onder
werping zou zijn maar een gave. Heden ten 
dage hoort men evenwel overal weerklinken 
dat “de Grote Verhalen ten einde zijn”. De 
bezinningsloze consensus waarmee men het 
emancipatorische ideeëngoed van de Ver- 
lichting ten grave draagt, wekt bevreemding. 
In het troebele mengsel van spijt en zelfge
noegzaam enthousiasme waarmee dat ge
beurt, kan Freuds beschrijving van hoe me
lancholie in manie kan omslaan, misschien 
een licht doen schijnen.
In de manie gaat het om een gevoel van triomf 
over een verloren en betreurd object dat men 
eindelijkvanzichafgooit;maarditkan slechts 
omdat men zich eerst heimelijk met dit obj eet 
heeft geïdentificeerd, dit object heeft ‘geïn
corporeerd’. Welnu: het soort ‘post
modernisme’ dat komaf wil maken met de 
verhalen van de Verlichting, functioneert als 
een meta-verlichtingsverhaal dat als het ware 
alle andere in zich heeft opgezwolgen, maar 
dit van zichzelf niet wil geweten hebben. Het 
verhaal over ‘het einde van de Grote Verha
len’ presenteert zich namelijk als het verhaal 
van de Grote Ontnuchtering, de Grote 
Ontmaskering, wat natuurlijk de grondge
dachte van de Verlichting is: eindelijk geen 
illusies meer! Eindelijk laten we ons niets 
meer wijsmaken! Daarbij vergeet men dat 
het eigenlijk om het ‘einde’, de moeilijke, 
wellicht eindeloze ‘deconstructie’ van juist 
dit metaverhaal zou moeten gaan, namelijk 
van het verhaal dat zegt dat er ooit een einde 
zou kunnen komen aan dergelijke verhalen, 
dat het einde van de illusies, de fantasma’ s, de 
idolen, de ideologieën, enzovoort in zicht zou 
zijn. Het zou dan gaan om het einde van al die 
‘eindes’ die men onophoudelijk inluidt, en 
dus om een einde dat men strikt genomen dan 
ook niet kan inluiden...
Symptomatisch is in elk geval de haast 
obsessionele manier waarop men de onder
gang van het ‘humanistische’, ‘moder
nistische’ tijdperk blijft bezingen. Dat de 
triomf die men over het voorbijgaande tijd
perk viert, op een identificatie berust, komt 
niet aan de oppervlakte van het bewustzijn, 
maar toont zich enkel in de ambivalente 
manier waarop men dit tijdperk van zich af 
blijft stoten, namelijk met een zekere nostal- 
gisch-idealiserende teneur, als ging het om 

een naïef, maar gelukkiger tijdperk, waarin 
het ‘wereldbeeld’ nog niet ‘versplinterd’, 
‘gefragmentariseerd’ was, waarin de spiegel 
die de kunst voor de mens is, nog niet aan 
scherven was gevallen... De schaamteloze 
eenvoud waarmee men het stervende tijd
perk voorstelt, en die als tegenbeeld moet 
dienen voor de ‘labyrintische complexiteit’ 

waarin men zelf meent te bewegen, verraadt 
de simpelheid van het eigen denkkader.
Dit denkkader blijft vaak beperkt tot een 
eindeloos scepticisme of een vrijblijvende 
ironie, waarmee men zich bij voorbaat boven 
alles verheven weet en zich ervoor hoedt zich 
aan wat dan ook te verbranden. Scepticisme 
en ironie zijn, zoals Hegel zag, beide uitingen 
van een ongelukkig bewustzijn dat zichzelf 
niet kent. Teleurgesteld in het verlangen alles 
te bevatten, trekt men zich in zichzelf terug 
om van daaruit eindeloos langs de dingen 
heen te glijden, maar enkel om ze te negeren 
of ironiserend uit te hollen. Vermits het scep
tisch of ironisch subject zijn eigen leegte, zijn 
melancholische gekwetstheid niet kent, staat 
het bloot aan een regressie naar een Waarheid 
die zich aan elke scepsis en ironie onttrekt, 
een Waarheid die men dan ook enkel kan 
gèloven..
Concreet gesteld: de afstandelijke scepsis en 
ironie van het ‘postmoderne’ subject wij st op 
een melancholische gehechtheid aan de ver
halen waarvan het zich onophoudelijk blijft 
afscheuren. De massiviteit en de rechtlijnig
heid die aan deze voor dood verklaarde ver
halen worden toegeschreven, wijst erop dat 
die melancholie eigenlijk niet deze Verlich- 
tingsverhalen zelf betreft - deze zijn veel 
complexer en bevatten zelf de grondstof voor 
hun eigen deconstructie - maar een verhaal 
dat men zich droomt, een verhaal dat men 
strikt genomen niet geleerd of gekend heeft, 
maar dat men ooit zou geleefd hebben, dat 
men was, en nog steeds is, maar vergeten is, 
en wel omdat het zou bedekt zijn onder al die 
Grote Verhalen die eigenlijk maar eenzij
dige, kleurloze versies zijn van dat ene ver
haal. De hardnekkigheid waarmee men met 
een air van nuchterheid en superieure, ironie 
de Grote Verhalen blijft vonnissen, verraadt 
dus een Sehnsucht naar een verhaal dat terug 
de geborgenheid zou schenken waaruit men 
zich verstoten voelt. Maar doordat de scepsis 
en de ironie deze melancholische verzuch
ting niet in het bewustzijn toelaten, doordat 
het postmoderne subject niets van zijn in
terne verdeeldheid wil weten, is de regressie 
naar een fantasmatisch oerverhaal dan ook 
nooit ver. Het postmoderne bewustzijn dat 
zich van alle ideologieën bevrijd waant, en 
zich politiek vertaalt in een pragmatisch libe
ralisme, vindt niet toevallig zijn pendant in 
een overal rond zich heen grijpend religieus 
réveil, waarin alle ironie verdwij nt als sneeuw 
voor de zon.

En welke religie zou hier anders kunnen 
‘ontwaken’, welk oerverhaal zou manisch 
over alle doodverklaarde verhalen kunnen 
triomferen dan het christendom, het verhaal 
dat overblijft als men van alle verhalen zijn 
bekomst heeft, het christendom als het alfa en 
het omega, de niet af te grenzen horizon van 
alle westerse ideologieën, de zuigende schoot 
waarnaar ze uiteindelijk allen terugkeren 
wanneer ze hun ontoereikendheid, hun nei
ging tot naïef messianisme, tot fanatisme 
hebben ingezien? Natuurlijk blijven de 
seculiere ‘ketterijen’ en syncretismen zich 
vermenigvuldigen. De onwaarschijnlijke 
populariteit van allerlei blijde boodschappen 
die ons, zij het collectief of individueel, een 
heil op aarde beloven, is een fenomeen waar 

men niet naast kan kijken. Of ze nu van 
therapeutische, ecologische, antroposofische 
of ‘holistische’ makelij zijn, telkens worden 
we aangemaand het verloren contact te her
stellen met entiteiten die elk om beurt worden 
vergoddelijkt: de Natuur, het ‘Onderbewuste’, 
het Gevoel, het Vrouwelijke, de Ander... Dit 
contact, dat erin een of ander gouden tijdperk 
blijkbaar ooit was, schijnt door ons ‘eng 
westers rationalisme' te zijn verbroken.
Het behoort nu eenmaal tot de traditie van een 
bepaalde avant-garde bloot te staan aan de 
verleiding die van eén dergelijk ideeëngoed 
uitgaat. En ook vandaag de dag zijn vele 
kunstenaars er meer van doordrongen dan ze 
zelf soms durven toegeven. Maar vooral 
wanneer met ‘het einde van de Grote Verha
len’ wordt gesuggereerd dat de kunst nu alle 
banden met de traditie van de Verlichting 
heeft doorgesneden, zet men de deur open 
voor een flauwe artiestenmetafysiek. Dan 
vergeet men immers dat het pas uit een com
plexe ‘negatieve dialectiek’ met de Auf- 
klarung is, dat de kunst haar ‘messianistische’ 
kracht put, niet vanuit een duik in het mysti
cisme. Dat grote tentoonstellingsmakers, het 
steriele gesociologiseer beu, steeds meer in 
sacrale termen over kunst spreken, is een - 
symptoom van die tendens.

Maar er bestaat een heel ander soort religieus 
réveil dat laatdunkend neerkijkt op al die 
troostbrengende, matriarchale mysteriecultus- 
sen, al die goedmenende fundamentalismen 
die over een heelmiddel menen te beschikken 
tegen de menselijke onrust. Het gaat hier om 
een meer intellectuele poging het waarach
tige ‘génie du christianisme’ terugtotlevente ’ 
wekken, en dit vanuit een nieuwe variant van 
de Aufklarungskritiek die vele kunstenaars 
en intellectuelen, en niet de minste, in het 
vorige fin de siècle reeds tot een neo- 
katholicisme brachten. Dit nieuw soort 
neokatholicisme lijkt op een serieuze manier 
de melancholie die in het postmodernisme 
sluimert in rekening te brengen. Het waar
deert het christendom namelijk omdat het, in 
tegenstelling zowel met de Aufklarung als 
met zijn (neo)romantische critici, nu net geen 
humane, hoopgevende boodschap brengt. 
Niet dat dit katholicisme met alle ‘menselijk 
al te menselijke’ illusies komaf wil maken: 
het bewierookt de christelijke religie juist 
omdat ze door een theatrale liturgie en door 
een weelderige beeldwereld, kortom: door 
een sublieme esthetica van quasi-openbarin- 
gen, de onuitroeibare Sehnsucht en idolatrie 
van de mens cultiveert, maar dan wel zo dat 
de holheid en ijdelheid ervan in het oog 
springen.

In deze poging tot herwaardering van het 
christendom zijn moreel-politieke en esthe
tische bekommernissen onlosmakelijk met 
elkaar verstrengeld. Waar kan het hier om 
gaan? Kan er hier meer in het spel zijn dan een 
louter restauratieve reflex die ons, uit on
vrede met de ‘postmoderne chaos’, het kille 
pragmatisme, het cynisme, enzovoort, wil 
terugbrengen op de goede oude bodem van 
een ‘erfgoed’ dat ons ‘uiteindelijk’ toch alle
maal schraagt en verbindt? In elk geval: deze 
poging tot ‘herbronning’ van de christelijke 
religie ernstig nemen, betekent meteen ook 
dat men de grens aanduidt waarop die po
ging, wil ze enige zin hebben, noodzakelijk 
stukloopt en, misschien niet zonder stijl,-haar 
hoofd verliest.
Het christendom is de godsdienst van de 
incarnatie. God is op een bepaald moment in 
de geschiedenis mens geworden, en heeft, 
door zijn dood en verrijzenis, de mensheid 
verlost van het kwaad en van de dood. Maar 
die ‘verlossing’ is ambigu. Zij heeft zich op 
onomkeerbare wijze voltrokken, maar enkel 
bij diegenen tot wie die boodschap werkelijk 
is doorgedrongen, enkel voor degenen die dit 
echt geloven en naar dit geloof leven, dit wil 
zeggen leven in het besef dat de poorten van 
hét Rijk Gods spoedig zullen opengaan. Maar 
dit apocalyptisch messianisme wordt gefrus
treerd door de aanblik van een wereld waarin 
het heil eindeloos op zich laat wachten. De 
Kerk zal dit ongeduld temperen door er op te 
wijzen dat het heil enkel diegenen te beurt 
valt die in eenvoud en devotie hun sterfelijk 
bestaan tot op het einde uithouden, want het 
Rijk Gods is niet iets dat men kan eisen, nog 
minder iets dat men zelf kan realiseren, maar 
een genade. Vandaar dat de Kerk het 
messianistisch ongeduld van de eerste jaren 
steeds meer als ketters zal bestempelen.
De christen leeft in een raar soort tussentijd. 
‘Eigenlijk’ isdeverlossinghemreedstebeurt 
gevallen, maar hij heeft die verlossing ge
mist; hij heeft, zoals de Emmaüsgangers, de
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zoon Gods niet herkend, en moet daarom, 
omdat hij blind was voor het heil op het 
moment dat het hem gratis toeviel, wachten 
op een tweede verlossing die hij nu evenwel 
moet verdienen. De christen leeft dus van een 
reeds dat er nog niet is, van een verleden dat 
nog steeds ophanden is, en zich in de toe
komst opnieuw, maar ditmaal voorgoed, zal 
voltrekken. Maar ondanks haar argwaan te
gen elke messianistische voortvarendheid, 
die vaak ontaardde in een agressieve bestrij
ding, reduceert de Kerk het mensenleven niet 
tot een troosteloze wachttijd. De verlossing, 
het mysterie van de incarnatie heeft wel dege
lijk plaatsgehad: God is hoe dan ook onder 
ons. De mogelijkheid van een reële verlos
sing, van een moment waarop men alsnog 
openstaat voor de genade van de vlees
wording, blijft zich dan ook op geregelde 
tijdstippen aandienen. Dit is de functie van de 
eucharistieviering, met als hoogtepunt het 
communieritueel waarin zich het mysterie 
voltrekt van wat men vanaf de 12de eeuw de 
transsubstantiatie is gaan noemen.
De theologische disputen die zich rond dit 
fenomeen hebben gevormd, weerspiegelen 
de complexiteit van de incarnatie-idee. Een
voudig gesteld: terwijl voor de katholieken 
het brood en de wijn werkelijk in het vlees en 
bloed van Christus veranderen, gaat het voor 
de meer verlichte protestanten slechts om een 
symbolische herdenking van een incarnatie 
die in het verleden ooit heeft plaatsgehad. 
Maar de katholieken zijn verre van mystici. 
De ‘reële aanwezigheid’ van Christus’ 
lichaam blijft een zeer troebele kwestie. En 
het is Thomas van Aquino die hierin met een 
subtiele Aristotelische ingreep een beetje 
klaarte schiep, en daarmee voor eeuwen het 
kader heeft vastgelegd waarbinnen over dit 
mysterie is nagedacht in de katholieke Kerk. 
Waarom deze oubollige kwestie aanroeren? 
Omdat de Thomistische theologie van de 
incarnatie een esthetica heeft mogelijk ge
maakt die de kunst losmaakte van iconische 
stereotypes, en een denkkader heeft gescha
pen waarin de picturale voorstelling zich kon 
bevrijden van haar serviele taak het gebrek 
aan zeggingskracht van het schrift met beel
den te compenseren. In het in "Art Press” 
gepubliceerd seminarie “La peinture comme 
accident” maakt Dominique G. Laporte dit 
alvast zeer aannemelijk.
Thomas maakt een Aristotelisch onderscheid 
tussen het lichaam van Christus in zijn sub
stantiële vorm en zijn materiële uitgebreid
heid in de ruimte. Deze twee zaken, die in de 
hemel een volmaakte eenheid vormen, vallen 
in hét ritueel van de transsubstantiatie uit 
elkaar. Het brood en de wijn die in de conse
cratie worden opgeheven, vormen enkel de 
uitgebreidheid, en dus de zichtbare, secun
daire eigenschappen van het substantiële 
lichaam van Christus. Het zijn ‘accidenten’ 
zonder onderliggend substraat. Toch is het 
heilig corpus wel degelijk aanwezig, maar 
niet als iets zichtbaars of tastbaars, maar als 
een realiteit die door het brood en de wijn 
metonymisch wordt gelocaliseerd. Niet al
leen het doek dat over de kelk hangt, maar 
ook de wijn en het bloed zelf vormen dus de 
ondoorzichtige sluiers die op een reële aan
wezigheid van het Lichaam wijzen.
DoordeimmaterialiteitvanChristus’ aanwe
zigheid te benadrukken voelde men zich vol
gens Laporte bevrijd van de obsessionele 
angst èn het verlangen de Heiland oraal te 
verorberen. Hetbeeldverbod dat in het vroege 
christendom even gold, maar nadien met het 
toelaten van sterk gespiritualiseerde, diepte
en vleesloze iconen, werd afgezwakt, ge
tuigde nog van een soort gecrispeerde afweer
reactie tegenover het fantasma van een al te 
lichamelijk, al te ‘heidens’ contact met God. 
Het subtiele onderscheid dat Thomas aan
brengt, ontdoet de consumptie van de hostie, 
die nochtans als een hauw kleed rond het 
Lichaam gespannen is, van de associatie met 
een al te moederlijk manna. In de communie 
nemen we Hem tot ons, maar er blijft daarbij 
een onoverbrugbare kloof tussen wat men 
ziet dat men eet en wat het geloof ons vraagt 
te incorporeren. Vandaar dat de goddelijke 
openbaring die hier wordt geritualiseerd geen 
ontsluiering is. Deze openbaring is de act van 
een Woord (‘neemt en eet,..’) dat de aanwe
zigheid oproept van wat versluierd blijft. 
Wat we dus van het lichaam van Christus in 
brood en wijn te zien krijgen is de oneigen
lijke manifestatie van een aanwezigheid waar
van we slechts door het Woord weten dat ze 
er is. Het is het Woord dat ons het Lichaam 
schenkt, maar het in eenzelfde beweging aan 
onze zintuigen ontrekt. “Het woord wordt 
vlees”, maar het gaat om een incarnatie die als 
het ware zichzelf achter de hand houdt. Wat 
we van het Lichaam in onze handen, ogen en 
uiteindelijk in onze ingewanden krijgen, is 
wat van zijn reële aanwezigheid af valt. Het is 
het ‘accidens’, het genadevolle restant van 
een scheiding.
Het is nu net deze kloof tussen een onzicht

bare maar reële aanwezigheid die door het 
Woord wordt gepresenteerd, en zijn tastbaar- 
zichtbare quasi-verschijningen, die volgens 
Laporte de ruimte opende waarin de kunst 
zich kon beginnen ‘autonomiseren’. Nietlan- 
ger in het keurslijf van iconologische stereo
types, maar anderzijds door een autoritaire 
sluier onttrokken aan incestueuze, kanniba
listische verlangens, kon het goddelijklichaam 
onderwerp worden van een vrije, zintuig
lijke, zeg maar zinnelijke verbeelding. 
Thomas en Giotto zijn nagenoeg tijdgenoten.

De interpretatie van de transsubstantiatie als 
een soort net niet geaborteerde incarnatie, 
zou dus op beslissende wijze de status hebben 
bepaald die men in het Westen aan het picturale 
beeld toekent. Het beeld is geen idealiserende 
voorstelling meer, maar daarentegen een ar
beid op een goddelijk afscheidsel, op een 
door het Lichaam achtergelaten lichaam. En 
dit ‘afscheidsel’ kan niet zomaar voor goed 
worden genomen. Het is wat het Goede ge
doogt dat we van hem ontvangen zolang we 
maar niet denken er recht op te hebben of er 
beslag willen opleggen. God hoefde zich 
helemaal niet te incarneren. In tegenstelling 
met wat de neoplatonisten tot en met Hegel 
denken, ligt dit niet'in zijn natuur. Wanneer 
hij zich zo voor ons van zichzelf afscheidt, 
transgresseert hij, in een volledig gratuite 
liefdesact, zijn eigen ontastbaarheid én 
onzichtbaarheid. De zonde bestaat erin te 
denken dat dit teveel dat God altijd van zich
zelf geeft, op onze maat gesneden is, en dat 
we dus werkelijk in het licht van zijn aanwe
zigheid zouden kunnen staan. Alsof die open
baring iets anders zou zijn dan het effect van 
een terugtrekking. Alsof het lichaam dat we 
ontvangen iets anders zou kunnen zijn dan 
een dood lichaam. Daarom zijn in de eucha
ristie brood en wijn gescheiden (het bloed is 
uit het lichaam weggetrokken), en is het 
centrale beeld van de incarnatie, wat toch 
‘normaal’ zou zijn, niet een van gezondheid 
blakend lichaam, maar de bloedende; ster
vende Zoon die op het punt staat ‘de geest te 
geven’. Het is in diens wonden, in de donkere 
openingen in zijn lichaam dat God zich ‘reëel 
presenteert’. Juist die wonden verraden de 
kloof waarmee het Lichaam zijn incarnatie 
betaalt. Dat het Woord vlees wordt, betekent 
niet dat het vlees nu met zichzelf verzoend is, 
maar daarentegen dat alle vlees voortaan is 
bestempeld als het heilloze residu van het 
Vlees.
Dat de schilderkunst die vanaf de 13de eeuw 
begint te ontstaan ‘een arbeid op een 
afscheidsel’ is, zou dan inhouden dat de 
picturale voorstelling binnen zichzelf de 
scheur herhaalt waarmee Gods reële aanwe
zigheid ons wordt geschonken én ontzegd. 
Het Thomistische idee van de trans
substantiatie kon het beeldverbod slechts 
doorbreken doordat de substantie van het 
beeld af val werd: zoals het dode, met wonden 
overdekte corpus waarmee God iets van zich
zelf achterlaat. Als dit zo is, kan het beeld 
enkel nog de reële aanwezigheid ontvangen 
wanneer het zijn ‘afvalligheid’ bekent, wan
neer het de dood waarin God leeft, niet enkel 
voorstelt, maar die voorstelling zelf door die 
dood laat aantasten.
Door deze picturale identificatie met de ster
vende God, zou het beeld tegelijk ‘katholiek’ 
en ‘modem’ zijn geworden. Modem omdat 
hetzichopenstelt vooreen zekere defiguratie. 
Katholiek omdat deze defiguratie de mani
festatie is van wat de gave van het goddelijke 
Woord bij het lichaam aanricht. Deze gave is 
er een die het lichaam enkel vervult om daarin 
een leegte, een tekort aan te duiden, om het op 
zijn eindigheid terug te gooien. Vandaar dat 
de schilderkunst haar rust en stabiliteit ver
liest. Ze wordt steeds minder een didactische 
illustratie van de schrift of een gespiri- 
tualiseerd icoon, maar ze markeert hoe het 
Woord het lichaam in zichzelf vérdeelt. Het 
lichaam krijgt enerzijds een eigen ruimte 
toegewezen; het wordt tastbaarder, compac
ter, aardser. Anderzijds is die aardsheid geen 
rustige immanentie, maar het effect van een 
val. Het christelijk lichaam bezit zijn eigen 
zwaarte en volheid omdat de geest er zich niet 
werkelijk in heeft geïncarneerd, omdat het 
doof is gebleven voor het dodelijke Woord 
waardoor het is aangestoken.
De christen leeft van een offer dat, omdat hij 
er zelf niet klaar voor was, doof een Ander, de 
Heiland is voltrokken. Hoewel dit offer hem 
voor altijd Uit handen is geslagen, moet hij er 
niettemin blijvend toe bereid zijn, evenwel 
goed wetend dat dit slechts de bereidheid kan 
inhouden de eigen ontoereikendheid, dit wil 
zeggen de onmogelijkheid van een geslaagde 
imitatio christi, te bevestigen. De leven- 
schenkende dood ligt niet in het vermogen 
van de mens, enkel een roemloos, melan
cholisch overleven. Wat het chromatisme en 
de ruimtelijkheid van de laatmiddeleeuwse 
schilderkunst in deze optiek te zien geeft, is 
niet de voorafschaduwing van een humanis

tische, evenwichtige immanentie, maar eer
der het schouwspel van een onmogelijk offer, 
van wezens die als het ware de onmogelijk
heid uitboeten om in een transcendentie op te 
gaan. Tot over hun oren in een wereld die van 
de reële Aanwezigheid afgevallen is, ‘genie
ten’ ze van hun opgeschorte verzwinding, 
van een soort ‘ondood’.

De. mens is voor het christendom geen reali
seerbaar project. De goddelijke aanwezig
heid waarin zijn bestemming ligt, verschijnt 
slechts op versluierde, ‘accidentele’ wijze 
voor wie zich aan zijn genade overlevert. De 
incarnatie die de mens heeft ‘verlost’ is een 
feit, maar dat ‘feit’ is een gebeuren waar de 
mens noodzakelijk aan moest voorbijgaan en 
dat daarom nog steeds op zich laat wachten. 
In de communie staat ‘God’, wiens Lichaam 
we worden uitgenodigd te consumeren, voor 
de onmogelijkheid effectief aan zijn aanwe
zigheid te raken. En evenals het ‘accidentele’ 
lichaam van Christus, markeert het Woord 
elk tastbaar en zichtbaar lichaam met de 
gaping van een afwezigheid. Aldus getekend 
door een transcendentie waartoe het niet in 
staat is, wordt het lichaam verhinderd zich 
volledig in het Diesseits te nestelen. De ‘we
reldse’ figuren in de 13de eeuwse schilder
kunst hebben in het licht van zo’n theologie 
niet eindelijk hun thuis op aarde gevonden, 
maar zijn op aarde geworpen door een hemel 
waarvoor ze blind zijn gebleven en waar ze 
nu instabiel naar tasten.
Voor het neokatholicisme is het ‘genie’ van 
deze christelijke theologie en de sublieme 
esthetica die men ermee kan verbinden, niet 
het humanisme, het ‘positief mensbeeld’ dat 
ze ons te bieden hebben, maar de grenzen die 
zij hieraan stellen. De mens is wat hij is omdat 
hij aangetast is door een aanwezigheid waar
voor hij steeds te laat komt, een aanwezig
heid die hij zelf niet kan bewerkstelligen 
maar die hij slechts kan ontvangen op een 
wijze die voorafgaat aan elke subjectieve 
bereidheid tot ontvangen. Van die aanwezig
heid blijft de mens dan ook door een intieme 
breuk gescheiden. Geen aanwezigheid zon
der het Woord waarachter die aanwezigheid 
wegvalt.
Het neokatholicisme kan er zich in die zin op 
beroepen dat zij het ‘ongelukkig bewustzijn’ 
opdelft, de gecastreerde hang naar het abso
lute die in de postmoderne scepsis en ironie 
sluimert. Het weet dat die melancholie berust 
op de identificatie met een verloren Ding, een 
dode God, een ‘substraat’ dat achter zijn 
‘accidenten’ terugwijkt. Het weet dan ook 
dat het beeld nooit de volheid van een aanwe
zigheid is, maar datgene wat ons door het 
Woord wordt gegund. De leugen van dit 
neokatholicisme is evenwel dat er aan het 
verlorene dat obsedeert een realiteit zou be
antwoorden, dat het Woord voor Iets zou 
staan, dat ‘God’ ooit meer zou zijn geweest 
dan de naam van een afwezigheid, van een 
gemiste ontmoeting. Ontmoeting met wie of 
wat? Ontmoeting van de mens met zichzelf, 
met dit leven dat hij met anderen leeft. De 
transcendentie die we aan God toekennen, is 
niets anders dan het teken voor een breuk in 
de immanentie, voor de onmogelijkheid van 
de mens zich tenvolle in zijn aardse bestaan 
thuis te weten. Het is niet een of andere 
hogere instantie, maar het concrete leven, het 
dit-hier-nu dat ontastbaaren onpresenteerbaar 
is - een onpresenteerbaarheid die après coup 
het fantasma van een reële aanwezigheid, een 
Werkelijk Leven opwekt. Niet God is 
onincarneerbaar, maar de mens die dat voor 
zichzelf verbergt door een God uit te vinden. 
God is dus niet, zoals men in de traditie van 
een klassiek-humanistische ideologiekritiek 
à la Feuerbach en Marx beweert, een waan
beeld waaraan de mens een voortreffelijkheid 
en een autonomie heeft verloren die hij nu 
voor zichzelf moet opeisen. God is nog veel 
minder. Hij is een betekenaar die zich in de 
leegte tussen de mens en zijn leven wringt om 
deze leegte, deze dood in het leven, aan te 
duiden, maar tegelijk om de radicaliteit ervan 
te maskeren. Het christelijke Woord is en 
blijft een woord van verlossing: met de kruis
dood van de zoon Gods heeft het menselijk 
tekort voor eens en altijd een universele ca
tharsis beleefd. De wonde van het lam opent 
op het Rijk Gods. Dit is althans wat het 
Woord ons, tegen alle klaarblijkelijkheid in, 
wil doen geloven. Het belooft ons dat, wan
neer wij de onmogelijkheid van een verlos
sing hier op aarde, onze zondige afvalligheid 
uithouden, deze verlossing ons in een ander 
leven zal te beurt vallen. Maar hiermee mas
keert het Woord dat het enkel op de plaats 
komt van een al altijd weggevallen object, dat 
niet een object is van een hogere, geestelijke 
orde, maar het verboden non-object van een 
verzwelging, van een obscene vereniging.
De Thomistische transsubstantiatieleer kon 
het religieuze verlangen enkel ‘bevrijden’ 
van zijn incestueuze, kannibalistische com
ponenten, door de fictie in stand te houden 

van een ander Lichaam dat zich achter het 
tastbare vlees zou bevinden. Maar ditLichaam 
is niets anders dan dit lichaam, niet in zijn 
stabiele, zelfbewuste immanentie, maar in 
zijn openheid op het genot. Het lichaam is 
niet afgescheurd van een geestelijk Lichaam, 
maar van zichzelf, van een altijd al verdron
gen want door het woord getekend genot. Dit 
woord verwijst dan ook niet naar een hoger 
heil, maar markeert enkel een onmogelijke 
verzwelging, een eindeloos opgeschorte in
cest.
Deze incest werd in de middeleeuwen vaak 
geprojecteerd op de anderen: talloze christe
lijke afbeeldingen tonen ons boosaardige jo
den die hosties verbranden en met zwaarden 
doorklieven zodat het bloed eruit spat. De 
bloedige profanisering waaraan de jood zich 
zogezegd schuldig maakt, vormt voor de 
christen niet alleen het bewijs dat Hij leeft, 
maar verraadt ook hoe de christen, die zich 
aan geen heidense offers meer bezondigt, 
zich het hemels lichaam van de Mensenzoon 
in zijn onbewuste fantasieën voorstelt: als 
een lichaam dat leegdruipt van genot. De 
slechterik, de verstoten ander toont de chris
ten dus waar het bij hem zelf om gaat, maar 
wat zij n godsgeloof hem verhindert te beken
nen: niet een geestelijke substantie achter de 
lijfelijke‘accidenten’,maareenaccidentaliteit 
die op niets teruggaat, die als ‘substantie’ 
enkel een onverzadigbare scheur heeft.

‘God’ wil het Woord der woorden zijn; het 
wil namelijk het verzadigingspunt zijn van 
het tekort waarmee de taal het lichaam slaat, 
een punt waar dit tekort zich opheft om een 
waarlijke Aanwezigheid in het verschiet te 
stellen. Dit woord hypostaseert daarmee, 
ommuurt, monopoliseert wat achter de taal 
wegvalt. Het sluit het object van het verlan
gen af om het tot een hyper-object te verhef
fen - ontastbaar, onzichtbaar, enkel zichtbaar 
of tastbaar voor degene die alle zien en tasten 
heeft prijsgegeven.
De kunst daarentegen kan zich onmogelijk 
voor het fantasma van zo’n ultieme aanwe
zigheid laten vangen. Het hemelse lichaam is 
slechts een beeld dat oprijst om de leegte van 
een door het woord getekend lichaam, en dus 
van een niet beleefd genot, op imaginair vlak 
te vervullen. Wanneer de kunst het beeld 
versnijdt, scalpeert, ontrafelt, perforeert, en
zovoort dan is dat niet om zijn nietigheid 
tegenover zijn spirituele oorsprong bloot te 
leggen, maar om het geweld van het Woord 
te affirmeren in zijn stomme, betekenisloze 
materialiteit. Het woord ‘God’, dat zich pre
senteert als de representant én bewaker van 
een geestelijke aanwezigheid, is immers niets 
dan het grondeloze teken van een genot dat, 
omdat het niet werd beleefd, op elk teken kan 
overspringen om het uit te hollen.
Daarom: de artistieke ‘identificatie met de 
dode God’ of ‘de arbeid op het afscheidsel’ 
kan geen trouw inhouden aan een aanwezig
heid die men vermoedt achter het corpus dat 
ons is toegevallen. De al te populaire idee dat 

■ de kunst de functie van de religie heeft over
genomen in een gedesacraliseerde wereld, is 
flauw wanneer daarmee wordt bedoeld dat de 
kunst, hoe versluierd, hoe terughoudend ook, 
aan een transcendente waarheid vasthoudt. 
Kunst is hoogstens ‘religieus’ in de mate ze 
de leegte openhoudt waarvoor Gods naam 
altijd gestaan heeft, maar daar eveneens door 
is toegedekt. Dat is inderdaad haar ethisch- 
politieke dimensie. Want altijd wéér dreigt 
die leegte, op een manier die enkel manisch 
kan zijn, door andere instanties te worden 
bezet en dus ontkend: de Mens, de Vooruit
gang, de Natie, de Vrijheid, de Cultuur, de 
Kunst... Niet dat deze intieme breuk - die de 
mens wezenlijk tot een spook, een dubbel en 
dus steeds weer tot een idool van zichzelf 
maakt - ooit als zodanig, in zijn zuiverheid, 
zou kunnen worden onder ogen gezien. Wel 
kan ze oplichten binnen voorstellingen die 
zich als het ware van zichzelf blijven afschei
den zonder aan een grond te willen raken. Dit 
is wellicht wat de kunst doet - de kunst dan 
begrepen als radicaal atheïstische praxis.

De katholieke transsubstantiatieleer kan en
kel worden aangevoerd als allegorie voor een 
‘postmoderne’ esthetica, wanneer het 
fantasma van de reële aanwezigheid, van een 
aanwezigheid die aan de afwezigheid ten 
grondslag ligt, wordt opgebroken. En in het 
algemeen heeft een ‘herwaardering van het 
christelijk erfgoed’ maar zin wanneer het van 
zijnGodwordtonthoofd-Misschienkanzo’n 
onthoofdchristendom de waakzaamheid ver
groten tegen de wijze waarop God voortdu
rend - manisch triomferend over zijn eigen 
lijk, maar niet bij naam genoemd - in mo
derne en postmoderne gewaden blijft verrij
zen.

Frank Vande Veire
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Mr. Grimonprez I presume?
Met “Kobarweng”, een tape uit 1992, en 
zijn nieuwe video-installatie in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten levert Johan 
Grimonprez commentaar op de dubbelzin
nige positie die de westerse cultuur sinds 
het prille begin van de moderniteit heeft 
ingenomen ten aanzien van zogenaamd 
primitieve culturen. Een positie, die in de 
loop van de moderne kunstgeschiedenis 
meermaals de gedaante van het primitivisme 
heeft aangenomen en die nu, temidden van 
de discussies over de multiculturele samen
leving, bijzonder problematisch is gewor
den.
Het is bekend dat de ontdekking van de 
door wilden bevolkte Nieuwe Wereld aan 
de wieg van het humanisme heeft gestaan. 
Precies door het inzicht dat andere volke
ren andere zeden, gewoonten en rituelen 
hadden, werd de westerling zich bewust 
van de betrekkelijkheid van zijn eigen ge
loofsovertuiging en van het feit dat de mens 
misschien wel zélf, en niet gestoord door 
welke god of gebod dan ook, kon handelen, 
denken en oordelen. Dit impliceerde echter 
geenszins dat het voor de moderne wester
ling duidelijk was hoe hij het waarden
systeem van zijn tegenvoeters diende te 
incorporeren in zijn eigen wereldbeeld. In
tegendeel, aan het einde van de 18de eeuw 
tekenden zich twee diametraal tegenover 
elkaar staande opvattingen af. De ene op
vatting, die geworteld was in het rationa
lisme van de Verlichting, stelde dat elke 
mens beschikt over dezelfde verstandelijke 
structuren. Deze universele gelijkheids- 
gedachte ontaardde echter vlug in een ti
ranniek waardensysteem, waarin alle cul
turen werden gemeten naar de waarden van 
de (westerse) rede en dat een welkom ex
cuus vormde voor zowel Napoleons'impe
rialisme als voor de bloedige kolonisatie 
van het zuidelijk halfrond. Volgens de 
tweede opvatting, nauw verwant aan de 
romantische notie van de Volksgeist (Her
der), zijn volkeren en culturen wezenlijk 
verschillend van elkaar. Het begrip mens 
dekt niet langer een universeel geldige een
heid, maar een hiërarchieloze verscheiden
heid van cultuurgebonden karakters. Dit 
pleidooi voor pluralisme had echter even
zeer tirannieke consequenties : algauw werd 
het omgevormd tot een pleidooi voor ras
zuiverheid en werden de verschillen tussen 
de culturen gekoppeld aan een waarden
systeem.
In “La défaite de la pensee ” (1987) toonde 
de Franse filosoof Alain Finkielkraut aan 
dat de dekolonisatiefilosofie en de goed
menende voorstanders van een multi
culturele samenleving zich in hun strijd 
tegen het Euro-centrisme beroepen op de 
argumenten en denkbeelden die door de 
Duitse romantiek gesmeed zijn tegen de 
Verlichting. ‘Onafhankelijk worden’ bete
kent voor de onderdrukte in de derde we
reld in de eerste plaats het terugvinden van 
de eigen cultuur, van een collectieve iden
titeit. Maar paradoxaal genoeg heeft de 
notie van de culturele identiteit, die 
onverzoenbaar lijkt met zowel individua
lisme als kosmopolitisme, de plaats inge
nomen van het ras, dat als begrip inmiddels 
alle natuurwetenschappelijke geldigheid 
heeft verloren. In plaats van de biologische 
categorie van het ras, is het nu de cultuur 
die het individu, zowel de conformist als 
dissident, gevangen houdt in zijn afkomst. 
Het anti-racisme van vandaag lijkt met an
dere woorden op het racisme van gisteren. 
De voorstanders van het harmonieus naast 
elkaar voortbestaan van wezenlijk verschil
lende culturen belijden dezelfde opvatting 
als de xenofoob die vasthoudt aan zijn 
volksaard. Beide gaan in wezen uit van de 
incompatibiliteit van verschillende cultu
ren. Het is een discussie die de komende 
jaren ongetwijfeld nog verschillende keren 
zal worden gevoerd.

Zonder in deze discussie expliciet positie te 
willen kiezen refereert het werk van 
Grimonprez duidelijk aan dit netelig vraag
stuk. Zijn meest vertoonde werk is 
“Kobarweng. Where is your helicopter?”, 
dat tot stand kwam na een verblijf in 1987 
in de Ok bon vallei in Irian Jaya in voorma
lig Nederlands Nieuw Guinea. “Kobar
weng” betekent geluid of taal van het vlieg
tuig en verwijst naar het eerste contact dat 
inboorlingen in 1958 met westerlingen had
den toen een helicopter voorraden dropte 
voor een team van wetenschappers. Overi
gens vroeg één van de autochtonen aan 
Grimonprez, nadat hij een vermoeiende 
tocht van drie dagen achter de rug had, waar 

hij zijn helicopter had gelaten.
Reeds tijdens de tweede wereldoorlog had
den sommige bewoners van het eiland het 
geluid opgemerkt van overvliegende of 
neerstortende Amerikaanse of Japanse 
vliegtuigen, dat ze aanvankelijk verwar
rend identificeerden met de roep van ver
schillende dieren of met natuurverschijnse
len als aardbevingen. Grimonprez verwerkt 
dit als een basisgegeven doorheen “Kobar
weng ”. Geluid en beeld worden van elkaar 
losgekoppeld: enerzijds is er op intense 
momenten niets dan stilte, anderzijds wor
den beelden van vliegtuigen of parachutis
ten gecombineerd met een door merg en 
been dringende roep van een vogel. Dit 
alles resulteert in een vervreemdend effect 
dat op geen enkele manier aan het objec
tieve realisme van een documentaire, maar 
eerder aan de esthetica en het zelfbewust
zijn van de avant-garde beantwoordt.
De eerste beelden van inboorlingen in 
“Kobarweng” vallen samen met de ver
schijning van een blauwig tv-beeld op het 
scherm. In het daaropvolgende shot krijgen 
we een huiskamer te zien met mensen die 
naar een taxieënd vliegtuig op de televisie 
zitten te kijken. Vervolgens staren deze 
mensen als het ware recht doorheen het 
scherm naar ons. Op een ander moment in 
de video worden de documentatiebeelden 
van een expeditie met het geratel van een 
filmprojector gecombineerd. Grimonprez 
brengt, op een manier die aan Dziga Vertovs 
magistrale “Man met de camera" (1929) 
herinnert, de wilde dichterbij, door hem 
eventjes van ons af te duwen. Hij begrijpt 
dat we hem slechts kunnen bekijken, wan
neer we eerst onszelf en onze manier van 
kijken onder de loep nemen. We zien een 
televisie in een televisie, waarin we kijken 
naar mensen die ons bekijken; net zoals de 
inboorlingen vliegtuigen in hun cargo cults 
incorporeren en de antropoloog ook zelf als 
een studieobject wordt beschouwd en zelfs 
als een katalysator voor het in stand houden 
van de plaatselijke folklore: van zodra wes
terlingen in het dorp aankomen, vervallen 
sommige inwoners immers plots in de 
clichématige rol van de wilde. Inwoners 
van één dorp protesteerden ooit heftig om
dat een ander reeds twee antropologen be
zat. “We vertellen nooit alles. We houden 
altijd iets voor de volgende antropoloog”, 
vertrouwde een informant de antropologe 
Margaret Mead toe.
Grimonprez is dan ook geen westers we
tenschapper die met “Kobarweng ” de wil
den bestudeert, maar eerder een kunstenaar 
met een etnologische belangstelling die 
etnologen door hun eigen bril tracht te

Johan Grimonprez

Kobarweng or Where is your helicopter?

bekijken. In de video zijn niet alleen archief
beelden van expedities en nieuwsberichten 
ten tijde van de tweede wereldoorlog opge
nomen, maar wordt voortdurend overge
schakeld naar een wintertuin-achtig ge
temde jungle en de New Yorkse flat van de 
kunstenaar, waarin ofwel een opklapbaar 
tafeltje, ofwel een ketel opvalt. Beide ver
wijzen naar het stukje comfort en civilisatie 
die de wetenschapper op expeditie mee
neemt. Eén van de meest sprekende beel
den van de hele film is trouwens het uit
vergrote detail van een ketel die door een in 
een snelstromende rivier wadend persoon 
wordt gedragen. De ketel, voor de wester
ling uit het laat-industriële tijdperk bijna 
een archaïsme, verwij st met zij n glimmende 
en gestroomlijnde vorm naar het vliegtuig 
- een vergelijking die door de montage in de 
hand wordt gewerkt doordat het beeld van 
een vliegtuig gevolgd wordt door een val
lend keteldopje, waarvan de vertraagde 
valbeweging de langzaam neerdwarrelende 
parachute oproept die aan deze sequens 
voorafging.

De problematiek van de interculturele com
municatie staat ook centraal in de uit een 
zestal monitoren bestaande video-installa
tie die Grimonprez in het Paleis voor Schone 
Kunsten realiseerde: “It will be all right if 
you come again, only next time don’t bring 
any gear, excepta tea kettle. ..-a landscape 
of mime tic excess ”. In een betoverend fresco 
van opulente groenen worden verkleurde 
beelden van. het klamme Irian Jaya ge
voegd tussen de vanuit een helicopter ge
draaide weidse en ijle alpenweide uit de 
Hollywood musical “The Sound of Music " 
(1965). Ook hier schakelt Grimonprez, zo
wel op formeel als inhoudelijk vlak, voort
durend over tussen beide werelden. Naast 
een dartele Julie Andrews op de Alpen
toppen komt in de installatie ook de scène 
met de kikker uit “The Sound of Music" 
voor: dit glibberige, getaboeëerde dier kun
nen we interpreteren als een stuk oernatuur, 
die enerzijds door de gepolijste a-seksuele 
gouvernante wordt beteugeld, maar die 
anderzijds de kuise westerling mateloos 
heeft gefascineerd. Daarnaast spiegelt het 
interieur van de familie von Trapp zich aan 
beelden van het interieur van het Paleis 
voor Schone Kunsten zelf, waarin we het 
antropologentafeltje opnieuw herkennen. 
Als instituut zette het Paleis voor Schone 
Kunsten immers het programma voor de 
doçumentaire-reeks “Exploration du 
Monde” op, waarvan de met de openings
maten van Mahlers Vijfde opgeluisterde 
generiek eveneens in de video-installatie

werd opgenomen. Bovendien vormt “The 
Sound of Music ” zélf een voorbeeld van de 
problematiek waarrond het oeuvre van 
Grimonprez volledig is opgebouwd. Het is 
een door en door Amerikaanse interpretatie 
van Oostenrijkers, die op haar beurt door 
niet-westerlingen op een voor ons bevreem
dende wijze wordt bekeken. Zo omvat 
Grimonprez’ landscape of mimetic excess 
ook een aantal tekstuele componenten ont
leend aan interviews die hij maakte met de 
in Trinidad geboren kunstenaar Todd 
Ayoung, die na zijn eerste contact met film 
en televisie realiteit en fictie met elkaar 
verwarde, en met Onome Ekeh, die op
groeide in Nigeria en er “The Sound of 
Music ” ongeveer300maal zag. Holly woods 
verovering van de wereld wordt bovendien 
in herinnering gebracht door het permanent 
aanwezige beeld op het bovenste toestel 
van een neerdalende parachute, die op
nieuw verwij st naar Nieuw Guinea, waar in 
augustus 1944 tweehonderd openlucht
cinema’s uit de lucht werden gedropt.
Net zoals “Kobarweng” vormt de nieuwe 
realisatie in het Paleis voor Schone Kun
sten geen coherente narratieve structuur: de 
voor het documentaire genre typische 
schoolmeester-achtige commentaarstem 
wordt ingeruild voor een naast elkaar zet
ten van citaten uit verschillende bronnen, 
wat beantwoordt aan de gesyncopeerde vi
suele montage en aan het gefragmenteerde 
wereldbeeld van de westerling die uitein
delijk de keuze tussen intercultureel of 
multicultureel zal moeten maken.

Steven Jacobs

“It will be all right if y ou come again, only 
next time don’t bring any gear, except a 
tea kettle... - a landscape of mimetic 
excess” van Johan Grimonprez, nog tot 
5 juni in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningstraat 10, 1000 Brussel (02/ 
507.84.66). In de andere antichambre 
van het Paleis loopt eveneens tot 5 juni 
een tentoonstelling van Alain Géronnez.
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Angst, een actuele neurose
Naar aanleiding van “Couplet 1”, een 
kwartaai-presentatie van collectie en 
bruiklenen met ondere andere Donald 
Judd, Mario Merz, Maria Lassnig, 
Arnulf Rainer, Pinot Gallizio, Giovanni 
Segantini, Joseph Beuys, Markus 
Liipertz, Anselm Kiefer, Pablo Picasso, 
Lucio Fontana in het Amsterdamse Ste
delijk Museum, enkele aantekeningen 
over museum en theorie.

0 '

Het is tijd om te bezinnen. Wij zijn duide
lijk op zoek naar een inzicht dat. voor ons 
het wezen van de angst ontsluit, naar een 
alternatieve keuze die de waarheid over de 
angst scheidt van de dwaling. Maar die 
keuze is moeilijk te maken, de angst is niet 
eenvoudig te vatten. Tot dusver zijn wij niet 
verder gekomen dan contradicties, waar
tussen geen onbevooroordeelde keuze mo
gelijk was.- Ik stel nu voor het anders aan te 
pakken; onpartijdig willen wij alles bijeen
brengen, en daarbij van de hoop op een 
nieuwe synthese afzien. (1)

Tien keer moest ik opnieuw beginnen, mij 
eroverheen buigen. En elke keer raadde 
lafheid, die ons weg van alle moeilijke 
opdrachten, van alle belangrijke taken voert, 
me aan het er maar bij te laten, mijn thee te 
drinken en me louter bezig te houden met 
mijn dagelijkse beslommeringen, met mijn 
toekomstplannetjes, die moeiteloos te her
kauwen zijn. (2)

(De armen, de naakten, de lafhartigen be
schikken niet over een iconografie. De 
lafhartigen zijnslechts signalen, boodschap
pen.) (3)

Mij is vaak gezegd dat een dergelijke 
benaderingswijze van kunst gevaarlijk is, 
en pathetisch. Als ik echter de systematiek 
van de beeldende kunst probeer te begrij
pen, de verschillende fasen van haar ont
wikkelingsgang, dan stuit ik op dingen die 
ik niet begrijp of waarvoor een behoed
zame kunsthistorische methode geen op
lossing biedt. (4)

De ambitie is erom het museum van het j aar 
2000 in beeld te brengen, maar de woorden 
en de theorieën die dat museum moeten 
vergezellen, zijn er nog niet. Bij een poging 
tot formulering zijn dwaasheden en preten
ties niet uitgesloten, en daar zijn we bang 
voor.

“Couplet 1" wil van geen theorie weten. 
Het doet wel een bange en angstige poging 
zich te buigen over het beeld van het toe
komstig museum. “Couplet 1 ” wil die 
moeilijke en misschien onuitvoerbare taak 
bedeesd aanvatten. Tegelijkertijd ontkent 
het in alle toonaarden ook maar iets van een 
toekomstbeeld af te weten, laat staan er 
naar op zoek te gaan, op die manier de angst 
bezwerend als een fluitend kind in het don
ker. Het had ook anders gekund: in plaats 
van “Couplet 1 ” een zoveelste tentoon
stelling die zich bij de status-quo zou neer
leggen en zich enkel zou wijden aan de 
dagelijkse cultus van de actualiteit, een 
instant-tentoonstelling met andere woor
den in een museum dat zich vandaag de dag 
zo gewillig als een supergalerie voordoet. 
Maar nee, het reserveert zich de mogelijk
heid van een tentoonstelling die in zich de 
formulering van een theorie draagt: het 
uitzetten van denkbeelden en hypothesen 
waarmee waargenomen feiten of verschijn
selen kunnen worden verklaard of voor
spellingen kunnen worden gedaan. Ook al 
vindt het de woorden niet of begrijpt het de 
eigen woorden niet.

Tiertallen keren is het opnieuw begonnen. 
Al in 1977 stelde het Van Abbemuseum in 
Eindhoven Baselitz naast Constant en 
Picasso en Mondriaan tentoon. Er was 
documenta 7 van 1982 waar dit principe, 
dat als een experiment begonnen was, aan 
de basis van de vormgeving lag: kunst 
middels kunst presenteren. Daarna was er 
ondere andere in 1984 “Uit het Noorden” 
met Munch, Jom, Kirkeby en in 1985 “Het 
Ijzeren Venster” met de tandems Dibbets/ 
Mondriaan, Kounellis/Malewich, Baselitz/ 
Schwitters. Eindjaren ’80, beginjaren ’90 
poogde ook het Haags Gemeentemuseum 
het momentane karakter van de contempo
raine tentoonstelling om te buigen door de 
nadruk te leggen op de permanente collec
tie.

Mario Merz

Tenda di Gheddafi, 1981

Waar komt die paradoxale houding van 
“Couplet 1 ’’vandaan? Waarom weigert het 
theorie terwijl het theorie wil? Museale 
reflectie en intellectuele samenhang, of op 
zijn minst stilte en bezinning, dat zijn toch 
de modi van deze tentoonstelling. Het zijn 
ondanks de ambities misschien geen we
reldschokkende gezichtspunten, maar 
standpunten zijn het wel en ze worden door 
meer dan één Europees museumdirecteur 
en tentoonstellingsmaker gedeeld: “Om de 
ontwikkelingen kritisch te kunnen bekij
ken moet het museum zich bezinnen op wat 
het voor een instelling is, wat het zou moe
ten zijn, en welke weg moet worden inge
slagen. Zelfs wanneer de activiteiten zich 
uitstrekken tot de meest recente kunst - wat 
vooral bij wisselende tentoonstellingen 
mogelijk is - moet het museum eep histori
sche context aangeven, waarin ook het aller
nieuwste werk kan worden ingebed.” (5) 
“We gaan ervan uit dat de kunst niet in 
hokjes kan worden verdeeld, dat hoe groot 
de formele verschillen ook mogen zijn tus
sen Baselitz en Judd, ze beide recht van 
spreken hebben. In Kassei (ter gelegenheid 
van documenta 7) werd dat idee van een
heid uitgewerkt. Daar mocht Baselitz voor 
het eerst in de ruimte van Kounellis hangen. 
Het confrontatiemodel... (...) hoewel Judd 
beweert niets te hebben uitstaan met een 
omgekeerde Lovis Corinth en Baselitz op 
zijn beurt het werk van zijn Amerikaanse 
collega als veredeld ambachtswerk inschat, 
merkje aan hun opvattingen over van alles 
en nog wat dat ze in feite niet zoveel van 
elkaar verschillen als ze doen voorkomen.” 
(6) “Ik denk dat de militante fase van het 
gevecht van de avantgarde tegen de bour
geoisie voorbij is. De musea moeten zich 
op een nieuw gebruik van de collecties 
gaan bezinnnen. Nu we aan het eind van de 
eeuw beland zijn moeten we poëtisch ge
oriënteerde verbanden leggen die verder 
gaan dan de strikt chronologische processie 
van de kunstgeschiedenis.” (7)

“Couplet 1 ” wast de handen in onschuld. 
De opdracht om een theorie te formuleren 
wordt weliswaar niet als onmogelijk voor
gesteld maar het museum moet zichzelf 
van deze taak kwijten. Het museum moet 
voor zichzelf spreken, terwijl de tentoon
stellingsmaker de taal van de beelden be
zigt. Aan interpretaties waagt deze conser- 
vator-curator-directeur zich niet, hoogstens 
wil hij aanduidingen geven, die iets laten 
zien van een werkmethode waarmee de 
dingen benaderd, maar niet gegrepen wor
den. Hij deinst ervoor terug om zich de rol 
van begenadigd interpreet aan te meten 
alsof hij op de rand van een afgrond staat 
(zichzelf als criticus) of alsof hij het mes op 
de keel krijgt (de ander als criticus). Zijn rol 
van tentoonstellingsmaker en museum
directeur verplicht hem tot het schrijven 
van voorwoorden en inleidingen, het geven 
van interviews aan gespecialiseerde kunst
tijdschriften en, nog riskanter, het te woord 
staan van kranten en televisie. Af en toe 
neemt hij ook ter gelegenheid van een ou
verture achter een katheder en vóór een 
gehoor plaats en wat moet ie dan? “Wat 
vertel ik de aanwezigen?, dacht ik bij me
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zelf. Ik haalde me een opstel van Dubuffet 
voor de geest, waarin hij zich de vraag 
stelde wt te schrijven in een voorwoord. 
Schrijven over je eigen leven leek hem het 
beste. Dat advies heb ik me ter harte geno
men en heb geschreven wat mij goed dunkte, 
hoe ik vertrouwd ben geraakt met Baselitz’ 
werk. Ik ging ervan uit dat de bezoekers die 
kunst ook wilde leren kennen, dus leek het 
me het beste hen te vertellen hoe het mij is. 
vergaan. Normaliter werkt dat.” (8) De 
museumdirecteur als geïnspireerde en als 
inspirator, de museumdirecteur als indivi
dualist, non-conformist, solipsist, de 
museumdirecteur als kunstenaar (en mis
schien toch begenadigd interpreet?).

Natuurlijk is er ook de curator-filosoof die 
geconfronteerd wordt met het verhaal van 
het eindefder verhalen. Er was een tijd dat 
filosofen ons geruststelden door onze we
reld en de wereld van de dingen aan ons uit 
te leggen of op zijn minst hun topografie te 
beschrijven. Nu laten ze ons achter in angst 
en verlangen alsof we in een windturbine 
zijn verzeild geraakt waar de dingen on
grijpbaar om ons heen wentelen, en in een 
vacuüm zijn terechtgekomen waarin wij en 
de dingen in eenzelfde maar luchtledige 
ruimte langs elkaar heen zweven. De tijd 
van de theorieën is al lang voorbij, mar
xisme, psychoanalyse, semiotiek hebben 
zichzelf uitgehold. Ze worden met achter
docht bekeken als waren het trucs van een 
goochelaar. Dat is wat kunstenaars en filo
sofen al een hele tijd beweren en wat blijkt 
nu, ook inrichters van tentoonstellingen 
hebben begrepen. De dingen dragen zelf 
zorg voor hun doctrine, zij zijn zelf theoriè 
geworden, maar wees op je hoede, hun 
ongehoorzaamheid aan elk concept heeft 
de radicaliteit van een complete omkering 
aangenomen. De helderheid en tastbaarheid, 
die de filosofen ons op uitdrukkelijk ver
zoek hebben bezorgd, blijken doorzichtig 
te zijn. Nu zie je me wel, nu zie je me niet, 
nu kijk je door het venster naar een land- 
schap, een vergezicht, een einder en een 
diepte, de verte, nu kijkje in de spiegel naar 
een kluwen, een doolhof, een labyrint, een 
mythe, jezelf. Venster en spiegel zijn beide 
van glas, zijn even transparant, alleen in 
omgekeerde richting. Wat kunnen wij in dit 
verband van een inrichter van tentoonstel
lingen verwachten? Een theorie der fouten? 
Kan hij iets méér laten zien dan de dingen 
zelf, nu ze zich tot geen enkele parameter 
meer verhouden, nu het trouwens volstrekt 
en voor altijd onmogelijk is geworden ooit 
nog van parameters te spreken. De 
obsceniteit van de dingen, zo wordt het wel 
eens genoemd. Deze pornografie staat van
zelfsprekend de formulering van een theo
rie in de weg en deze banaliteit is verant
woordelijk voor onze angst. Zoals gezegd, 
kunstenaars hebben dit begrepen, sommi
gen al erg lang geleden, Duchamp bijvoor
beeld met “Le Trébuchet ”, anderen ook erg 
letterlijk, Koons bijvoorbeeld met “Made 
in Heaven”.

Tentoonstellingsmakers praten graag over 
de kunstenaars. Zij praten graag met de 
kunstenaars. Zij praten graag voor de kun
stenaars. Kunstenaars laten zich dit graag 

welgevallen, zij kunnen niet anders, zoals 
zij zich ook filosofen, psychologen, antro
pologen, critici, politici en kunstenaars in 
afnemende mate laten welgevallen. Zoals 
de verzamelaar de ware vriend is van de 
kunstenaar, zo is ook de kunstenaar de ware 
vriend van de tentoonstellingsmaker. (Ver
zamelaar en kunstenaar weten elk respec
tievelijk in hun eigen relatie die vriend
schap als een noodzaak te relativeren.) Een 
kunstwerk is slechts een kunstwerk in zo
verre het een concept is. Tentoonstellingen 
zijn slechts kunstwerken in zoverre ze con
cepten zijn: visualisaties en demonstraties 
van een begrip (“kwaliteit”, “dialoog”, 
“stilte”, “ontmoeting”). Door zich de me
thode van de kunstenaar eigen te maken 
hopen tentoonstellingsmakers aan het his
torisch stijlbegrip en zijn formulering te 
kunnen voorbijgaan. Zij willen geen kunst
historici zijn, mâar kunstgeschiedenis ma
ken, een ambitie die traditioneel kunste
naars was voorbehouden.

Zoals (kunst- en andere) objecten bij ont
stentenis van een concept immanent en 
gemakkelijk inwisselbaar worden en elke 
confrontatie verglijdt naar juxtapositie, zo 
ook plaats ik een zoveelste citaat achter het 
andere, op een manier die doet denken aan 
Judds “gewoon het een na het ander” maar 
in geest eerder verwijst naar Fuchs’ “ge
woon niet te dicht op elkaar en op oog
hoogte”, om zo mijn verhaal verder te zet
ten. Bij toeval ligt er op mijn tafel in hand
bereik een boek waarin ik na weinig zoeken 
het volgende lees: “Maar de menselijke 
geest aanvaardt zich niet graag uit de han
den van het toeval, wil niet graag het voor
bijgaand produkt zijn van kansen waarbij 
geen enkele god voorzit en hijzelf aller
minst. Een deel van ieder leven, en zelfs 
van ieder leven dat het beschouwen haast 
niet waard is, wordt doorgebracht met het 
zoeken naar redenen van bestaan, punten 
van uitgang, bronnen. Mijn onmacht om ze 
te ontdekken deed mij vaak overhellen naar 
magische verklaringen, deed mij zoeken in 
de razemijen van het occulte wat het ge
zond verstand mij niet gaf. Wanneer al de 
ingewikkelde berekeningen vals blijken, 
wanneer zelfs de filosofen ons niets meer te 
zeggen hebben, is het vergeeflijk dat wij 
ons keren naar het loos gekweel van de 
vogels of het verre tegengewicht van de 
sterren.” (9) Doen we daarom toch nog een 
poging om onze angst en onmacht te trotse
ren en lopen we, langs de Duitse en Italiaanse 
mythen en de Amerikaanse vooruitgangs
ideeën heen, door de tentoonstelling “Cou
plet 1 ”, waar het relativeren van waarhe
den, het vergelijken van grootheden, het 
negeren van geschiedenis en hiërarchie en 
het ter discussie stellen van context en 
authenticiteit tot problemen aanleiding ge
ven die met geen enkele theorie opgelost 
kunnen worden. Heeft onze angst te maken 
met het besef dat we binnentreden in wat 
niet langer het genitale universum van de 
verschillen is maar het anale heelal van de 
gelijken en zijn duizenden verschijningen? 
Maar waarom zouden we bang zijn van die 
enharmoniek van betekenissen die in alle 
zalen resoneert en die we als een partituur 
of tekst moeten lezen, om uiteindelijk dat te 
weten te komen wat we al lang wisten, 
namelijk dat een museum voor de onmoge
lijke taak staat een empathische ruimte te 
zijn voor kunst die zich van- empathie erg 
weinig aantrekt? En stelt deze plaats inte
gendeel gerust omdat de kunst zich hier 
uiteindelijk van alle usurpaties en preten
ties, hoe vleiend ook voor de kunstenaar, de 
tentoonstellingsmaker, de criticus ontdoet? 
Is dit de gedaante van het nieuwe museum 
met “vele kleurige dingen naast elkaar ge
zet om een rij van vele kleurige dingen te 
vormen” (Lawrence Weiner)?

Nog een laatste aarzeling: waarom zou het 
museum niet verdwenen zijn? Er is al zo
veel verdwenen de laatste decennia. Kunst 
was er eerder dan het eerste museum. Nu 
kunst al jaren lang aan het verdwijnen is en 
al even lang volhoudt te doen alsof het er 
nog is door te doen alsof het verdwijnt, hoe 
zou het museum zich dan weten te redden?

1

Ik denk dat het raadzaam is enkele voorzor
gen te nemen. Nu het gebrek aan een theo
rie onze angst een neurotisch (zoniet psy
chotisch) karakter bezorgd heeft, houden 
we best enkele nuttige dingen bij de hand: 
een eindje touw én een zakje met kiezels-
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teentjes, ik geef het toe, twee povere, kin
derachtige attributen en zo vaak gebruikt, 
het touw is tot op de draad versleten, de 
keien zijn tot zandkorrels vergruisd. Is de 
tentoonstelling een landschap dan kunnen 
de steentjes ons van dienst zijn. Is het een 
doolhof, dan kan het touw ons de uitgang 
wijzen.
Als het een landschap is, dan is er een pad 
dat ons de weg wijst. Hier gebeuren wél de 
ontmoetingen waar Fuchs het over heeft. Er 
is aan de ene kant de horizon, en aan de 
andere kant zij n wij. Hoe we ons ook draaien 
en keren, altijd is ginder de horizon en zijn 
wij hier. Zolang er een pad is, zijn we veilig. 
Maar het pad kan ook verdwijnen. Eerst 
kan het donker worden, wanneer op onze 
weg de dingen met hun metamorfoserende 
eigenschappen zo gaan woekeren dat ze 
veel licht buitensluiten. Bovendien kan die 
kanker van gedaanteverwisselingen ons 
fysiekde weg belemmeren. Tenslotte hangt 
er misschien ook nevel tussen de dingen die 
de ruimte ondoorzichtig of misleidend 
maakt en in duisternis of in verwarring 
onderdompelt. Mario Merz maakt ons at
tent op dit gevaar van verdwaling en 
afficheert in neon op zijn “ Iglo Nero " (1979) 
de boodschap “Luoghi senza Strada”. In 
elk geval zijn we de horizon kwijt en, wat 
erger is, met de horizon ook onszelf. Mis
schien kunnen we nog op de tast als blinden 
met behulp van de tot zand vergane kiezels
teentjes de einder terugvinden, maar veel 
hoop is er niet.
Is het een doolhof, dan vinden wij er een 
onuitputtelijk aanbod van wendingen, waar- 
schijnlijkheden, werkelijkheden, waarhe
den, een rijkdom aan inhouden en beteke
nissen, duizend-en-één dingen, een 
sprookjeswereld, een labyrint, een speel
goedwinkel, Amerika!, te nemen of te la
ten, te consumeren, ons toe te eigenen. Hier 
is geen horizon, hier daalt nooit duisternis 
neer. In Las Vegas is het nooit nacht, het 
licht is er helderder dan elders, de kleuren 
feller, de materialen nieuwer. Hier zijn geen 
paden, enkel kruisingen. Je gaat er van 
intersectie naar intersectie, van ibidem naar 
ibidem,' van zichzelf naar zichzelf. Judd 
heeft er een beeld en een naam voor: 
“ Untitled ”(1989-1992). Maar dit spelletje 
is gevaarlijk, overbelichting en over
verhitting zijn een veel voorkomend ge
volg van deze opgevoerde en opgedreven 
economie. Het spelen met duizenden ambi
valenties ontaardt gemakkelijk in een exta
tisch spel van ambiguïteiten. Waar geen 
duisternis is, kan je jezelf nooit verliezen en 
waar geen horizon is, zijn we uitsluitend op 
de dingen aangewezen. Verdwijnen deze in 
verblindende reflecties of al huppelend en 
dansend achter hoeken en kanten, dan is er 
enkel nog het tot stof vergane touw om ons 
als blinden naar de uitgang te leiden. De 
verticale ontsnappingsroute via de lucht 
met behulp van wassen vleugels beschou
wen we als een inefficiënte, aan gekte her
innerende, defaitistische, melancholische, 
religieuze methode.
Doolhof óf landschap, in beide gevallen 
gaat het om ruimte en tijd, te typeren als ' 
ofwel “een huis begaanbaar tussen tijd en 
ruimte” (Mario Merz), met zware stap op 
geplaveide grond, ofwel “gewoon het eén 
na het ander” (Donald Judd) met voortva
rende tred kamer in kamer uit.

De nadrukkelijke aanwending van de ruimte 
is het eerste dat ik ervaar bij het betreden 
van de tentoonstelling. Het is daarom, zo 
besef ik achteraf, dat ik niet echt naar de 
iglo’s van Mario Merz keek maar over de 
doorzichtige “Iglo del Nord” van 1994, de 
veellagige “Iglo Nero” van 1979 en de 
beklede iglo “Dal Miele alle Ceneri” van 
1984 heen. Misschien is het de overdaad 
aan evasieve, expanderende, autocratische 
werken die mijn blik naar de hoogte ver
drijft, de twee luministische alpen
landschappen van Giovanni Segantini van 
1890 en 1900 kunnen ondanks hun thema
tische correlatie niet optomen tegen, dit 
geweld en mijn blik geen alternatief bie
den. In zaal 209a is het niet drukte maar 
leegte die mijn kijken naar de ruimte af
leidt, hoezeer ik mezelf ook dwing te kijken 
naar “It is Possible to Have a Space with 
Tables for 88 People as It is Possible to 
Have a Space with Tables for no One ” van 
1973/1990 en zijn dwingende, expliciete 
haast didactische ambivalentie. Ik hou me 
in en loop rond de 9 Merz-tafels, mijn ogen 
gericht op mijn voeten op het begaanbare 
pad -tussen de tafels, ik probeer of zitten 
mogelijk is en tel de plaatsen van de grote 
tafel voor 34 - met een beetje opletten met 
ellebogen en vooral knieën moet het lukken 
- en van de tafel van 21, van 13, van 8, van 
5, van 3, van 2, van 1 en van 1, ik doe er een 
tijdje over om de getallen uit het hoofd bij 
elkaar te tellen, ik knik beamend, tevreden

Aristide Maillol, Pablo Picasso

Couplet 1, zaalzicht

de ruimte op uitdrukkelijk verzoek van 
Merz gepast en gemeten te hebben volgens 
de Fibonacci-methode,
Ik wil hier weg, ofwel naar zaal 209 waar ik 
al heel de tijd door de grote deuropening 
naar gluur, ofwel naar 208a. Ik doe dat 
laatste en - besef ik onmiddellijk - dat is een 
vergissing. Bij ondernemingen als deze 
moet je vertrouwen op je intuïtie, mag je 
niet doen alsof je je spontane ingevingen te 
slim af kan zijn. Was zojuist de leegte 
alomtegenwoordig, weliswaar niet omheen 
te lopen maar te belopen, dan kom ik hier in 
een zulkdanig drukkende leegte terecht die 
ik, als ik er alleen was geweest, kruipend 
over de vloer, als in bedreigd gebied ont
vlucht zou zijn. Maria Lassnigs schilde
rijen met hun suspecte combinaties van 
weekheid en agressiviteit eigenen zich de 
ruimte van de toeschouwer toe en laten 
geen coëxistentie toe. Ik loop terug via de 
Merz-tafels naar de zaal waar ik al langer 
naar toe wilde, naar de genereuze, maar 
daarom nóg niet vrije ruimte die me be
loofd was in zaal 209, naar Donald Judds 
grote “Untitled” van 1989/1992. Het is 
daar dat je jezelf tegenkomt. In het geval 
dat je jezelf ondraaglijk vindt, is er in de 
zaal een uitkijk voorhanden, een ruimte in 
de diepte met een einder. Het is wonder
baarlijk te constateren hoe gretig van deze 
opening gebruik gemaakt wordt. In de grote 
zaal, weliswaar voor een groot deel door 
het veel- en felkleurige, seriële object van 
Judd ingenomen, staan de bezoekers op een 
hoopje bij elkaar voor “Mont Sainte 
Victoire” (1885/1887) van Paul Cézanne. 
Maar ook Cézanne geeft je niet watje door 
archaïsmen en conventies gedreven zoekt 
in het schilderij. Hij was op het einde van 
vorige eeuw al bezig het beeld vanJhet 
schilderij binnenstebuiten te keren en ons 
het venster dat het gedurende een aantal 
eeuwen is geweest als eén spiegel voor het 
gezicht te houden. Met onze rug naar het 
imposante “Untitled” beseffen we - om
wille van de ongelijke strijd met een schok 
en tegelijk teleurgesteld - hoe de ziener 
Cézanne de imposante Sainte Victoire die 
hij in de verte op zijn schilderslinnen zag 
liggen als een geometrisch gefragmenteerde 
structuur naar de voorgrond brengt. Het 
kubisme is een belangrijk moment in deze 
vooruitgang: het vlak bestaat uit niets an
ders dan facetten, je staat er voor een nog 
schralere diepte. “ Untitled ” achter en naast 
me voltooit de omkering en* comprimeert 
mijn eigen ruimte. Het naast elkaar zetten 
van een modernistisch schilderij met zijn 
metamorfoserende formele eigenschappen, 
het schilderij zelf of het object’betreffend, 
en een minimaal object met zijn metaforisch 
karakter, de toeschouwer of het subject 
betreffend, is niet alleen een onvermijde
lijke confrontatie, maar ook provocatie.

Een minimale confrontatie is uiteraard de 
juxtapositie, in “Couplet 1 ” vaak aangege
ven door overeenkomsten en/of contrasten 
op louter thematisch of formeel niveau, ook 
details genoemd. De ronde geschilderde 
vormen van Pinot Gallizio in 225 zijn een 
voorafbeelding van de ronde geschilderde 
vormen van “Billiards*’ (1980) van Mario 
Merz in 224, een mythische prefiguratie, zo 
blijkt, want de banden tussen de contempo
raine kunstenaar en de apotheker-archeo- 
loog uit de jaren ’50/’60 liggn niet op 
picturaal vlak maar betreffen wat Merz 
noemt “de sociaal-politieke fysionomie”, 
de levensinstelling van zijn mentor, niet het 
produkt. Wat overblijft van deze waar

schijnlijk interessante relatie zijn nochtans 
louter picturale vormen. Thematisch leidt 
de verschijning van een panter ( “Pantera 
sul cono”, 1978) in de omgeving van 
Khadafi’s tent ( “Tenta di Ghedaffi”, 1981) 
en de Povlakte ^‘Pianura padana”, 1981) 
in Merz-zaal 221 de verschijning in van de 
liggende en vrijende vrouwelijke en man
nelijke figuren onder hun wuivende pal
men en wiegende baldakijnen van Matisse 
en Picassó in 220. Het toeval - of is het 
luchtspiegeling of trompe-l’oeil? - wil dat 
een uitbundig kirrend, aan eikaars lippen 
vastgezogen, vrijheid en onafhankelijkheid 
etalerend koppel achter de jute voorhang 
van Khadafi’ s tent mij het thema nadrukke
lijk aanreikt.
Het zitbankje van zaal 212, een na de erva
ring van de grote Merz-zaal schijnbaar vol
ledig luchtledige, vage ruimte, waar minus
cule Cobra-schilderijtjes als achter 
veiligheidsglas hun dieptepsychologie pre
senteren, wijst naïefweg naar het loopbrug
getje van de volgende zaal in het heldere, 
fysieke landschap van takkenbossen, 
“Spalliere controvento” (1994) van Merz, 
dat aan de overkant toegang verleent aan 
de, ondanks de voorstelling van een ont
zaglijke diepte, even tastbare ruimte van 
Anselm Kiefërs geschilderde landschap, 
“Markischer Sand ”(1982). Deze serie van 
drie opeenvolgende zalen laat me weer 
eens aan den lijve en op een haast didacti
sche manier de formele omkering van de 
beeld-ruimte in de moderne kunst ervaren, 
dit kubistisch dilemma van de naar voren 
komende achtergrond, opgelost aan het 
oppervlak van de drager; het schilderij dat 
letterlijk de ruimte van de toeschouwer, 
van het subject betreedt.

2

“Couplet1” wekt de suggestie dat de tijd 
van het encyclopedisch museum “voorbij” 
is, dat het museum zich wil beperken tot het 
verzamelen van een specifieke collectie en 
het op diepgaande wijze tentoonstellen van 
een select groepje van kunstenaars met 
gebruik van zoveel ruimte als noodzakelijk 
om het cumulatieve effect van een presen
tatie te kunnen beleven. Het encyclopedisch 
museum wil een verhaal vertellen door zijn 
bezoekers een bepaalde versie van de ge
schiedenis van de kunst voor te zetten. In 
het opnieuw uit te vinden museum zou de 
nadruk op de intensiteit van de beleving in 
plaats van op de geschiedenis komen te 
liggen, geen historische maar wel een radi
caal ruimtelijke, esthetische benadering 
waar het werk van bij voorbeeld Judd, Merz, 
Kiefer, Rainer, Lüpertz, Fontana en ook 
Picasso zich uitstekend toe leent.

Het museum moet een heel wat magischer, 
dialectischer plaats worden dan de welis
waar aantrekkelijk fonetische associatie 
museum/mausoleum suggereert. Het kan 
niet automatisch tot begraafplaats veroor
deeld worden waar kunst zijn noodzakelijk 
geachte materialisatie en ermee samenhan
gende neutralisatie verkrijgt. Kunst wordt 
in en door de instelling hermaakt, herboren 
als een spiritueel fenomeen dat superieur is 
aan zijn louter materieel bestaan in zijn 
premuseaal leven. Het museum is geen 
graf, maar - omgekeerd - een perverse bron 
van jeugd. Ondanks de valstrikken die 
“Couplet 1 ” uitzet, de spiegels die het ons 
voorhoudt, ondanks oogverblinding en duis
ternis, en ondanks vooral de terughoudend
heid en zelfs vijandigheid waarmee het zijn 

intenties, overtuigingen en ambities ver
borgen houdt, geeft het precies dat wat het 
publiek vraagt, eeuwige jeugd. Het object 
is nooit wat het lijkt te zijn. Het is altijd 
oppervlakkiger of diepzinniger, over- of 
onderschat, omdat het geen gefixeerde iden
titeit heeft in de ogen van het publiek. Als 
document krijgt het wel een vaste, noodza
kelijke identiteit en wordt het in het mu
seum - als publieke plaats - kunst, onover
winnelijk en onvermijdelijk het narcisme 
van de bezoekers voedend. Deze “docu
mentatie” is er om de tijdelijke identiteit 
van het óbject te bestendigen zodat het voor 
altijd met zichzelf samenvalt. Het museum 
werpt zich op als de bevoorrechte plaats 
waar de vraag naar wat voor een document 
het kunstwerk is kan gesteld worden. Ant
woorden liggen nog niet vast, voorlopig is 
het museum zelf het antwoord, is het mu
seum de theorie. Het onthutsende gevolg is 
dat zijn ware definitie en bestaansgrond 
afhankelijk lijkt te zijn van zijn interpreta
tie van de educatieve eigenschap van kunst.

Een tentoonstelling als “Couplet 1 ”, die 
een impulsieve compositie van delen wordt 
genoemd, moet spannend zijn. Elk van de 
delen moet zichzelf volledig kunnen uit
spreken, tegelijkertijd moeten'ze eikaars 
commentaar zijn. De keuze van de werken 
is niet het resultaat van theoretische opvat
tingen; eerder het gevolg van bepaalde de
tails. Een tentoonstelling als “Couplet 1 ” 
vraagt om een bezoeker die op zoek gaat 
naar ontmoetingen (10) en herinneringen 
van ontmoetingen, naar bepaalde details, 
naar intensiteiten, het vraagt om een sub
ject dat zijn fragmentatie als euforie, als 
extase beleeft, een subject wiens belevings- 
kader niet langer de geschiedenis maar de 
ruimte is, een onthutsende fantasmagorische 
ruimte, Disneyland.

Paul Van Beek

Noten

(1) Sigmund Freud, “Psychoanalytische 
theorie 3”, Amsterdam, 1988, p, 186.
(2) Marcel Proust, “Du côté de chez Swann ”, 
Gallimard, 1972, p. 60 (eigen vertaling).
(3) Mario Merz, Van Abbemuseum, Eind
hoven, p. 8.
(4) Rudi Fuchs, “Couplet 1, Reis naar 
Armenië ”, Stedelijk Museum, Amsterdam, 
feb. 1994, p. 10.
(5) Johannes Cladders, “De toekomst van 
het museum”, in: “Kunst- en Museum
journaal”, 6, 1990, p. 21.
(6) Johannes Gachnang, “Zwei Seelen in 
einer Brust", in: “Metropolis M”,2,1989, 
p. 23.
(7) Jean-Hubert Martin, in: “Kunst-en 
Museumjournaal”, 1, 1989, p. 2.
(8) Johannes Gachnang, “Zwei Seelen in 
einerBrust”, in: “MetropolisM”,2,1989, 
p. 18.
(9) Marguerite Yourcenar, “Hadrianus’ 
gedenkschriften”,Amsterdam, 1989,p. 30.
(10) Rudi Fuchs, “Couplet 1, Reis naar 
Armenië ”, Stedelijk Museum, Amsterdam, 
feb. 1994, p. 10.

“Couplet 1” ging in de loop van april 
geleidelijk over in “Couplet 2” met wer
ken van Joan Jonas, Domenico Bianchi, 
Peter Hujar, Brice Marden, Cari André, 
Willi Baumeister, Günter Brus, James 
Lee Byars, Anton Corbijn, Jean Du
buffet, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Seamus Heaney, Jos Kruit, Erik Van 
Lieshout, Alberto Magnelli, Mario Merz, 
Royden Rabinowitch, Charlotte Schleif- 
fert, Kurt Schwitters, Pierre Soulages, 
Antoni Tapiez, Niele Toroni, industriële 
vormgeving uit de collectie en recente 
Japanse affiches. Het Stedelijk Museum 
bevindt zich in de Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11).
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“COMPUTER VIRUS PROJECT” 
JOSEPH NECHVATAL 

14 mei - 12 juni
vernissage 14 mei van 16.00 tôt 19.00 uur

catalogus beschikbaar

Galerie In Situ - Arbeidsstraat 106-108 - 9300 Aalst - tel. 053 / 71 06 46 - 78 17 50 

open van vrijdag tot en met zondag van 14.30 tôt 18.00 uur en op afspraak

TE GAST IN CC SCHARPOORD, KNOKKE
19 juni - 24 juli

vernissage 19 juni om 11.00 uur 

publicatie beschikbaar 

CC Scharpoord - Meerlaan 32 - Knokke

alle dagen open van 10.00- 19.00-uur- tel. 050-61.37.61

NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10
1017 DE AMSTERDAM
T+3120 62 55 651 F+3120 62 25 215

DE APPEL
In september 1994 zal Stichting De Appel starten 

met haar eerste

INTERNATIONALE
De cursisten zullen betrokken worden bij de reguliere tentoonstellings- 

activiteiten van De Appel. Ze zullen een intensief programma volgen

CURSUS VOOR
van lezingen, seminars en discussies met kunstenaars, museumdirecteuren, 

tentoonstellingsmakers en critici.

TENTOONSTELLINGS-
Docenten en gastdocenten uit Nederland en het buitenland zullen voor 

dit programma verantwoordelijk zijn.

MAKERS
De cursus zal7 maanden duren. Er is plaats voor vijf deelnemers.

De uiterste aanmeldingsdatum is 27 mei 1994.

Een internationale commissie (bestaande uit Jean-Christophe Ammann, 

Saskia Bos, Dan Cameron, Ulrich Loock en Dirk Snauwaert) zal de definitieve 

selectie maken op basis van een gesprek, dat half juni plaats zal vinden.

Om voor toelating in aanmerking te komen moeten kandidaten een voltooide 

kunst of kunstgeschiedenis opleiding achter de rug hebben en/of relevante 

werkervaring hebben in de beeldende kunst.

Kandidaten kunnen zich aanmelden door middel van een brief waarin zij 

hun motivatie toelichten, aangevuld met een curriculum vitae en twee referenties 

van vroegere docenten en/of werkgevers.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met De Appel.

Kunsthalls Lophem vzw ■ Torhoutsesteenweg 52a ■ B 8210 Loppem Zedelgem
1 2 3 4 5 6 7 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Tel 050/84.02.63 - Telefax 050/84.02.64
59 60 61 62 6364 6566 6768 6970 71 72 73 74 75 76 77 78 7980 01 82 8384 8586

van 26 maart tot 21 mei 1994. JEF GEYS.
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

De Kunsthalle is open van maandag tot zaterdag tussen 14 en 18 uur
116 17 118 119 120 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136' 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153154 <55 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 1 66 167 168 169
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Koen Brams: Daniel Buren, ik zou met u uw 
twee realisaties in Rotterdam willen bespre
ken, het werk dat u in Museum Boymans-van 
Beuningen realiseerde en "L’oeuvre-a-t-elle 
lieu?”, de tentoonstelling van acht door u 
geselecteerde kunstenaars in Witte de With. Ik 
zou de discussie over deze twee realisaties 
vanuit een voor uw werk fundamentele invals- 
hoekwillen aanvatten, namelijk hun relatie tot 
zpwel de temporele als de spatiale context. 
Laten we proberen om uw twee bijdragen “te 
verpakken ” of “in te pakken ..

Tijd: nu

K.B.: Wat zijn enerzijds de politieke en ideolo
gische en anderzijds de artistieke uitdagingen 
die uitgaan van de actualiteit?
Daniel Buren: De twee componenten van uw 
vraag zijn alleszins sterk met elkaar verbon
den, denk ik. Wat me altijd heeft getroffen, is 
de mogelijkheid om op basis van artistieke 
ontwikkelingen de politieke ideeën, die in de 
toekomst de overhand zullen hebben, te voor
spellen. Natuurlijk moet dat niet onmiddellijk 
veralgemeend worden. Dat boek ligt niet nood
zakelijk open. Maar men mag toch stellen dat 
de dominante opvattingen, de ideeën die on
middellijk aanvaard worden door een klein 
groepje vanaf het moment dat ze ontluiken - en 
om die reden de boventoon kunnen voeren in 
de artistieke kanalen - dat deze ideeën waarvan 

, men zou kunnen stellen dat ze “in de mode 
zijn” een plastische betekenis hebben waarvan 
men met plezier de reëel onderliggende poli
tieke ideologie kan ontraadselen. Bijvoorbeeld 
de totaal regressieve, zelfs ronduit reactionaire 
kant van de dominante kunst in de jaren ’ 80, de 
terugkeer naar de meest flauwe schilderkunst, 
de anecdotische figuratie, het object, de natio
nalistische waarden en andere charmante trek
ken van de laatste vijftien jaar, deze ontwikke
lingen waren, politiek gesproken, inderdaad 
“voor” - als ik het zo mag zeggen - op hun tijd 
en het maatschappelijke kader waarin ze ont
stonden. De betekenis van deze kunstwerken, 
van deze kunststromingen gaven in feite een 
voorsmaakje van de op zijn minst reactionaire 
situatie waarin de Europese samenleving zich 
vandaag bevindt. Ik kan me niet van de indruk 
ontdoen - temeer omdat ik deze overtuiging 
altijd gehad heb, nog voordat de bewijzen zich 
opstapelden - dat er een onmiddellijk verband 
is tussen deze “terugkeer naar de picturale 
orde”, bewerkstelligd bijvoorbeeld door de 
Transavanguardia in Italië, de plotse belang
stelling voor het werk van de Chirico van de 
jaren ’30, de herwaardering van enkele opvat 
tingen van de futuristen die, zoals iedereen 

' ) toch weet, dicht bij de fascisten van Mussolini 
stonden, en de plotse greep naar de macht van 
een Berlusconi. Behoudens dit uiterst nega
tieve signaal, produceert het artistieke terrein 
nog tal van andere en extreem rijke aanwijzin
gen. We moeten ze nog leren lezen, beter nog, 
leren interpreteren. Als we bijvoorbeeld de 
steile opgang van de expressionistische, natio- 
nalistische schilderkunst in West-Duitsland in 
dezelfde periode in ogenschouw nemen, dan 
kunnen we alleen maar hopen dat mijn pessi
mistische lectuur van deze kunst geen verleng
stuk krijgt in de politiek. De uitdaging bestaat 
dus in het aanscherpen van de waakzaamheid.

K.B.: Hoe beïnvloedt deze analyse uw werk
zaamheden?
D.B.: Dat kan ik moeilijk aangeven omdat ik 
de inwerking van deze invloeden niet zelf kan 
controleren. Het is alleszins makkelijker om 
over deze factoren te spreken of te schrijven. 
Mijn interventies hebben ook op veel ver- 
reikender en algemener problemen betrek
king. Het is moeilijk maar toch belangrijk om 
te proberen die zeer negatieve, waarneembare 
invloeden, samengevat: de tijdgeest, niet van 
invloed te laten zijn in het werk. Al loopt men 
natuurlijk het risico om uitgerangeerd te wor
den, als men zich verzet tegen de tijdgeest. De 
in mijn werk naspeurbare invloed van attitu
des, ideologieën en vormen die ik wantrouw, 
bestaat precies in de - ook visuele - weerstand 
aan deze invloed. Het is niet omdat velen in de 
loop van de jaren ’ 80 zonder moeite zijn terug
gekeerd naar een idiote schilderspraktijk of 
naar objecten die makkelijk verkocht konden 
worden, dat men het ook maar moest doen. Dat 
versta ik onder weerstand, weerstand aan de 
tijdgeest. Een grotere moeilijkheid echter, mis
schien wel de grootste uitdaging, betreft de 

, omgang met de tijdgeest als die min of meer 
overeenstemt met eigen opvattingen. Een voor
beeld misschien. Als ik het soort werk al niet 
uitgevonden heb, dan was ik tenminste de 
eerste om de term “in situ” in de titels van mijn 
werken op te nemen. Deze term dekte vanzelf
sprekend een persoonlijk concept. Sindsdien is 
deze term steeds maar door meer personen van 
divers pluimage gehanteerd zodat hij nu voor 

• tal van verschillende opvattingen staat. Vanaf 
dat moment wordt het moeilijk om deze term 
nog te gebruiken omdat niemand nog begrijpt 
wat hij precies betekent. Plots is het alsof je van 

je eigen zuurstof afgesneden wordt. Ik kan nog 
een aantal andere voorbeelden van dezelfde 
orde geven. Ze hebben mij altijd een bizar 
gevoel van onteigening bezorgd, eerder dan 
een fierheid op het succes van mijn ideeën. 
Onteigening, niet omdat ik het gevoel had dat 
mijn werk me toebehoorde, maar omdat ik het 
gevoel had dat het werk nog moest voortgezet 
worden. Nog voor het voltooid was, werd het 
reeds gevulgariseerd door de roofzuchtige 
kunstwereld die ontdekte hoe ze, mits enkele 
aanpassingen, het werk schaamteloos achter
over kon drukken en rendabiliseren. Precies 
omwille van deze wederwaardigheden bestaat 
de uitdaging van vandaag erin om in dit milieu, 
iets uit te blijven richten, onderzoek te doen of 
vragen te stellen. Vandaag moet men zo moge
lijk nog meer op zijn hoede zijn omdat de 
situatie sterk veranderd is. De fundamentele 
vragen zijn ongewijzigd gebleven, maar deze 
vragen kunnen onmogelijk op dezelfde manier 
aan de orde gesteld en aangepakt worden. 
Vijfentwintig jaar geleden waren er bijvoor
beeld nauwelijks musea van hedendaagse 
kunst, vandaag zijn er zonder twijfel teveel. 
Vijfentwintig jaar geleden waren er relatief 
weinig galeries, vandaag zijn er duizenden. 
Vijfentwintig jaar geleden waren er weinig 
groepstentoonstellingen, vandaag zijn er tien
tallen elke maand...

K.B.: Welke impact hebben deze ontwikkelin
gen op uw werk?
D.B.: Er is een grotere kans dat de invloed van 
deze factoren waarneembaar is omdat mijn 
werk precies verband houdt met de omgeving 
waarin het gemaakt en getoond wordt. Om die 
reden kan ik onmogelijk ongevoelig blijven 
voor de veranderingen die zich aan de kunst- 
scène voltrekken. Tot op de dag van vandaag 
blijven de vragen die ik me eertijds stelde, en 
die nu door meerderen gedeeld worden, actu
eel. Waar stelt men tentoon? Met wie? Hoe? 
Wie nodigt uit? Op welke plaatsen kan men 
iets uitrichten? En bijgevolg: wat is het belang 
van de plaats? Het belang van de mensen die 
uitnodigen? Het belang van de andere uitgeno
digde artiesten waarmee men geconfronteerd 
wordt? Kan men met eender wie tentoon
stellen die zich artiest noemt? Hoe laat men 
zijn werk manipuleren? Onder welke voor
waarden? Door wie? Hoe kan men verhinde
ren dat een derde het werk manipuleert? Een 
hele reeks theoretische vragen, die ik steeds 
belangrijker vind, eerder dan ze als een zoete of 
bittere herinnering af te doen, en waarop ik in 
mijn specifieke praktijk antwoorden probeer 
te vinden. Misschien waren mijn stellingna- 
mes vijfentwintig jaar geleden veel brutaler, 
zondertwijfel omdat ze veralgemeenden, maar 
opgelet: het was makkelijker om de toenma
lige artistieke situatie te veralgemenen.

K.B.: De artistieke situatie is nu veel com
plexer?
D.B.: De situatie is inderdaad veel complexer. 
Toen ik vijfentwintig jaar geleden wees op de 
uitzonderlijke invloed van het museum dat 
feitelijk alles wat er tentoongesteld werd, inbe
grepen wat zich tegen het museum keerde, als 
Kunst definieerde, werd deze stelling niet door 
iedereen gedeeld, omdat dat betekende dat het 
kritisch potentieel van het werk gebroken werd 
door het museale systeem. Weinigen wilden 
dit verbes erkennen. Vandaag wordt deze stel- 
ling zeer sterk gedeeld, en vervult het museum 
niet meer de rol die het had. Dat is een zeer 
belangrijke en interessante ontwikkeling. Het 
museum is verloren wat het onderscheidde: 
zijn autoriteit, zijn absolute macht. Dat is een 
van de gevolgen van de toename van het aantal 
musea. Ik weet dat ik in mijn werkzaamheden 
met deze nieuwe ontwikkeling rekening moet 
houden.

K.B.: Welke andere ontwikkelingen hebben 
zich voltrokken?
D.B.: Naar aanleiding van Documenta 5 van 
Harald Szeemann schreef ik in 1972 een tekst 
waarin ik stelde dat de kunstenaar van zijn 
territorium beroofd dreigt te worden. De rol 
van de kunstenaar in een tentoonstelling wordt 
betekenisloos, de organisator blijft als enige 
kunstenaar over. Deze stelling is vandaag dui- 
delijk gemeengoed geworden. Als ik dan te
rugblik op Documenta 5 dan moet ik toegeven 
dat Szeeman zonder twijfel over kwaliteiten 
beschikte die hem toelieten om op die wijze te 
werk te gaan. Vandaag apen vele tentoon
stellingsmakers hem na zonder over deze kwa- 
liteiten te beschikken. De Documenta van Jan 
Hoet recentelijk was ongetwijfeld de grootste 
mislukking. Opeen welhaast karikaturale wijze 
zette deze tentoonstelling enkel de rol van de 
tentoonstellingsmaker als kunstenaar in de verf. 
Ik verwacht van iemand die een tentoonstel
ling maakt wel dat hij ideeën heeft, maar geen 
ideeën die de geselecteerde kunstenaars uit
wissen. Ik kan niet accepteren dat de selectie 
een mengelmoesje is van kunstenaars die ver
zwolgen worden in een eentonig discours. Hoe 
kan je als kunstenaar participeren in een ten

toonstelling waarvan de kunstenaars, nog voor 
ze iets gemaakt hebben, gepresenteerd worden 
als circusdieren waarvan de hersenspinsels 
honderdduizenden toeschouwers moeten aan
trekken om rendabel te zijn.

Plaats: hier (daar)

K.B.: Wanneer werd u gevraagd om een werk 
te realiseren in het Museum Boymans-van 
Beuningen?
D.B.: In 1986 werd ik uitgenodigd om een 
tentoonstelling te maken, maar na heel wat 
verkennende gesprekken, vroeg men me om 
de inkomhal van het museum herin te richten. 
Na de laatste verbouwing van de inkom, waar
bij een muur afgebroken was, was er namelijk 
een probleem gerezen met betrekking tot het 
samengaan van de diverse functies van de 
inkomhal: de toegang, de cafetaria, de 
bookshop, de sculptuur van Richard Serra, en 
de kassa. Ik was wel geïnteresseerd om een 
specifiek en permanent werk te maken, maar 
opdat dit werk begrepen zou worden, wilde ik 
op het moment van de inhuldiging van de 
architecturale ingreep ook de beschikking heb
ben over een of twee zalen van het museum. 
Maar plots dook er een ander probleem op. 
Omdat de werken die samen met mijn 
architecturale ingreep gepland waren - meer 
bepaald, de verhuis van de cafetaria naar de 
bookshop en vice versa - een serieuze achter
stand opgelopen hadden, kon mijn werk in de 
inkomhal niet gerealiseerd worden. Op dat 
moment wilde ik meteen ook van mijn ten
toonstelling in het museum afzien, tenzij ik in 
het museum zelf het probleem van de specifi
citeit (van een ingreep) ter discussie kon stel
len. Met de situering, op een andere dan de 
eigenlijke plaats, van een maquette op ware 
grootte van de uiteindelijk in de inkomhal te 
realiseren muur, kan de toeschouwer het be
lang van de context aanvoelen in hetzelfde 
museum, en bijna op hetzelfde moment. Ik 
tracht na te gaan wat het werk betekent voor de 
plaats waarvoor het niet bedoeld is, en we 
zullen binnen twee of drie maanden zien wat 
het betekent voor de plaats waarvoor het be
doeld is. Voor deze ingreep had ik eigenlijk 
dezelfde titel kunnen hanteren als voor het 
project waarvoor ik verantwoordelijk ben in 
Witte de With, maar dat is dus toevallig.
Op de plaats waar het werk nu tentoongesteld 
wordt, kan men in de gebruikelijke termen van 
een kunstwerk of een sculptuur spreken, het is 
eerder dat dan iets anders. Eenmaal op zijn 
definitieve plaats zal men niet meer zo makke
lijk kunnen uitmaken of het een sculptuur is of 
een muur die op eender welke plaats in het 
museum had kunnen terechtkomen. Is alles 
wat het museum toont wel kunst? Misschien is 
deze vraag, gezien de toename van het aantal 
musea, niet meer eenduidig bevestigend te 
beantwoorden, tenminste niet meer zo beves
tigend als ik vijfentwintig jaar geleden stelde. 
Maar kan men in het museum eigenlijk wel 
vragen over kunst stellen zonder niet reeds 
bevestigend te antwoorden. Als men ervan 
uitgaat dat alles wat het museum “verpakt” 
kunst is, bevindt iedere persoon die het pro
bleem van het kunstwerk in het museum stelt 
zich in een precair parket. Ik denk dat er 
middelen zijn om de vraag te stellen en ik tracht 
ze in te zetten.

K.B.: Zou u deze ingreep willen beschrijven? 
D.B.: In feite plaats ik opnieuw een muur die 
op een bepaald moment afgebroken werd. 
Deze bakent twee ruimten af: de toegang van 
het museum, met links een cafetaria en rechts 
een bookshop, en de eigenlijke inkom tot het 
museum met een werk van Richard Serra. In de 
muur worden, vertrekkend van het midden van 
de muur, op symmetrische wijze vijf openin- 
gen aangebracht. De grootte van de openingen 
is de minimale grootte die aanvaard wordt 
volgens de veiligheidsvoorschriften, met name 
twee meter en twintig centimeter, die ik zowel 
in de hoogte als de breedte hanteer. De grootte 
van de openingen is dus geen esthetische keuze. 
Daarnaast zijn er een aantal formele aspecten: 
de lengte, de dikte en de bekleding van de 
muur. De ene kant van de muur wordt rood 
geschilderd, wat de eraan grenzende ruimte, de 
inkom met de cafetaria en de bookshop, een 
totaal ander karakter zal verlenen. De andere 
kant wordt voorzien van spiegels die de per
ceptie van de ruimte aanzienlijk zal beïnvloe
den. Het werk van Serra, dat zeer dicht bij de 
muur opgesteld staat en om die reden een 
beetje stikt, wordt bevrijd. Het zal ook meer op 
een kunstwerk lijken, en niet meer op een 
reusachtig kamerscherm, wat nu het geval is. 
Natuurlijk zal mijn ingreep het begrip van het 
werk van Serra veranderen.

K.B.: Aanzienlijk, denk ik.
D.B.: Dat ben ik met je eens maar ik ben geen 
designer of binnenhuisarchitect. Het is de in
greep, van iemand die in het museum een 
bepaald type werk maakt. In een museum 
staan werken per definitie bij en naast elkaar. 

K.B.: Maar u werkt toch niet alleen in en met 
de zaal maar ook met het werk van Serra.
D.B.: Dat klopt, maar dat is iets dat vaker in 
mijn werk opduikt. Ik heb deelgenomen aan 
honderden groepstentoonstellingen. Wat mij 
altijd geboeid heeft, is het werken tegen, voor 
of - op een neutrale manier - met het gegeven 
of thema van een groepstentoonstelling. In dit 
specifieke geval, waar twee werken gecon
fronteerd worden, wordt ook het gebrek aan 
autonomie van het kunstwerk aangetoond.

K.B. : Heeft het museum Serra geconsulteerd? 
D.B.: Dat weet ik niet.

K.B.: Is dat niet belangrijk?
D.B.: Het feit dat Serra niet geëist heeft om zijn 
werk te verwijderen op het moment dat men de 
muur afgebroken heeft, be wij st dat het niet zij n 
probleem is. Dat is mijn antwoord. Als ik een 
specifiek werk maak dat permanent opgesteld 
wordt, en als men me dan op de hoogte brengt 
van de wijziging van enkele installatie- 
modaliteiten, dan zal ik overwegen of ik het 
werk zelf moet aanpassen of mijn afkeuring 
moet laten blijken van de voorgestelde ingre
pen. Heeft men Serra op de hoogte gebracht, ik 
zou het graag weten.

K.B.: Als men, nadat uw werk in de inkom 
gerealiseerd is, aanpassingen wil doorvoeren, 
wat ik toch wel verwacht, niet omdat uw inter
ventie niet geslaagd zou zijn maar omdat er 
nog heel watandere problemen in het museum 
op een oplossing wachten, dan moet men u 
contacteren?
D.B. : Vanàf het moment dat het werk definitief 
gerealiseerd is en als een permanent onderdeel 
in de verzameling opgenomen wordt, wordt er 
een certificaat opgemaakt, een gebruiksaan
wijzing met enkele clausules en richtlijnen. 
Maar ik wil geen grotere controle uitoefenen 
dan redelijk is. Het museum is een openbare 
ruimte, en ik denk datje de openbare ruimte op 
een draconische wijze moet trachten te 
bemeesteren, zonder echter het openbare ka
rakter uit het oog te verliezen. Men kan niet 
eisen dat een openbare ruimte gedurende hon
derd of tweehonderd jaar onveranderd blijft. 
Maar als men de inkom verandert, dan moet ik 
in de gelegenheid gesteld worden om mijn 
werk opnieuw te overdenken.

K.B.: Wat hebt u over dit museum als context 
geleerd tijdens de periode dat u hier gewerkt 
hebt?
D.B.: Het museum bevindt zich in een moei
lijke periode. Er zijn duidelijk problemen van 
structurele aard maar ook heel wat praktische 
problemen: het tentoonstellingsparcours is er 
een van. Ik heb begrepen dat men overweegt 
om de inkom en de uitgang eventueel te veran
deren. De vroegere ingang was zeer goed 
volgens mij, maar ze maken er geen gebruik 
van, waarschijnlijk omwille van problemen in 
verband met de bewaking, of omwille van 
problemen die me volledig ontgaan.

K.B.: Dat is de reden waarom ik denk dat er 
zich nog heel wat veranderingen zullen vol
trekken die uw voorstel zullen beïnvloeden.
D.B.: Dat is goed mogelijk. Het is ook interes
sant omdat je in het museum met een zeer strikt 
voorstel werkt dat niet volledig onafhankelijk 
is van het leven in het museum. In dit verband 
benadert mijn werk een beetje het genre werk 
dat men buiten kan realiseren, in de openbare 
ruimte. In de openbare ruimte zijn er altijd 
enorme beperkingen die normaal gezien niet in 
het museum spelen. Met die beperkingen ga ik 
graag om.

K.B.: Uw werk in het museum reveleert duide
lijk uw experimentele houding. Het is een 
vraagstelling, een experiment.
D.B.: Ja, maar het is geen experiment dat zich 
in het atelier voltrekt, het is een experiment 
waarvan de kijkers getuige kunnen zijn.

Dit gesprek vond plaats op 7 april 1994 in 
Witte de With. Op 25 april bezorgde Daniel 
Buren een uitgebreidere en geredigeerde ver
sie van zijn antwoorden op de eerste vier 
vragen. Op 1 mei volgde de rest en zijn voor
stel tot interventie in De Witte Raaf. Omdat we 
de voorkeur gaven aan het door Daniel Buren 
bewerkte gesprek én zijn ingreep, wordt de rest 
van het interview in het volgende nummer 
gepubliceerd.

“Placement déplacé - travail provisoirement 
situé”, is nog tot 12 juni te zien in het Mu
seum Boymans-van Beuningen, Museum
park 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/ 
441.94.05).
“L’oeuvre-a-t-elle lieu?”, met werken van 
Giovanni Anselmo, Michael Asher, Stanley 
Brouwn, Patrick Corillon, Jacqueline 
Dauriac, Krijn De Kooning, Thierry Kunztel 
en Chen Zhen, loopt nog tot 22 mei in Witte 
de With, Witte de Withstraat 50,3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44).
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Van 7 tôt 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 
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/ofmeer informa
tie wensen, kunnen ons contacteren op onderstaand adres en telefoon
nummer, waarna een informatiepakket wordt toegezonden. Let wel, 
het aantal standen is beperkt.

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, le "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 des candidats.
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. H

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

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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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 
Werkstâtten
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
Ó. Keuken: ontwerp 
Surplus -1989
Ontwerp & 
Inrichting:
Surplus/Architect

Johan Decoker
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Documenta X

Catherine David

De ietwat trouwe lezers van “De Witte 
Raaf" met een beetje geheugen herinneren 
zich wellicht nog de in 1993 gepubliceerde 
tekst “Het banket van Trimalcion ”, en als 
ze zeer goed geïnformeerd zijn, lazen zij 
hoogstwaarschijnlijk ook het door Bart 
Verschaffel in “Het vel van Cambyses - 
Kunstkritieken tussen 'Van nu en straks ’ en 
Documenta IX” gepubliceerde interview 
met Jef Comelis. Diens uitgangspunten zijn, 
zoals de zaken er nu voorstaan, een noodza
kelijke voorwaarde voor het lezen van 
onderhavige tekst, een wat luie manier van 
de auteur om de argumenten tegen de ‘grote 
internationale tentoonstellingen’, tegen de 
curatoren, en inzonderheid tegen Jan Hoet 
en Documenta IX die erin werden ont
vouwd, onvermeld te kunnen laten. De le
zer vergeve het mij dat ik naar die twee 
teksten verwijs om het begrip, en zelfs het 
belang van onderhavige tekst te vergroten.

Bevestigt de intrede van Jan Hoet in de 
politiek aan de zijde van de Vlaamse katho
lieken de centrale hypothese van die twee 
teksten, dan moet ik daarentegen bekennen 
dat ik weinig scherpzinnig ben geweest met 
betrekking tot de paleisrevolutie die werd 
beraamd. Jan Hoets excessen en messia
nistische intenties waren in werkelijkheid 
slechts de laatste handelingen van een 
anachronistische ritus die de afzetting zou 
inluiden van zijn Profeet en andere voor
gangers ten gunste van een geseculariseerde, 
comfortabel in de nieuwe kathedralen van 
het geloof geïnstalleerde clerus; of, een
voudiger gezegd, die de militante pioniers 
en wanstaltige bouwers zou vervangen door 
een oligarchie van ambtenaren-curatoren, 
bedreven in de kunst van het kweken van 
rozen in pastorietuinen. Waar Jan Hoet zich 
met een veronderstelde zending van verlos
sing belastte, oefenen zijn opvolgers in het 
beste geval een beroep uit dat de roeping 
vervangt.

Maar ik moet het over Documenta hebben, 
over de recente actualiteit errond: Catherine 
David, en over de mogelijke toekomst er
van: Documenta X. Mijn eerste plan be
stond erin om een journalistiek onderzoek 
in te stellen, van zo dichtbij mogelijk te 
peilen naar de voorwaarden waarin de bis
schoppen werden aangewezen die in het 
conclaaf - het selectiecomité of de selectie
commissie - zitting hadden, naar hun be
sprekingen, de procedures en de inzetten 
die hen ertoe hebben gebracht Catherine 
David te benoemen, de witte rook aan te 
kondigen waar de dun gezaaide schare van 
de laatste aanhangers van die ritus naar 
uitkeken. Ik moest zeer concreet een aantal 
‘ernstige’ inlichtingen bekomen, ze veri
fiëren en aan elkaar toetsen. De taak was 
des te moeilijker daar tal vah tegenstrijdige 
geruchten de ronde deden en, onder de 
dekmantel van absolute discretie, van het 
gepatenteerde geheim, de gekste lijsten 
werden meegedeeld. Nooit had een benoe
ming aanleiding gegeven tot zoveel valse 
geruchten, tot zo’n lappendeken van in het 
schemerdonker van alkoven in de Romeinse 
paleizen gevoerde gesprekken. Om dat werk 
neutraal en vrij van vooroordelen te vol
tooien, ben ik rechtstreeks met Catherine 
David in contact getreden: “Sta mij toe u 
geluk te wensen met uw benoeming tot 
künstlerische Leiter van Documenta X. Ik 
verheug er mij ten zeerste over dat eindelijk 

een vrouw met een dergelijke verantwoor
delijkheid wordt belast. Ik krijg een aantal 
verzoeken om hoofdartikels aan Documenta 
en aan uw persoon te wijden en moet al 
tegen ui terlijk 15 april een tekst voor het 
Nederlandstalige blad “De Witte Raaf” 
geschreven hebben. Het ligt niet in mijn 
bedoeling over de legitimiteit van uw be
noeming te oordelen, maar wel zou ik graag 
onderzoeken wat Documenta vandaag in 
het algemeen en meer in het bijzonder ge
meten aan uw intellectueel engagement en 
uw “project” voor Kassei kan betekenen. 
Als u daarmee instemt, zou ik graag kennis 
nemen van uw bio-bibliografie, van de grote 
lijnen van uw project, met inbegrip van het 
organogram van uw medewerkers. Om de 
grootste nauwkeurigheid na te streven zal 
ik u mijn tekst vóór publikatie bezorgen, 
zodat u alle inlichtingen en feiten die u 
onjuist zouden lijken, zal kunnen controle
ren en verbeteren. In afwachting van uw 
antwoord verblijf ik, geachte Catherine 
David, met de meeste hoogachting.” 
Bij gebrek aan antwoord heb ik mij niet aan 
dat eerste plan kunnen houden. Ik zal er mij 
niet aan wagen dat stilzwijgen te interprete
ren. Ik kan mij hooguit een ander scenario 
voorstellen vanuit de hypothese dat mijn 
reputatie die van een bijfiguur zou zijn en 
Artforum mijn orgaan. Toch kan ik wijzen 
op een aantal feiten, hun chronologische 
organisatie, en ze becommentariëren.

In de eerste plaats moet worden onder
streept dat de eerste besprekingen binnen 
de Documenta-structuur uitgingen van de 
vraag betreffende een mogelijke vernieu
wing van de manifestatie in het licht van de 
evolutie van het artistieke terrein en de 
vaststelling van de relatieve ademnood van 
een reeds als historisch te kwalificeren ge
neratie. Onder de verscheidene naar voren 
gebrachte hypothesen getuigt het idee de 
organisatie van Documenta aan een collec
tief van ‘jonge curatoren’ toe te vertrou
wen, van het wezen van die debatten. De 
onderscheiden voorstellen voor het oprich
ten van een selectiecomité geven blijk, som
mige althans, van eenzelfde bekommernis 
inzake verjonging. Noteren we maar met
een dat die voorstellen niet in aanmerking 
werden genomen. Eén van die lijsten met 
acht namen, bijvoorbeeld, combineerde de 
namen van twee directeurs van eerbied
waardige instellingen wier loopbaan aan
ving in de jaren ’60, met die van jonge 
critici en curatoren die in de jaren ’80 zijn 
opgedoken. U hebt begrepen, denk ik, dat 
alleen de eerste twee namen werden aan
vaard. In de selectiecommissie zoals ze 
officieel is samengesteld, ligt de klemtoon 
dan ook sterk op het institutionele, te meer 
daar enkele van de persoonlijkheden die 
dat belichamen, tweederangsfiguren zijn, 
die daarenboven een zekere middelbare 
leeftijd hebben bereikt. Zonder ook maar 
enigszins afbreuk te doen aan de bevoegd
heid van de leden van dat comité, leiden de 
voormelde karakteristieken van meet af 
aan tot een bepaald type keuzen, dat nog 
kan worden bijgesteld door rekening te 
houden met een relatieve consensus om
trent de noodzaak een beroep te doen op een 
‘jonge’ curator, en, indien men zich de 
publiekelijk uitgedrukte wens van de bur
gemeester van Kassei wil herinneren, met 
het toevertrouwen van de leiding aan een 
vrouw. Het feit dat heel wat van de leden 
van het comité vijftigers zijn, is niet onbe
langrijk. Dat is vanzelfsprekend geen Voor
wendsel om op een oneerbiedige toon van 
eén “gerontocratie” te gewagen, maar in de 
mate waarin zij collegiaal een toekomstige 
directeur moeten aanwijzen die jonger is 
dan zijzelf, en gelet op het feit dat de grote 
meerderheid ervan deel uitmaakt van de 
generatie van de jaren ’60, wordt het detail 
dat ze nagenoeg tot eenzelfde generatie 
behoren, zeer betekenisvol. Sociologen 
hebben inderdaad enkele jaren geleden aan
getoond dat de beslissers van die generatie, 
of het nu gaat om politiek, economisch of 
cultureel leidinggevende personen, de 
grootste moeite ondervinden om hun op
volging te verzekeren en dat opnieuw feno
menen zoals de cumulatie van opdrachten 
en functies, de accumulatie van macht, even
als de vorming van dynastieën via inteelt 
opduiken. De macht reproduceert zich meer 
en meer overeenkomstig het academisch 
patroon van de verzwakte kloon. Kronos, 
angstvallig wakend voor zijn troon, vreet 
diegenen onder zijn kinderen op die hem 
niet exact zijn evenbeeld weerspiegelen en 

hem op die wijze het voortbestaan van zijn 
heerschappij weigeren. Voegen wij er bij 
wijze van andere waarheid als een koe aan 
toe dat iedere directeur van een instelling 
vandaag voldoende in beslag wordt geno
men door administratieve en andere taken, 
zodat de realiteit van de esthetische debat
ten die aan de gang zijn, en de evaluatie
criteria en drijfveren achter beslissingen 
van de hem voorafgaande generatie(s), hem 
in feite ontgaan, hoe intelligent hij ook mag 
zijn en van welke openheid van geest hij 
ook blijk mag geven. De verbinding van die 
twee gemeenplaatsen verscherpt het pro
fiel van de potentiële künstlerische Leiter 
nog meer: jong, inderdaad, maar zich in een 
situatie van onmiddellijke en instemmende 
ouderlijke erkenning bevindend, omdat hij 
zich nog altijd in het familiale huis ophoudt 
en een trouwe drager is van de waarden van 
zijn familiestam. In zo’n context heeft de 
verloren zoon/dochter weinig kans te wor
den uitverkoren en wordt de wispelturige 
wees totaal genegeerd.

Het selectiecomité is enkele keren bijeen
gekomen, heeft veel getelefoneerd, de-so- 
cialistische burgemeester van Kassei werd 
niet herkozen, de Geschaftsführer, verliet 
het toneel...; tal van subtiele gebeurtenis
sen hebben zich voorgedaan tot op zaterdag 
12 maart 1994 de uiteindelijke beslissing 
viel. Jean-Christophe Ammanns persoon
lijkheid heeft de jury heel duidelijk gedo
mineerd zonder dat Nick Serota de rol van 
tegenwicht kon of wilde spelen: “Gesteund 
(Catherine David) onder meer door een van 
de leden van de raad van bestuur, Jean- 
Christophe Ammann...” {“Libération”, 
maandag 14 maart 1994, p. 42). Voor elke 
buitenstaander lijkt het zeer verbazing
wekkend dat Kasper König het laatste 
selectieniveau niet heeft gehaald, dat hij 
geen deel uitmaakte van de groep van vier 
kandidaten bij de laatste ronde. Was zijn 
project zo zwak, zo onbetekenend dat het 
die uitschakeling wettigde? Je moet wel erg 
naïef zijn om te geloven dat op dat niveau 
van de besluitvorming enkel objectieve cri
teria inzake de geldigheid van de voorstel
len de keuzen van een jury bepalen. Königs 
gezag, ervaring en formaat verdienden een 
andere behandeling, tenzij het van in den 
beginne duidelijk de bedoeling van de jury 
was om een beroep te doen op een directeur 
van veertig jaar én daarenboven van het 
vrouwelijk geslacht. Hoe is het anders uit te 
leggen dat in dat làatste stadium de voor
keur uitging naar Catherine David in plaats 
van naar de directeur van Witte de With? 
Chris Dercon behoort niet tot mijn vrien
den, en ik koester spontaan zeker meer 
sympathie voor Catherine David. Maar in 
het geval van een besluitvorming stoelend 
op een ernstig onderzoek van ieders loop
baan, van hun respectieve plaats binnen 
eenzelfde kunstscène, kan het feit dat de 
keuze op Catherine David viel, enkel op 
grond van haar vrouwelijke identiteit wor
den gerechtvaardigd. Ik wil mij geenszins 
onhoffelijk tegenover haar opstellen, maar 
de aankondiging van haar benoeming heeft 
tal van reacties van ongeloof, van hilariteit, 
en zelden van spontane goedkeuring te
weeggebracht. Die belangrijkste reacties 
waren afkomstig van zoveel verscheidene 
groepen, generaties en landen dat er reke
ning mee kan wordén gehouden. Mij trof
fen steeds weer terugkerende overwegin
gen in de zin van: “zij heeft (nog) niets 
gedaan”, “zij heeft nooit de verantwoorde
lijkheid gedragen vóór een instelling, hoe 
kan zij instaan voor de leiding van Do
cumenta?”, “zij kan niet accrocheren", ... 
enzovoort. Aan die op zich al bittere kritiek 
worden in Frankrijk nog wredere commen
taren toegevoegd. Misschien wordt hiér 
een geschil uitgevochten waarvan de oor
sprong moet worden gezocht in een ver
meende verklaring van Catherine David te 
Toronto, waar zij zou hebben gesteld dat er 
in Frankrijk, op enkele zeldzame gevallen 
na, geen kunstenaars zijn. Ik geloof dat al 
die opmerkingen zeer onterecht zijn, en al 
voorbijgestreefd in de mate dat de ham
vraag is te weten wat zij zal doen. Als bij 
toeval al die kritiek voor goede munt moet 
worden aangenomen, zouden we ze ook op 
tal van andere curatoren moeten toepassen 
en moeten erkennen dat wij niet ophouden 
te verwijzen naar de mythe van Documenta, 
dé referentietentoonstelling bij uitstek die 
de meest hedendaagse scheppingen en haar 
beste vertegenwoordigers onder de leiding 
van de meest verdienstelijke curator recht

vaardigt. Dat ressorteert allemaal onder het 
absolute domein van het fantasma en van 
de historische manipulatie. Geen enkele 
Documenta-manifestatie, zelfs niet die van 
Szeemann, heeft ooit aan die fantasma- 
gorische projectie beantwoord. De keuze 
van de volgende directeur is dan ook een 
andere waard.

Wat kan de inhoud van Documenta X wor- .
den? Bij ontstentenis van een antwoord van 
Catherine David biedt enkel het bestuderen 
van haar tentoonstellingsprogramma en haar 
teksten mij de mogelijkheid enkele alge
mene kenmerken af te leiden. Ze lijkt zich 
meer thuis te voelen bij de geklasseerde 
kunststromingen dan in de behandeling van 
een brede actualiteit die de j aren ’ 80 en het 
begin van het aan de gang zijnde decen
nium zou omvatten. Merkwaardigerwijze 
is een belangrijk deel van haar tentoonstel
lingen gewijd aan kunstenaars die al ge
storven zijn. Antwoordde zij niet op de 
vraag van Chantal Pontbriand over de se
lectie van de kunstenaars van “Désordre” 
(Tunga, Mike Kelley, Jana Sterbak, Nan 
Goldin,...): “Een zekere moeheid...”, of 
nog, in de interviewtekst van “L ’époque, la 4
mode... ”: “Als je de jongste tien jaar over
schouwt, is het anderzijds interessant op te 
merken dat het begrip actualiteit op 
apegapen ligt...”? Na de lectuur van haar 
gesprek met Chantal Pontbriand zou ik 
geneigd zijn te verklaren dat haar stand
punten in hun geheel genomen symptoma
tisch zijn voor een bepaald conformisme, 
zelfs voor een bepaald “links” cultureel 
conservatisme. Kijkt het voornamelijk 
panamerikaans solidariteitsgevoel met de 
Derde wereld waarvan zij blijk geeft, nog 
naar de werken? (Chantal Pontbriand: 
Tunga heeft een Zuidamerikaanse gevoe
ligheid. Mike Kelley is Amerikaan van 
Ierse afkomst. Jane Sterbak is van 
Tsjechische afkomst...); in haar recentste 
tentoonstelling komt de jonge, Iraanse * 
kunstenares - of van Iraanse afkomst - in 
werkelijkheid over als een sub-Bertholin. 
In 1988 reageerde zij nochtans zeer heftig 
op Jean-Hubert Martins “Magiciens de la 
Terre ”: “Gisteren Indië en Japan, vandaag 
de Russen, van de glasnost en de Spanjaar
den van de movida, binnenkort Brazilië... 
om niet met nobele bedoelingen in de min- >4
der nobele kaarten van allerlei nationalismen 
enkolonialismen te spelen...”. Wedden dat 
zij vandaag beter de ateliers van de jonge 
Braziliaanse kunstenaars kent dan die van 
jonge Franse of Duitse kunstenaars., De 
verwijzing naar het lichaam, misschien een 
teken van New Age, is voortdurend aanwe
zig (“Ik denk dat Nauman nooit een minima- - -
list is geweest. Als er één stroming is waar
mee hij geïdentificeerd kan worden, dan is 
het de body art...”), evenals de afwijzing 
van een bepaald type hedendaagse cultuur 
die schatplichtig is aan het “communica- 
tionele”, aan de design, aan alles wat tot het 
domein van de Low Culture behoort. De 
arme Serge Daney fungeert dan als figuur • 
van de waarheid. Indien de kunst een nieuw 
sediment zou moeten krijgen, zou dat moe
ten gebeuren via contact met twee nobele 
uitdrukkingsvormen: de Literatuur en de 
Film ( “Der Spiegel”,nr. 12,21 maart 1994: 
“Ik zal dat (een kunstsupermarkt- 
Documenta) beletten, geef mij de gelegen
heid u te verrassen. De zogenaamde grens- “ 
gebieden van de kunst, de literatuur, de 
film, enzovoort, kunnen zich plots in het 
centrum bevinden.”). Zou zij feministe zijn? 
Ja, misschien, hoewel zij dat niet als zoda
nig claimt; wij merken dat ternauwernood 
hier en daar, tussen de regels door. Maar dat 
feminisme is zeker niet het feminisme van 
de Guerilla Girls. Ik kan mij voorstellen " 
dat, behoudens verrassing, Documenta X 
zich rond die enkele algemene trekken zal 
afspelen, tenzij de directeur ons van het 
tegengestelde overtuigt! Veel geluk met 
Documenta X, Catherine, en vooral met 
wat na Documenta komt.

Yves Aupetitallot

Vertaling: Willy Devos
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naar aanleiding van de tentoonstelling wordt er een 
katalogus uitgegeven

5 mei - 4 juni 1994

Galerij S65
Tragel 7 

9300 Aalst - België 
Tel 053 70 02 17 - 77 01 64 - Fax 053 77 07 87

open van woensdag tot en met zaterdag van 14 - 18 u. én 
op afspraak

09.06-23.07.1994

HUNTER REYNOLDS
“LunaBlumen”

PATINA DU PREY
“Waiting”
(performance)

doorlopend van 18.00 tot 21.00 uur op 09.06.1994

JAMES VAN DAMME GALLERY
VLAAMSE KAAI 17-18 • 1STE VERDIEP 

B-2000 ANTWERPEN • TEL & FAX 03/216 93 55 
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4 O O A Temporary Art Outside•• WOLFSLAAR

MD ennis Adams Trans/actions

-12 maart tot 29 mei 1994 -

Geneviève Cadieux (Zomer van de Fotografie)

(De Praktijk) Mark Manders
-18 juni tot 28 augustus 1994 -

Een selectie uit

de verzameling van het muhka is
doorlopend te bezichtigen.

lezi ngen
J an Foncé situeert het werk van Dennis Adams 

zondag 15 mei, 11 uur

Geneviève Cadieux de kunstenares licht haar werk toe
I zondag 19juni, 11 uur

diap resentatie

Mark Manders toont fragmenten uit zijn ’Zelfportret als gebouw' 
zondag 21 augustus, 11 uur

(museumontbijt .
zondag 22 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus
11 - 11.30 uur ontbijt gevolgd door rondleiding 
prijs: 400 Bfr. !pp.

MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat - 2000 Antwerpen 326343 38.59.60 - fax 32/3/216.24.86

Bibli
va dinsdag
Is open van g
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De geest gaat steeds door het lichaam (v/m)
ERIC DE KUYPER

De verbeelding 
van het 

mannelijk lichaam

3

sagn,e DANIEL TARADASH 
e çn ne gorfec- t, William INGE

I
URE GUILD. Inc. nd JOSHUA LOGAN e

B FRED KOHLMAR*#15*1

Dit boek is een gebeurtenis. Door zijn baan
brekende reflectie over de film, door zijn 
constructie en schriftuur, door zijn reflec
ties over de psychische dynamiek van de 
lichamelijkheid. Het is in ons taalgebebied 
door zijn ambitie een uitzonderlijk werk: 
tot levenskunst gerijpte theorie puttend uit 
de academische cultuur, maar daar princi
pieel buitenstaand, uiterst intiem en toch 
toegankelijk, een onderzoek naar een ver
loren beeldtaal, maar belangrijk voor onze 
gevoeligheden nu.
Wat anders kunnen we van hem verwach
ten dan een zeer verleidelijk boek over de 
verleiding? Verleiding: die passief-actieve 
vaardigheid die zich afspeelt tussen kijken 
en tonen. Een spectaculaire structuur waarin 
een kortsluiting plaatsvindt, omdat wie kijkt 
tegelijk kijker en bekekene, tegelijk subject 
en object is. Kijker en bekekene, zij worden 
door de grammatica van de taal gescheiden, 
maar zijn voor de grammatici van het psy
chische de twee polen van éénzelfde 
scopisch organisme, waartussen het kijkt. 
Gaat Sartre uit van de negerende blik die de 
ander (schaamte wekkend) op hem werpt, 
dan gaat deze schrijver uit van de fascine
rende aanblik die de ander (schaamteloos) 
aan hem opdringt. De afstand van de blik is 
niet de bron van een gevreesde negatie, 
maar integendeel van begeerde affirmatie. 
Het oog omcirkelt in Dionysische vervoe
ring het bekeken en zich dus tonend lichaam: 
aangrijpend moment waarin het oog tege
lijk tastlust en de lust van het inzicht produ
ceert.
Niet verwonderlijk dus dat uitvoerings- 
kunsten zijn levenshouvast zijn geworden: 
theater, dans en film. Het zijn vormen die 
hun juistheid ogenblikkelijk bewijzen in de 
prikkeling die de toeschouwer ondergaat. 
Deze toeschouwer gaat naar het theater, de 
opera en de bioscoop als naar een masseur. 
Hij legt een vlijmscherp oor te luisteren bij 
zijn eigen indrukken: iedere foute aanra
king registreert hij meedogenloos.
Zo stelt hij in “De verbeelding van het 
mannelijk lichaam” een taxinomie van 
mannelijke (en vrouwelijke) lichamen op. 
Zoals Barthes een Dictionaire “scientifico- 
poétique ” van de Verliefdheid schreef, zo 
stelt de auteur een naslagwerk op van de 
prikkelfactor van lichamen, hun vormen, 
delen en aanblik; ze te benoemen, te verde
len, te combineren is een plezier dat aan dat 
van Baron Von Frankenstein doet denken. 
In woorden, in adjectieven, stelt hij een 
“carte du sensuel” op van de filmische 
lichamelijkheid; herleidt hij de elementen 
van prikkeling en aantrekking tot steeds 
fijnere componenten, als ontwierp hij een 
sensueel alfabet.

Een studie dus van het lichaam in de Ame
rikaanse film uit een specifieke periode: de 
jaren ’30 tot ’50. Na de stille film dus en 
voor de Nouvelle Vagues. Periode geken
merkt door twee institutionele factoren: het 
“studiosystem” en de ideologische “Hays 
Code” (de laatste wordt ingevoerd in 1933; 
het eerste takelt in snel tempo af in de jaren 
’50). Systematisatie in de produktiewijze, 
systematisatie van de iconografie (toch een 
zeervertrouwdthemauitde schilderkunst!). 
Cruciaal aan de Hays Code is niet het preuts 
systeem van censuur, het is in de eerste 
plaats een vorm. Men kan immers geen 
enkele echt belangrijke cultuurproduktie 
vrij laten, men moet ze een geordend kader 

van operatie geven. Zelfs het liberalisme 
kan het niet zonder een legitimering tot 
autoriteit stellen. Dat kader gaf de Hays 
Code. Wat de Rechten van de Mens zijn 
voor de 18de eeuw, dat is de Hays Code 
voor het cultuurimperialisme: “droits des 
sentiments publics”.

De methode van het boek is bifocaal. Om 
de zoveel hoofdstukken zet het boek weer 
dat andere programma op: nu eens is het 
semiotisch, dan weer psychoanalytisch. 
Verzoening tussen beide wordt niet nage
streefd. Hoe zou dat ook kunnen: semiotiek 
is een gesloten, synchroon, gedigitaliseerd 
systeem, gekenmerkt door polariteit; psy
choanalyse is een diachroon systeem, waarin 
ontwikkeling en proces essentieel zijn. 
Het resultaat van deze dubbele methode is 
een verscheurd boek, dat een stereo
scopische lectuur vergt. Twee ‘beelden’ 
(een semiotisch geraamte en een analyti
sche interactie) ontstaan er van het manne
lijke en vrouwelijke lichaam. Twee beel
den die over elkaar geprojecteerd worden 
ondanks de fundamentele incompatibiliteit. 
Ik ken geen ander boek dat zulk een ris
kante krachttoer waagt en erin slaagt.
Het semiotische is hier, zoals zo vaak in 
deze discipline, scherp en verfrissend - 
droog zand; terwijl het psychoanalytische 
het genot geeft van de vochtige en deson
danks toch vastere klei, waarmee je einde
loos nieuwe vormen kan kneden. Het 
semiotische deel is louter amusement: dicht 
bij de filmische materie, grandioos in de 
verfijnde, microscopische ontleding en 
vooral meeslepend sensueel. Het psycho
analytische schrijft de wetten uit op grond 
waarvan wij ons laten betoveren door beel
den van lichamen. Hoe krijgen seksuele 
voorkeuren en accenten in ieder van ons, 
ook tijdens het filmkijken hun plaats?
Waarom functioneren de lichamen uit deze 
periode van de Amerikaanse film? Om dat 
te beantwoorden onderzoekt de schrijver in 
de eerste plaats hoe ze in elkaar zitten (hoe 
ze gekleed, geschminkt en gekaderd wor
den). Waarom en op welke wijze dat dan 
ook nog werkt als een collectief begrepen 
erotische taal is een andere vraag, die een 
andere methode vergt.

Het kijken naar het lichaam herinnert ons 
aan het lichaam dat ons gedragen en gevoed 
heeft, waarvan de huid de onze heeft ge
wekt, waarvan de stem ons heeft gehuld in 
het lieftalligste gefluister dat wij ooit zullen 
horen. Het lichaam waar we - later als 
volwassene - naar kijken belooft ons een 
terugkeer naar die volledigheid, via de 
omweg van de geseksualiseerde erotiek. 
Maar die omweg maakt juist de kans op 
herstel van die oorsprong onmogelijk. Stars 
zijn er om het verlangen naar die oerfase te 
wekken en aan het sekseverschil een enigs
zins bevredigende oplossing te geven.
Wij werden, sinds die oerfase gemerkt door 
twee dramatische ontwikkelingen. De eer
ste ontwikkeling is de ontdekking dat “ik” 
en die omhullende, lijflijke omgeving twee 
verschillende personen zijn: mijn moeder 
is niet “ik”. Het “ik” wordt losgeknipt van 
die andere: identiteit ontstaat (Lacan be
schrijft dat in die schitterende 'theatertekst' 
“De Moeder, Het Kind enDe Spiegel”). De 
tweede ontwikkeling speelt zich eveneens 
via het kijken af: er is één seksueel orgaan 
en niet iedereen heeft het. De piepjonge 
identeit krijgt een stevige deuk. Het meisje 
beseft dat ze iets niet heeft (maar dat ze het 
misschien zou kunnen krijgen), de jongen 
beseft dat de ander (juist dié andere!) het 
niet heeft en dat hij het dus (ook) zelf wel 
een zou kunnen verliezen. Angst en nijd 
zijn de twee negatieve grondgevoelens: 
stoerheid om het bedreigende af te schrik
ken ontstaat bij de man (hij is een fobisch 
wezen), eindeloze manipulaties om dat wat 
men niet heeft (steeds weer net dat wat men 
niet heeft!) toch te krijgen bij het meisje. De 
eerste, prille identiteit wordt dus heel snel 
doorkruist door en aangevuld met het spel 
van labiele, schuivende identificaties, steeds 
met een ambivalent karakter. Tussen het 
homo-principe van de identificatie en het 
hetero-principe van de identiteit is de men
geling precair en explosief. Om goede, maar 
andere redenen beangstigt zowel het an
dere als hetzelfde; of is men zowel op het 
andere als op hetzelfde jaloers. Juist die 
ambivalentie ligt aan de basis van ons ero
tisch leven.
De schok van de ontdekking van het sekse
verschil en de daaruit voortvloeiende 
oedipale verstrengelingen zorgt voor een 
ingrijpende opdeling van het lichaam langs 
de lijnen van dat sekseverschil. Hier ont

staat de problematiek van de fetisj. Maar 
daaronder ligt reeds een verwante en toch 
andersoortige fragmentering klaar, name
lijk de pre-oedipale toeneigingen tot 
lichaamszones van grote prikkeling en be
vrediging. Daar speelt het kijken geen fun
derende rol; integendeel voelen, tastzin, de 
globale en binnen-lichamelijke gewaarwor
ding (bij voeding en ontlasting) zijn heer en 
meester van dit gebied. En ook hier ont
staan voorkeuren, bezettingen door lust of 
onlust. De boezem is in de pre-oedipale 
fase een allesvervullende bron van dat soort 
lust. Wat dus in de lichamelijke ontwikke
ling van het meisje een heel late toevoeging 
is aan haar autonomie, is in de psychische 
ontwikkeling van het kind het lichaamsdeel 
dat het dichtst bij de beschuttende prenatale 
symbiose binnen de baarmoeder aansluit. 
Wat een seksueel orgaan is, een machtig 
instrument van de parade en provocatie in 
de seksuele arena, is tegelijk de ultieme 
herinnering aan de pre-oedipale fase, sym
biotisch en zonder sekse-verschil. Juist die 
dubbele bezetting van de boezem (pre- en 
post-oedipaal) maakt het tot zulk een cen
traal gebied voor de beeldvorming.

Geen erotische verbeelding zonder frag
mentering, specialisering, opdeling van het 
lichaam, verkaveling van huid en organen. 
Het begint al meteen met het feit dat niet het 
hele lichaam erectiel is, maar slechts een 
heel klein deel ervan (Cronenburg laat we
zens zien die all-erection zijn). De 
erotiserende blik compenseert dit en laadt 
alle delen van het lichaam op, maakt ze tot 
vervangers (stand in) van die erectie.
Wonderlijk in deze studie over de beeld
vorming van het mannelijk lichaam is de 
noodzaak om via de ver-beelding van het 
vrouwelijk lichaam te gaan. De wijze 
waarop dit bekeken, verdeeld, gefragmen
teerd en geprepareerd wordt, is de matrix 
voor het functioneren van dé erotiek in het 
algemeen. De mannelijkheid biedt dus geen 
eigen, parallelle positie aan maar bekleedt 
slechts een afgeleide, reactieve plaats, heeft 
geen oorspronkelijke, maar een afgeleide 
rol. (Op het narratieve niveau heb je net het 
omgekeerde - ter compensatie?). In het 
vlak van het beeld, van het onderliggende 
scopische gebeuren heeft het vrouwelijke 
lichaam de rijkste mogelijkheden, gaat die 
beeldvorming het verst in de fragmentering 
tot een kaleidoscopische fetisj.
Wellicht is de vrouwelijkheid zoveel rijker 
aan mogelijkheden omdat zij zonder zicht
baar orgaan, zonder zichtbare erectie is; 
daardoor moet die voortdurend gesugge
reerd, ‘ergens’ gezocht worden. ledereclose 
up, iedere accentuering van een lichaams- 
detail wordt een prothese, een plaats
vervanging. En letterlijk alles leent zich 
daartoe, weet iedereen die zich met glamour- 
fotografie, met pin ups, met de beeldvor
ming van stars bezighoudt.
Bekend is ook het inzicht dat de censuur, 
die de Hays Code aan de erogene zones 
oplegde, eindeloze verschuivingen van de 
erotische bezetting teweegbracht: naar an
dere plaatsen van het lichaam, vaak tegen 
de anatomie in, maar ook naar objecten en 
houdingen, zodat er een zeer gesofisticeerde 
erotische beeldtaal groeide. Zonder cen
suur geen erotische cultuur: dat is de para
doxale conclusie. En het gevecht tegen de 
censuur is heimelijk een strijd tegen de 
erotiek. Immers geen betere manier om 
erotiek te neutraliseren dan haar geen gren
zen op te leggen, zonder grens geen ver
schil, zonder verschil: het on verschil! Ero
tiek heeft alles met grenzen te maken, het is 
een spel van het gemarkeerde verschil tus
sen ‘bloot’ en ‘gekleed’, tussen huid en 
stof, tussen week en hard, tussen gebruind 
en bleek, tussen gaaf en gehavend, tussen 
deze zone ‘hier’ en die ‘daar’. Erotiek be
staat bij de gratie van een barrière die geno
men moet worden. Iedere barrière verdeelt 
de ruimte, zet ieder in een bepaalde positie 
tegenover die barrière en geeft juist aan de 
plaats waar hij/zij niet is een maximale 
waarde.

De iconografie van het vrouwenbeeld in 
Hollywood steunt op een spel van ontblo
ten en bedekken. Een spel dat des te vrijer 
en des te spannender gespeeld kan worden 
omdat er eigenlijk niets te bedekken is, 
geen erectie of ontbreken ervan. Als een 
goochelaar suggereert het beeld iets dat er 
niet is. De fragmentering gebeurt volgens 
twee assen. In de verticale as: één ontbloot 
been vooruit, het andere verborgen, één 
arm zichtbaar, de andere gesluierd, één 
borst gesuggereerd, de ander gedrapeerd. 
Daarnaast speelt de fragmentering ook met 

de horizontale scheiding in het middel: 
corset, gordel, taille, gesp of toegeknoopte 
doek: onder en boven, benen en boezem. 
Samen laten beide assen een verkaveling 
‘in vier’ toe. Dat kruis moetje eigenlijk als 
draaiend rond de navel voorstellen. Steeds 
is minstens één zone bedekt, minstens één 
zone ontbloot. De ontwerper van het kos
tuum houdt er rekening mee dat tijdens het 
spel handig verschoven moet kunnen wor
den.
Het beeld van de man is een beperktere 
uitwerking van hetzelfde principe. Beperk
ter want hier speelt alleen de horizontale as: 
boven- en onderlichaam, goed aangegeven 
door een gesp. Dat is het funderende plat
form van de mannelijkheid. Maar terwijl de 
vrouw tussen boven en onder kan kiezen, 
valt er voor de man in deze iconografie 
hoegenaamd niet te kiezen: het torso kan 
(graag ! ) ontbloot worden, het onderlichaam 
nooit. Het kan zo radicaal nooit dat de Hays 
Code die mogelijkheid niet eens verbiedt. 
De onwrikbaarheid van dit principe werkt 
als het ultieme apriori van deze beeld- 
systematiek: het is de wet van het 
Hollywoodlichaam uit die periode. Dat prin
cipe maakt het mannelijk ontbloten in ze
kere zin erg eenvoudig; eenvoud die met
een ook in morele termen herschreven wordt 
als ‘eerlijker’, tegenover het als begooche
lend en dus ‘oneerlijker’ beschouwde spel 
van de vrouw. Een mannelijke gordel is dus 
echt iets heel anders dan de vrouwelijke: 
duidelijke kracht tegenover onduidelijke 
suggestie.

Waarom houden vrouwen van mannen, 
vraagt de psychoanalyse zonder het ant
woord te weten. Waarom mannen van vrou
wen houden lijkt hen een minder moeilijk 
te traceren weg: het hele oedipale gebeuren 
verklaart het. Maar langs welke wegen ko
men vrouwen uiteindelijk uit bij mannen? 
Het is een raadsel.
Naast het waarom kan je ook de vraag 
stellen hoe mannen van vrouwen en omge
keerd hoe vrouwen van mannen houden. 
Tussen beider verlangens gaapt een funda
mentele kloof. De vele kruisbewegingen en 
oversteekoperaties rond identiek dezelfde 
scheidingen en grenzen verlopen in steeds 
weer de andere richting, onder een andere 
gevoelswaarde en perspectief. We maken 
hetzelfde mee, maar op een radicaal andere 
wijze; als dat geen misverstanden moet 
wekken! Het eindresultaat is dat ze elkaar 
treffen als eikaars radicaalste begoocheling. 
Geen harmonie in het vooruitzicht, maar 
veel misverstanden of noodzakelijke com
promissen (de slechte, maar enig mogelijke 
oplossing). Beider verlangen is fundamen
teel ambivalent, want doordrongen van de 
kwetsuren van scheidingen en verschillen. 
Dit heeft uiteraard ook consequenties voor 
de strategie van het zichtbare lichaam, van 
het lichaamsbeeld dat men uitstuurt en ont
vangt.
In ons zit bovendien de regressieve droom 
ingebakken van een aanvullende, comple
mentaire betrokkenheid (reeds Plato’s 
liefdesmetafoor gaat daarop terug). Droom 
van voor het oedipale. Maar in de werke
lijke verhoudingen is er geen terug moge
lijk. Het mannelijke en het vrouwelijke zijn 
vóór elkaar eerder gevaarlijke illusies dan 
bevrijdende aanvullingen. Hun voortdu
rende dialoog kan nooit de verloren sym
biose als doel hebben. Een natuurlijke (dus 
harmonieuze) seksualiteit bestaat niet, ook 
niet in de grote regressie die ieder bioscoop
bezoek uiteindelijk is. Wie daar goed kijkt, 
ziet er integendeel de triomf van de kunst
matigheid, dus van de erotiek, het beste wat 
we kunnen krijgen (nadat we alles kwijt- 
geraakten).

“De verbeelding van het mannelijk 
lichaam ” is uiteraard zoals zijn onderwerp, 
de film, een immens fetisjistisch boek. De 
verschuiving, de verwisseling, het deel- 
object, de fragmentering zijn ook de basis
regels van de illusie, funderend voor alle 
opvoeringskunsten. Film vergroot die me
chanismen verder uit en radicaliseert ze 
door er het camerabeeld tussen te plaatsen. 
Dit is een groot boek over het verleid wor
den, dus over de onherroepelijke scheiding 
en de triomfantelijke illusie.

Dirk Lauwaert

“De verbeelding van het mannelijk 
lichaam” van Eric de Kuyper verscheen 
bij uitgeverij SUN, Nijmegen, 1993, 
262 pp.
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De destructieve impuls
“Als eindelijk de vlammen hem bereiken 
lacht hij luid, luider dan hij in zijn hele leven 
ooit gelachen heeft. ”
Elias Canetti, in: “HetMartyrium"

1.

Toen de Amerikaanse filmregisseur Abel 
Ferrara, maker van “Fear City ” (1984), "King 
of New York” (1990) &n”Bad Lieutenant” 
(1992), een jaar geleden werd gevraagd hoe 
hij dacht over geweld in films, antwoordde 
hij dat in films die zogenaamd gewelddadig 
zijn, in feite op zeer preutse wijze met de 
duistere kanten van de menselijke psyche 
wordt omgegaan. (1) Ferrara: “Right now I 
think it’s all pussy, man.” Met andere woor
den: films over geweld zijn niet meer dan een 
zachtaardige bedoening. Ferrara stelde ver
volgens een principiële vraag: “But what is 
violence? In a movie, to quote Godard, ‘A 
gun going off is not a gun going off.’” Die 
doorzichtigheid van film, een erfenis van de 
klassieke Hollywood cinema die geen ge
heim maakte van zijn kunstmatig karakter, 
kan enkel worden overstegen in wat ik de 
emotionele toon van beelden zou willen noe
men. Ferrara ten laatste: “Violence in the 
movies - it’s an attitude, it’s aggression.” 
Hier wordt, zo lijkt het wel, een onderscheid 
gemaakt tussen aan de ene kant films die 
geweld afbeelden en daarbij blijven steken in 
de aanlokkelijkheden van de oppervlakte, en 
aan de andere kant films die geweld uitbeel
den, vertrekkend vanuit de intentie om een 
mentale conditie te doorgronden en voelbaar 
te maken. Het onderscheid doortrekkend kan 
je stellen dat de eerste categorie films wordt' 
beheerst door het regime van een narratieve 
logica. Het verhaal van de film zorgt voor een 
kader waarin alle gebeurtenissen worden ge
assimileerd. Excessen voegen zich naar deze 
orde. De crux van deze films is dat de werking 
van duistere krachten telkens wordt onder
broken om een of ander evenwicht te herstel
len. De opeenvolging van beeldsequenties 
heeft een neutraliserend effect. Op een 
geweldsuitbarsting volgt rust waardoor een 
zekere harmonie wordt bewaard. Er zijn le
gio voorbeelden van dit type films, zoals de 
klassieke western, de vroege, uiterst ver
zorgde James Bond films, en vele recente 
films waaronder "DemolitionMan" (1993), 
een film waarin het genre van de geweldsfilm 
overigens op de hak wordt genomen.
In de tweede categorie films wordt juist de 
verbrekihg van het evenwicht nagestreefd, 
overeenkomstig de karakteristieken van ge
welddadigheid. “Bad Lieutenant” behoort 
tot dit type, evenals zijn voorloper “Mean 
Streets ”(1971) van Martin Scorsese, een van 
de eerste films die opviel door een preoccu
patie met geweld, gekte en het rooms-katho- 
lieke geloof. In deze films wordt het regime 
van de narratieve logica onderuitgehaald. De 
opeenvolging van beeldsequenties is grillig, 
waardoor rusteloosheid de overhand krijgt 
En ook de in een film te onderscheiden klei- 
nere en in zekere zin op zichzelf staande 
eenheden - de scène, het shot - worden van 
binnenuit aangetast. Duistere krachten die 
onder de oppervlakte schuilen, zenden hun 
destabiliserende pulsen uit. De conditie van 
de beelden is onevenwichtig, gericht op ver
andering, ja zelfs op de eigen vernietiging. 
Die destructieve neiging brengt momenten 
van transgressie binnen bereik, momenten 
waarop de grenzen van een mentale toestand 
worden overschreden.
Zo is er aan het einde van “Bad Lieutenant” 
een scène waarin de door Harvey Keitel 
gespeelde politie-agent op de knieën valt 
vooreen in een lendendoek gehulde Christus- 
verschijning, een levende Man van Smarten 
die zo goed als roerloos in het gangpad van 
een verlaten kerk staat, tussen aan weerszij
den opgestelde banken. Keitel schreeuwt uit 
dat hij slécht is, dat hij probeert om goed te 
doen maar dat hem dat niet lukt, en dat hij 
hulp behoeft. Als in het volgende shot de 
figuur tot wie hij zich richt, is veranderd in 
een in een lang gewaad geklede vrouw met 
zwarte huidskleur, blijkt de vorige scène een 
hallucinatie.
Ferrara werd afgelopen jaar door verschil
lende filmrecensenten gekapitteld vanwege 
deze scène. Men vond het pathetisch, een 
onnodige verbreking van de continuïteit van 
de film, een moment waarop de transgressie 
door zijn vooropgezetheid niet werkte. Maar 
deze scène is juist interessant omdat hier zo 
sterk de gespletenheid naar voren komt tus
sen dat wat de Lieutenant ziet en de manier 
waarop hij dat beleeft. Dat je je als toeschou
wer op zo’n moment buitengesloten voelt en 

bevangen wordt door wrevel, is logisch. 
Opeens moet je een uitlaatklep vinden voor je 
eigen ongeloof.
De zojuist beschreven scène is een culminatie 
van de destructieve impuls die “Bad 
Lieutenant ” - de film zowel als het personage 
- stuurt. Het beeld valt uiteen, dermate radi
caal dat het in lucht oplost. Het is er plots 
gewoonweg niet meer.

De destructieve impuls doet in “Bad 
Lieutenant” zijn invloed op alle niveaus gel
den. Allereerst met betrekking tot de drama
tische handeling. Het leven van de politie
agent is oppervlakkig beschouwd geregu
leerd - hij heeft een gezin met twee kinderen 
die hij aan het begin van de film nog ‘s 
morgens naar school brengt, en hij gaat op 
zondag trouw naar de mis - maar bestaat in 
feite uit een aaneenschakeling van uitspattin
gen, overtredingen van de wet die hij geacht 
wordt uit te voeren. Keitel kan zich niet op 
normale wijze staande houden. Hij is overge
leverd aan de roes. Hij gebruikt grote hoe
veelheden cocaïne en heroïne, gokt zo bui
tensporig dat hij al zijn bezittingen verliest, 
en gaat zich op momenten dat zijn libido dat 
toelaat, op uithuizige plekken te buiten aan 
bizarre sex. Keitel stevent af op zijn eigen 
vernietiging, maar voordat het zover is zal hij 
nog één goede daad stellen, een hommage 
aan de vergevingsgezindheid van een ver
krachte non die haar aanranders nadien als 
arme behoeftigen wenst te zien.
Dan is er de cameravoering of de stijl. In het 
algemeen is de camera een onzichtbare maar 
autoritaire instantie die gericht commentaar 
levert op de in beeld gebrachte voorvallen 
(“Kijk eens wat hier gebeurt!”). In “Bad 
Lieutenant” wordthet gebruik van de camera 
zodanig gemanipuleerd dat het apparaat zich 
als het ware tegen zichzelf keert. Naarmate de 
film vordert wordt de camera een voertuig dat 
is overgeleverd aan de ongecontroleerde lui
men van het hoofdpersonage. Met andere 
woorden: de camera verliest zijn autoriteit. 
Het wordt zelf een ongedurig en in zekere zin 
willoos instrument. Soms lijkt het er op dat de 
camera meegaat in gemoedsbewegingen die 
hij op zijn eigen manier nabootst, bijvoor
beeld in de sequens waarin Keitel een woning 
verlaat en wankelend de trap afloopt. Het is 
avond, maar Keitel heeft inmiddels alle tijds
besef verloren. Hij is ten einde raad vanwege 
een enorme gokschuld. Maar hij staat stijf 
van de drugs om de wanhoop te weren. Opdat 
moment volgt de camera schokschouderend 
deze in een donker trappenhuis, zwalkende 
man. Dit tactiele manoeuvre van een camera 
die zich voegt naar de haperingen van het
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menselijk lichaam maakt de machteloosheid 
van Keitel voelbaar. Het is de voorbode van 
een later door hem met veel moeite naar 
buiten geperst verdriet.
Het derde aspect betreft de opeenvolging van 
beeldsequenties of scènes. Naarmate de film 
vordert gaan scènes steeds sterker op elkaar 
in werken. In het begin van “Bad Lieutenant ” 
vinden de overgangen tussen dag en nacht 
abrupt plaats. De waan van de nacht ver
dwijnt bij daglicht. Twee toestanden heffen 
elkaar als het ware op. Er is een zeker even
wicht. Maar dat verandert. Keitel gaat zich al 
snel op elk moment van de dag te buiten aan 
overschrijdingen. Er ontstaat een schemer
zone waarin niets meer stabiel is. Alle waar
den wankelen. Scènes doen in groezeligheid 
niet voor elkaar onder. Op een onderhuidse 
manier tasten ze elkaar aan.
Een dergelijk effect van subtiele destructie is 
ook aanwijsbaar in de mise-en-scène. Ik was 
bijzonder onder de indruk van een scène 
midden in de nacht, waarin Keitel op bezoek 
gaat bij een slanke vrouw met rode haren, 
lange wimpers en mooie handen, wier schoon
heid ondanks haar jeugd al verlept is. Keitel 
klopt bij haar aan, zij draait het slot open maar 
de deur klemt. Dat is het eerste teken van de 
vertraging die Keitel hier wacht. De vrouw 
begroet hem met woorden waaruit alle lust is 
geweken. Ze weet waarvoor hij komt, helpt 
hem op een keukenkrukje, bindt zijn arm af, 
zoekt een mooie ader en geeft hem wat hij 
verlangt. Buiten is het stil op straat. Binnen is 
geen pijn meer, geen begeerte. Alles is in 
evenwicht. Maar het behang, waarop grauwe 
motieven een eindeloze reeks van hetzelfde 
vormen, treurt over deze illusie. De roes, deze 
in verschillende gedaantes terugkerende ver
doving, bevestigt slechts de machteloosheid 
van de Lieutenant, uitgeleverd als hij is aan 
krachten die zich in hem hebben genesteld en 
die hem van binnen aanvreten, tot op de dag 
dat hij bezwijkt.

2.

In de geschiedenis van de moderne beel
dende kunst (van 1800 tot nu) zijn verschil
lende tendensen aan te wijzen die tot op de 
dag van vandaag doorwerken. De preoccu
patie van de kunst met haar eigen karakter, 
een preoccupatie die extreme vormen aan
neemt in enkele van de modernistische stro
mingen uit het begin van deze eeuw, heeft 
haar wortels in de periode tijdens en vlak na 
de romantiek. Gedurende die periode wordt 
de kunst' op zichzelf teruggeworpen. Haar 
bedding en haar referentiekaders, voorheen 
aangereikt door kerk en staat, vallen weg.

* Kunstenaars zijn daardoor genoopt om op
nieuw de betekenis en de plaats van de kunst 
te bepalen. Ze doen dat door het tot ontwik
keling brengen van individuele projecten die 
niet in dienst staan van een religieuze of 
seculiere context.
De romantiek is de période waarin dé verzelf
standiging van de kunst zijn beslag krijgt. Het 
is een overgangsperiode waarin onder meer 
het moderne trauma van de kunst, veroor
zaakt doordat vroegere banden met de sa
menleving zijn verbroken,oplicht. “Monnik 
aan zee ” (1809) van Caspar David Friedrich 
is in dit verband een kritiek werk. Hét heeft 
als onderwerp een religieus verlangen. Maar 
de leegte van dit schilderij, waarop een klein, 
vanaf de rug gezien personage voor een on
metelijk vergezicht staat, maakt als het ware 
zichtbaar dat de traditionele kaders voor een 
religieuze ervaring zij n verdwenen. Het schil
derij verbeeldt een subliem gemis. Het stelt 
daarmee ook de vraag wat een kunstwerk 
vermag. Kan een esthetische ervaring zelfs 
uit een vacuüm voortkomen?
Deze tendens van zelfbespiegeling van de 
moderne kunst wordt doorbroken met de 
opkomst van het realisme, rond 1840. Hier 
verschijnt een andere tendens, namelijk de 
ambitie om de kunst een plek te geven te 
midden van de dingen van alledag. Charles 
Baudelaire werd in 1846 pleitbezorger van 
een schilderkunst die “de heroïek van het 
moderne leven” uitbeeldde. “Interieur van 
mijn atelier, een reële allegorie die zeven 
jaar van mijn leven als kunstenaar samen
vat” (1854-55), het bekende schilderij van 
Gustave Courbet, geeft een fundamenteel 
antwoord op de oproep van Baudelaire. Cour
bet laat in dit werk zien hoe hij zijn praktijk 
ervaart. Een schilder werkt aan een eenvou
dig schilderij van een landschap dat door alle 
aanwezigen in zijn atelier - arbeiders, leden 
van de burgerij, intellectuelen en kunstenaars 
- kan worden bekeken en verstaan. Een naakte 
vrouw staat achter hem. Zij volgt met haar 
blik zijn schilderende hand.
Door in dit werk een naakt vrouwelijk model 
op te nemen als toeschouwer bij een van zijn 
schilderijen, reageerde Courbet op werken 
van voorgangers als Ingres en Delacroix, 
waarin vrouwen als ongenaakbare wezens of 
als personificaties van een ideaal worden 
afgebeeld. De vrouw op het schilderij van 
Courbet is een gewone vrouw die deel uit
maakt van het gezelschap in het atelier. Maar 
haar naaktheid is misplaatst, want niet func
tioneel. Wij zien een vrouw van vlees en 
bloed, maar wij zien ook een in de voorstel
ling verdwaalde, naakte figuur. Wat eens een 
stralend zinnebeeld was voor de klassieke

2 6



schilderkunst wordt hier een relikwie. De 
meegaandheid van de vrouw doet in dit ver
band ironisch aan. Ook Courbets keuze voor 
het grote formaat, bekend van voorstellingen 
van bijvoorbeeld veldslagen, is ironisch. In 
diteenvoudigeschilderij vaneenkunstenaars- 
praktijk, gemaakt met een sober palet, is 
bepaald geen sprake van een heroïsche al
lure.
Courbet geeft zijn scheppende bezigheden 
een plaats naast die van de mensen die aan
wezig zijn in zijn atelier. In deze reële allego
rie keert hij zich agressief tegen de taal van de 
kunst. Hij ondermijnt de verheven beeld
vormen die zijn voorgangers in hun werk 
aan wendden. Door ze, letterlijk, in hun naakt
heid te tonen wordt duidelijk dat deze beeld
vormen voortkomen uit sublimatie of anders
gezegd uit afzien van de werkelijkheid. Cour
bet stelt zich teweer tegen de gevolgen van 
een dergelijke attitude, namelijk een kunst 
die, doordat haar taal louter op zichzelf is 
betrokken, geïsoleerd raakt van de werke
lijke levensvormen. In de naaktheid van zijn 
schilderij is het masker van de kunst wegge
vallen.

Hier stuiten we dus wederom op de destruc
tieve impuls. In het schilderij van Courbet is 
deze kracht, net als in de film van Ferrara, 
gericht op het doorbreken van het narcisme 
van de kunst, de fixatie op haar eigen ver
schijningsvorm. Courbetalludeertinzijnreële 
allegorie op een overgeleverd, sleets gewor
den kunstvocabulaire. Maar hij vestigt hier 
slechtseven de aandacht op. Een kleine schok 
volstaat om duidelijk te maken dat een kunst
vocabulaire een constructie is. De door Cour
bet afgebeelde vormen krijgen daardoor hun 
eigen leven terug. Na Courbet zijn er in de 
geschiedenis van de kunst verschillende 
momenten aan te wijzen waarop zich een 
destructieve impuls doet gevoelen. De be
langrijkste 19de eeuwse kunstenaar in dit 
verband is Edouard Manet, die voortdurend 
de stilistische codes van bestaande genres 
doorbrak. De door hem geforceerde openin- 
gen zorgden ervoor dat het moderne leven in 
al zijn vormeloosheid de kunst kon binnen
treden.
Aan de kaders van de kunst, bepaald door 
beeldvormen als schilderkunst en sculptuur, 
wordt in de 19de eeuw niet wezenlijk ge
tornd. Dat verandert in de 20ste eeuw. Marcel 
Duchamp kwam in opstand tegen de stasis 
van de hem omringende schilderkunst en 
sculptuur. Met “Pharmacie” (1914), een re- 
produktie van een lieflijk winterlandschap 
(waaraan een rode en een gele stip zijn toege
voegd), en “Fountain” (1917), een porce- 
leinen urinoir met bevallige curves, stelde hij 
de schoonheid van bestaande dingen tegen
over deze categorieën. Hij wilde het denken 
over en de ervaring van kunst weer dyna
misch maken. Zijn methode bestond erin 
bestaande wetten (bijvoorbeeld van de taal en 
de fysica) en kunstcategorieën te overschrij
den. Met zijn koffers, die zijn oeuvre in 
miniatuurvorm bevatten, geeft hij aan dat hij 
zichzelf als een ambachtsgezel van de kunst 
ziet. Deze werken zijn, omdat ze de kunst uit 
een geprivilegieerde sfeer halen,, een kritiek 
op de uitwassen van het specialisme dat kunst 
heet.
Duchamps verzet tegen de grensbewaking 
van kunstdisciplines is heel eigentijds. Na de 
tweede wereldoorlog zien we een dergelijk 
verzet in het werk van Lucio Fontana, Piero 
Manzoni, en Yves Klein. Een cruciale trek in 
hun praktijk is het ontwikkelen van dynami
sche beelden die hun eigen natuur aannemen 
te midden van het leven van alledag. Vanuit 
een destructieve omgang met de kunst vóór 
hen - in hun praktijk nemen zij er althans 
radicaal afscheid van - komen ze tot eigen
tijdse beelden.
In de geschiedenis van de 20ste eeuwse kunst 
zijn meerdere ‘gewelddadige’ momenten aan 
te wijzen waarop kunstenaars, door statische 
kaders achter zich te laten, streven naar een 
dynamisering van het kunstbegrip (Dada, 
Fluxus, de performance uit de 70er jaren). In 
dit artikel ben ik niet geïnteresseerd in die 
momenten. Ze staan namelijk haaks staan op 
de gedisciplineerdheid van de destructieve 
impuls. Yves Kleins “Sprong in de Leegte” 
(1960) is in dit verband een sleutelwerk. 
Gepubliceerd als foto in een door de kunste
naar verzorgd pamflet, toont dit beeld de 
omarming van het onmetelijke. Een vermetel 
gebaar wijst op een groot verlangen. De met 
doodsverachting uitgevoerde sprong is een 
metafoor voor wat een kunstenaar kan doen: 
breken met de traditie en zijn werk als een 
open brief de wereld insturen.

? Gunther Förg

Sturz, 1984

3.

De Oostenrijkse kunstcriticus Robert Fleck 
publiceerde twee jaar geleden een artikel 
waarin hij een antwoord probeert te geven op 
de vraag wat de jaren ’ 80 voor de ontwikke
ling van de moderne kunst hebben betekend. 
(2) Ik was onder de indruk van dit artikel 
omdat Fleck op een prikkelende manier het 
krachtenspel in kaart brengt dat zijn invloed 
Op deze ontwikkeling deed en doet gelden. Ik 
geef hier een uitvoerige samenvatting van 
Flecks betoog.
Fleck constateert dat in de jaren ’80 iets is 
uitgekristalliseerd waarmee we klaar moeten 
komen. (De afgelopen driejaar, waarin over 
een breed front afkeurende reacties op de 
kunst uit de jaren ’80 zijn uitgesproken, ma
ken duidelijk dat Fleck een gevoelige snaar 
beroert.) De moderne kunst is volgens Fleck 
in een academische fase terechtgekomen. 
Een paradoxale situatie, omdat zij in deze en 
de vorige eeuw eeuw steeds weer haar krach
ten putte uit het gevecht tegen de academie. 
De overgang van moderniteit naar acade
misme wordt door Fleck geïllustreerd met de 
ontwikkeling van het werk van Richard Long. 
In 1967 maakte deze kunstenaar een werk dat 
bestaat uit een zwart-wit foto'van een land- 
schap met op de achtergrond een bos. Het 
gaat hier om een belangrijk werk in het 
oeuvre van Long. Op het gras had hij een 
brede krijtstreep van meerdere meters lang 
getrokken. De foto was een registratie van 
deze actie op het moment dat zij was vol
tooid.
Sindsdien heeft het werk van Long een weg 
bewandeld die representatief is voor het neo- 
academisme. In werken uit recente jaren, 
cirkels en vierkanten gevormd door stukken 
hout of stenen, wordt het gebaar van de foto 
uit 1967 - het aanbrengen van een spoor door 
middel van objecten - in de tentoonstellings
ruimte gepresenteerd. Wat in het begin een 
ondergeschoven element was - de materiali- 

sering - bepaalt nu de logica van het werk. 
De krijtstreep uit 1967, een rechthoek die met 
het beeldvocabulaire van de abstracte kunst 
uit het begin van deze eeuw was verbonden - 
op afstand, in de natuur - is in het recente werk 
verzelfstandigd, en wordt keer op keer met 
materialen ingevuld. Ook de receptie van het 
werk van Long is veranderd. Van een 
conceptuele ervaring, een navoltrekking van 
een actie in het hoofd van de kijker, is het het 
fysiek omcirkelen van een cirkel of het 
omkruisen van een rechthoek geworden.
Een dergelijke bewijsvoering, waarmee de 
overgang van moderniteit naar academisme 
kan worden geïllustreerd, is volgens Fleck 
toepasbaar op een groot deel van de Minimal 
en Concept Art. In Nederland kan je, wat de 
Concept Art betreft, denken aan het werk van 
J an Dibbets en Ger van Elk. In het latere werk 
van deze kunstenaars duikt een maniërisme 
op dat in schril contrast staat met de eenvoud 
en de luciditeit van hun vroeg werk. In de 
latere ontwikkeling van hun werk blijken al 
deze kunstenaars, en Fleck vindt dat opmer
kelijk omdat het aanvankelijk minder of niet 
het geval leek, afwijzend te staan tegen de 
inzet van de modernisten uit het begin van 
deze eeuw. De laatste dertig jaar is het moder
nisme overal omarmd. Ideeën uit de kunst 
zijn in allerlei vormen in de samenleving 
doorgedrongen (denk aan de Nederlandse 
cultuurpolitiek uit de jaren ’70). Tegelijk 
hebben kunstenaars zich gedistantieerd van 
het modernisme en van het idee van de cultu
rele voorhoede.
Fleck suggereert dat er zelfs sprake is van 
reactionair gedrag. Hij onderscheidt drie fa
ses in de ontwikkeling van de huidige neo- 
academische situatie. Allereerst is er een 
generatie kunstenaars die de bestendiging 
van de traditie van de moderne kunst in de 
westerse welvaartsmaatschappij meemaakte. 
Ook de daarmee verbonden uitbreidingen 
van musea en het fenomeen van de grote 
tentoonstellingen van hedendaagse kunst

werden door deze generatie beleefd. Joseph 
Beuys en Andy Warhol zijn kunstenaars op 
het snijpunt van deze evolutie. Minimal en 
Concept kunstenaars zullen de spectaculaire 
verhoudingen van deze grote tentoonstellin
gen laten meespelen in hun werk. Ze gaan 
werken met pompeuze materialen, er ont
staat een nieuwe Art Pompier, aldus Fleck. 
Als tweede moment in deze ontwikkeling 
noemt Fleck het midden van de jaren ’80, 
toen kunststromingen als Neo-Geo zorgden 
voor een curieuze heropleving van het 
modernistische vocabulaire. Fleck doelt hier 
op kunstenaars als Peter Halley en John Arm
leder. Wat betreft Nederland kan je wellicht 
denken aan het werk van Marien Schouten, 
Han Schuil en Roos Theuws.
Fleck constateert dat er tegenwoordig ook 
een derde generatie is die, met deze en andere 
academische voorbeelden voor ogen, haar 
weg zoekt. In hun werk kiezen deze kunste
naars voor een anti-spectaculair moment, 
voor speelsheid. Dat is een daad van verzet 
tegen de jaren ’80. Een tentoonstelling als 
“WATT” bracht recentelijk deze tendens in 
kaart. Kunstenaars willen afrekenenen met 
het specialisme van de kunst. Haar geprivile
gieerde positie wordt aan de kaak gesteld. 
Met dit gebaar, dat maakte “WATT” duide
lijk, worden openingen geforceerd. (3) 
Maar het is de vraag hoe deze tendens zich 
verder zal ontwikkelen. Fleck heeft zo zijn 
twijfels. In de huidige kunstacademies heer
ste tot voor kort een epidemie van hyper- 
professionalisme, met het beeld voor ogen 
van het kunstwerk als een te installeren pro- 
dukt. Daarnaast is er een reactionaire anti- 
academie - in Nederland het obstakel van een 
dagbladpers en van auteurs als Dick Kraai- 
poel die de geschiedenis van de moderne 
kunst herschrijven door vooral aandacht te 
besteden aan “echte kunst die je ontroert”. En 
ook een derde optie is niet aanlokkelijk: een 
academische terugkeer naar de anti-esthetiek 
van de jaren ’ 60 en de sociaal-culturele impli
caties van de kunst uit die jaren. “Sonsbeek 
93”, “Unité”, en “Vertrekken vanuit een 
normale 'situatie ... " zijn drie recente ten
toonstellingen waarin het problematische 
karakter van dit actuele gegeven naar voren 
kwam.
Robert Fleck besluit zijn analyse door te 
zeggen dat de neo-academische weg een van 
de antwoorden is op de acceptatie van de 
modernekunstdoor de samenleving. Nieuwe 
definities van kunst ontstaan echter vanuit 
een anti-academisch gebaar - dat is altijd de 
kern van het modernisme geweest. Het gaat 
er nu om dat gebaar in te zetten tegen de 
laatmodeme, neo-academische kunst. Uit een 
aanval op dit bastion kunnen vernieuwingen 
ontstaan.

De uitkomst van deze analyse strookt met 
mijn gedachte over de produktiviteit van de 
destructieve impuls. Ik schreef dat deze kracht 
zich richt tegen de op zichzelf gefixeerde taal 
van de kunst - een academisch gegeven, in de 
termen van Fleck. Het is cruciaal dat die 
conditie, zoals nu het geval is, door een 
jongere generatie kunstenaars ter discussie 
wordt gesteld. Het beeld van het complete 
kunstwerkzoalsdatindejaren ’80 naar voren 
kwam, hangt samen met een kunstconcept 
dat dermate zelfbewust is geworden dat het 
een sta-in-de-weg is voor het denken, een 
obstakel zelfs voor de ontwikkeling van de 
kunst.
De destructieve impuls, dat zal nu duidelijk 
zijn, is wezenlijk gericht tegen een idealis
tisch kunstbegrip. Doel is om het kunstwerk 
in een staat van crisis te brengen opdat het 
zich openstelt voor zijn wereldse omgeving. 
Courbet deed dat in de 19de eeuw met zijn 
reële allegorie. Wie is de Courbet van de 
20ste eeuw?

Mark Kremer

Noten

( 1 ) Manohla Dargis, “Malice toward Nuns ”, 
. “Art Forum”, maart 1993, p. 71-74
(2) Robert Fleck, “Cumulus aus Europa ”, 
“Parkett”, no. 32, p. 158-162
(3) Mark Kremer, “Watt or von Miinch- 
hausen, take your pick”, “De Witte Raaf’, 
nr. 48, p. 6-7

(wordt vervolgd)
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Vuile handen

■

■

s

Onophoudelijk smukt het politieke lijf zich 
op met emblemen en trefwoorden waarmee 
het ons zijn identiteit tracht aan te smeren. 
Daar heeft het van oudsher een sport van 
gemaakt, zijn complexiteit wegcijferen ach
ter tekens die gemakkelijk verleiden en 

$. gemakkelijk verhandelen. We zijn dan ook 
zo gewend geraakt aan dit puberaal verlan
gen om goed over te komen dat het ons 
bijna koud laat. Nochtans wordt het hoog 
tijd om ons ernstig zorgen te maken. Men 
komt ons iets op de mouw spelden, iets in 
het oor brullen dat het wezen van de poli
tiek wil ontkennen.
De vertoornde roep om “schone handen” 
juist nu lanceren is ongeoorloofd, ja zelfs 
pervers. Hij verbloemt of maskeert niet, hij 
misleidt, ‘t Is geen loze kreet, maar een 
doelbewuste vervalsing. Grof bedrog. Maar 
tegelijk ook veel meer. Dwars door alle 
leugenachtigheid, verwant aan het katho
lieke soort dat om kuisheid tiert in tijden 
van gevaarlijke ziektes, is het ook de 
sloganeske voorafspiegeling van een 
nieuwe politieke werkelijkheid. Wie daar 
al eens van wil proeven, bestudeert het best 
de samenstelling van de regering onder 
Berlusconi, de eerste na de Grote Zuive
ring.

In een afgedwongen commentaar op re
cente opiniepeilingen waarin het effect van 
de BBTK-affaire al verrekend zat, bekloeg 
Vandenbroucke zich erover dat een socia
listische familie altijd meer moet betalen 
voor politieke schandalen dan een andere. 
Men ziet hem al zitten, een man wiens 
onveranderlijk  jeugdige fysiek al jarenlang 
de doorstraling van een diepe, innerlijke 
ouderdom moet toestaan, de treurende buste 
van het Vlaamse socialisme, zuchtend over 
het feit dat juist zijn politiek altijd in de 
weegschaal van de ideologie wordt gelegd. 
En hij heeft gelijk, Vandenbroucke, dat is 
onrechtvaardig. Hier tracht iemand in alle 
eerlijkheid op te komen voor een moderne 
politiek, gereinigd van het ideologisch be
zinksel dat een gezonde competitiviteit ie
dere keer weer in de weg staat. Maar het is 
hem niet gegund, men vergeeft zijn partij 
de nobele ambities van haar beginselver
klaringen niet meer en koestert leedver
maak. Maar men lacht niet alleen met 
Vandenbroucke. Men lacht niet minder om 

» < zijn eigen ontgoocheling. Het is alsof we er
gezamenlijk moeten achter komen dat po
litiek geen kwestie van geloof en overtui
ging is, maar van nukkig en tegen de goes
ting verder doen, bij gebrek aan iets beters. 
Misschien dat eerst nu pas het existentia
lisme is doorgedrongen in de politiek.
Dit prille besef tracht men ons met een 

1 - leuze opnieuw afhandig te maken, in plaats
van iedere Belg een brochure toe te sturen 
waarin hem duidelijk wordt gemaakt wat 
hij wel en wat hij niet van de parlementaire 
democratie mag verwachten. Wat belan

gengroepen zijn, hoe verwerpelijk ze vaak 
ageren en hoezeer ze hun noodzakelijkheid 
hebben bewezen. Wat lobbywerk is. Wat 
we mogen verstaan onder compromissen 
en akkoorden. Welke relaties er bestaan 
tussen de wetgeving en legale manieren om 
haar te passeren. Niet hoe men belasting 
ontduikt, maar omzeilt. Waartoe werkge
vers, vakbonden, banken, kerkelijke in
stanties, bouwpromotoren en eigenaars per 
definitie in staat zijn. En vooral: hoe groot 
het verschil is tussen strafbare praktijken 
en zaken die volkomen wettelijk hyper
rendabei zijn. Misschien dat we dan begrij
pen dat de schreeuw om “schone handen” 
praat voor de vaak is, een mediageniek 
slaaplied dat hysterie veroorzaakt.Wie in 
de politiek zijn handen uitsteekt, moet aan
vaarden dat ze na verloop van tijd smerig 
zullen zijn. Dat is de voorwaarde. En niet 
alleen zijn handen, zijn hele corrumpeerbare 
lijf. Maar dat geloven we nog steeds niet 
graag. Dus bedacht men een slagzin, een 
grüne Punkt voor politici - stempel op de 
verpakking -, iets dat er als simpele koek 
ingaat omdat het een beroep doet op onze 
kennis van voorhistorische betekenissen. 
Wou ‘iemand een hand geven’ in het 
prenatale stadium van de mensheid niet 
zeggen dat men ongewapend was? Met dat 
soort communicantensymboliek hebben we 
in tijden van onzekerheid weer graag te 
maken. Stel je voor dat er een flauwe 
dubbelzinnigaard op het idee was gekomen 
‘schone onderbroeken’ te eisen. Op wat 
voor dwaalspoor was de bevolking dan 
weer niet gebracht. Nee, men koos voor de 
handen, die delen van het lichaam die na 
smeerpijperij zo gemakkelijk zijn te was
sen, die zo gemakkelijk tevoorschijn zijn te 
toveren uit keurige manchetten en vestons- 
mouwen. De witgehandschoende fikken 
van de goochelaar, attributen van de aflei
ding.
(Voor de vervanging van Guy Coëme had 
de PS geen enkele keuze. Het moest Elio Di 
Rupo worden. Eén van de eerste verklarin
gen van zijn benoeming: “Ja, ik heb een 
hekel aan vuile, slechtgeklede mensen”. 
Iedereen haalde opgelucht adem.)

De burgerlijke eis tot zindelijkheid uit zich 
niet alleen in de afkeer van de tot systeem 
verheven schandalen van de laatste jaren. 
De roes richt zich minstens even vaak, maar 
dan in de vorm van spot, op het boegbeeld 
van de huidige Belgische politiek. Op ille
gale praktijken kan men hem niet betrap
pen, maar als belangrijkste architect van de 
staatshervorming en het Globaal Plan, is hij 
in hoge mate verantwoordelijk, niet voor de 
ingewikkelde problemen in dit land, maar 
voor de ingewikkelde oplossingen ervoor. 
Het is aan die dubbele complexiteit dat hij 
zijn verschijning heeft te danken. Wie zijn 
beste jaren verslijt in kruipkelders en sani
taire koterijen zal het elegante stappen wel 

verleren. Dat laten buik, kin en kont al lang 
niet meer toe. De mouwen zijn steevast 
opgestroopt, om de voorarmen er dieper in 
te kunnen steken. Men kan hem zich niet 
voorstellen - gesteld dat men .dat al zou 
willen - zonder zweet en oorvet, zonder 
hemd uit de broek, het lopende snot woest 
terug de neus insnuivend. En als hij spreekt 
hoort men het gebrek aan lucht, de hinder 
van het transpirerende gewicht. Het is het 
beeld van een zwoeger, een kostwinner. 
Het is de taal van iemand, kapot na een 
zware dagtaak, over moeilijk te verwoor
den opdrachten en compromissen. Ondanks 
al het infotainment, bijzonder slechte tele
visie.
De verschijning Dehaene is van een 
zichtbaarheid die niet wordt verdragen, van 
een werkelijkheidsgehalte dat zeldzaam is 
in de politiek.

Wat een verschil met zijn onmiddellijke 
rivaal, de meest radicale politicus van de 
laatste decennia. Iemand die zich zodanig 
met de lichamelijke en geestelijke zuiver
heid ging vereenzelvingen, dat hij wel on
zichtbaar moést worden. Wie heeft 
Verhofstadt de laatste maanden nog ge
zien? Reinheid. Onzichtbaarheid. Trans
cendentie. Neiging naar het goddelijke. Eén 
van de laatste daden die hij zich in zijn 
aardse leven had gesteld, was de opheffing 
van zijn oude partij. De ontbinding van het 
Laatste Avondmaal. Wil men nu over hem 
spreken, dan moet men spreken over een 
bijzonder kort verleden. Of over de toe
komst natuurlijk. Terwijl Vandenbroucke 
deur aan deur met een vuile slepende ziekte 
moet adverteren, strooit men vanuit de he
mel folders van kuuroorden en voordelige 
ziekteverzekeringsformulieren.
Het nieuwe van de VLD maakt dat haar 
ideologische woordwaarde onaangetast is. 
Vandaar dat zij ook ongebreideld revolu
tionaire voorstellen kan doen inzake so
ciale zekerheid, privatisering, concurren
tie- en belastingspolitiek. Het betekent na
tuurlijk ook dat we de praktische implica
ties van haar politiek nog niet geheel kun
nen inschatten. Neem nu de revolutie in
zake sociale zekerheid: wat ‘sociaal’ hier 
wil zeggen kan nog niet gedecodeerd wor
den, omdat we nog niet kunnen begrijpen 
welke nieuwe normen er onder dit begrip 
schuilgaan. Het verbrande verleden laat dat 
niet meer toe. Wel duikt af en toe, heel 
nadrukkelijk, de verschijning Herman De 
Croo op, als een museaal ijkpunt, het soort 
vrijzinnige notaris of doktoor dat honderd 
jaar geleden heel charmant en modem was 
(die haarpommade!). Dat moet ons des te 
beter herinneren aan wat er niet meer is. De 
Croo is het schaamteloos publiek gemaakte 
spiegelbeeld van de mysterieus verdwenen 
Dorian Gray. We weten wel dat we niet 
ónze ogen, maar onze verbeelding moeten 
geloven.

Maar ook de verdwijning van Verhofstadt 
heeft een werkelijkheidswaarde die we niet 
mogen onderschatten. Zijn onzichtbaarheid 
is de symbolische avant-garde van zijn na
kende politiekvoering, na de geweldloze 
staatsgreep straks. Het is de trailer van een 
regime waarin de politieke arbeid, en daar
mee ook de politieke verantwoordelijkheid, 
tot het absolute minimum worden af
gebouwd. Dus dat bedoelt hij al die tijd, als 
hij het over een “doorzichtige” politiek 
heeft: dat beleid dat zich heeft opgelost ten 
voordele van het individuele initiatief, voor 
een conjunctuur waarin de poel van de 
troebele wetgeving is opgedroogd, waarin 
minimumlonen, tewerkstellingsvoorwaar- 
den en ontslagregelingen tot een morele 
kwestie worden, een kwestie voor het 
hoogsteigen geweten van de bedrijfsleider. 
Veel meer dan een eis tot gerechtelijke 
vervolging van corrupte politici - dat is 
slechts een gemakkelijk te exploiteren aan
leiding - is de roep om “schone handen” 
gericht tegen een praktijk die steeds com
plexere oplossingen moet bedenken, tegen 
een economie van compromissen en ak
koorden. Het nieuwe beleid zal zoveel jeug
diger zijn, volledig ontvet en gefacelift, 
druk in de weer ook met shampoo en zeep, 
hoogst ambitieus, maar altijd ontspannen. 
Het zweet zal opdrogen in politieke mid
dens. Een regeringdie privatiseert uit nood
zaak scheidt het klamme vocht van de angst 
af. Een regering die dat doet uit plezier, met 
passie, heeft daar geen last van.

Men schrijft Verhofstadt de verdienste toe 
dat hij de maatschappelijke discussie over 
taboes als de sociale zekerheid op gang 
heeft gebracht. Dat noem ik wel een bijzon
der lauwe appreciatie voor een man die op 
het punt staat de Belgische politiek op een 
revolutionaire wijze te vereenvoudigen. Wat 
een geringschatting!. Wat een miskenning! 
Wat een blindheid! Hier leert iemand een 
flink deel van een zich verloren en vervuild 
wanend volk opnieuw te geloven in een 
ideologisch gefundeerde politiek, in een 
beleid van zuiverheid en verdwijning. En 
dat op het eind van deze eeuw. Wie hield 
dat nog voor mogelijk.
En wie had durven bedenken dat er anno 
’ 94 hardcore geadverteerd zou worden met 
de fantomen van Thatcher en Reagan? Dat 
die reclame bij verkiezingen de volle pot 
zou opleveren? Niet Benetton, niet Toscani 
mogen zich de grote vernieuwers van de 
publiciteit noemen, maar Berlusconi. Stel 
je voor: een bevolking waarvan een steeds 
grotere laag compleet verpaupert een be
tere toekomst voorspiegelen met behulp 
van deze twee monsters. Chapeau!

Leve de smerige werkelijkheid!

Bart Meuleman
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JEF VERHEYEN. Met een retrospectieve ten
toonstelling wil PMMK-conservator Willy Van 
den Bussche het werk van Jef Verheyen (1932- 
1984) kunsthistorisch inschatten en plaatsen ten 
opzichte van actuele standpunten over schilder
kunst. Dit project zou inderdaad ondernomen 
kunnen worden, maar dan wel met de nodige 
kritische afstand ten opzichte van de toenmalige 
tijdsgeest, van de initiatieven die door Verheyen 
en zijn omgeving werden ondernomen én meteen 
expliciete en nauwgezette formulering van de 
actuele perspectieven waarop men Verheyens 
werk wil projecteren. Waarom bijvoorbeeld niet 
kritisch ingaan op Verheyens engagement in G58, 
de Nieuwe Vlaamse School (en wat daar uiteinde
lijk van terechtkwam), op zijn nauwe betrekkin
gen met Fontana, de Duitse Zero-groep en de 
Nederlandse Nul-groep of op de talrijke pamflet
ten van de schilder, om uiteindelijk bij zijn schil
derijen te komen, waarvan verre van alles de tand 
des tijds heeft doorstaan? Had Verheyen in zijn 
schilderkunstige preoccupaties met demateriali- 
sering, het essentiële, het chromatisch en ruimte
lijk effect, niet net wat meer licht kunnen of willen 
opsteken bij de hem bekende lichtballetten van 
Otto Piene? Is hij in zijn speurtocht naar de 
universele waarde van de moderniteit en de es
sentieel Vlaamse traditie in een internationale 
context, niet gestuitop de lichtsculpturen van Dan 
Flavin? Kon het niet interessant zijn het werk van 
James Turrell in de studie te betrekken? De tek
sten van de Oostendse catalogus blijven in elk 
geval erg oppervlakkig, dweepziek en gelardeerd 
met verwijzingen naar een interne keuken waar 
men verder het raden naar heeft.
Ook in de tentoonstelling zelf mocht accurater 
werkgeleverd worden. Uitgerekendbij Verheyens 
kleurnuances is een adequate belichting essen
tieel en zijn weerspiegelingen in het plexi-glas 
funest. Even nefast is de selectie, of het gemis 
daaraan. Bovendien achtte men het aangewezen 
om Verheyens interessante werken uit het begin 
van de jaren ’60 op overlopen te presenteren.
Nog tot 13 juni in het P.M.M.K, Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, te 
8400 Oostende (059/50.81.18), en van 10 juli tot 
4 september in het Josef Albers Museum in 
Bottrop.

HENRI E VENEPOEL. Reeds in 1970 verwier
ven de Koninklijke Musea van Brussel een verza
meling persoonlijke documenten van Henri 
Evenepoel (1872-1899). Het fonds bevatte zowel 
de briefwisseling aan zijn vader, die hij vanaf 
1892 van zijn levenswandel in Parijs en elders op 
de hoogte hield, als meer dan 800 fotonegatieven 
die Evenepoel tijdens zijn drie laatste levensjaren 
belichtte.. In samenwerking met het Internatio
naal Centrum voor de Studie van de 19de eeuw is 
men er nu pas in geslaagd een geannoteerde 
publikatie van deze brieven, schetsen en een 
keuze uit het fotomateriaal samen te stellen. Naar 
aanleiding van deze publikatie werd een ruime 
tentoonstelling van tekeningen, grafiek en schil
derijen van Henri Evenepoel uitgewerkt.
Het traditionele beeld van het “romantische” 
kunstenaarsbestaan blijkt merkwaardig toepas
baar op leven en werken van Evenepoel: afkom
stig uit welvarend gezin, dood van moeder twee 
jaar na zijn geboorte, kunstenaarsambitie stuit 
aanvankelijk op vaders weerwerk. Volgt een lange 
leertijd in het atelier van Gustave Moreau te 
Parijs, schamele levensomstandigheden, verbor
gen passionele relatie met zijn gehuwde nicht 
Louise bij wie hij een kind verwekt. Als zijn 
kunstenaarsschap eindelijk enige erkenning be
gint los te weken, sterft hij op 27 jarige leeftijd 
plots aan tyfus. “Hij had nog zoveel meesterwer
ken kunnen voortbrengen,” besluit de tentoon- 
stellingskrant erg pathetisch. Recensie-exempla- 
ren van de gepubliceerde brieven en de monogra
fie bleken niet meer voorhanden, maar de mij 
verstrekte franstalige teksten combineren een 
nogal bol, ronkend en wollig taalgebruik met een 
navenante, smeuiïge aandacht voor Evenepoels 
privé-leven. De monografie sluit wel een zeer 
volledige inventaris van zijn werk in.
De grote verscheidenheid van de tentoongestelde 
schilderijen houdt uiteraard verband met 
Evenepoels leertijd, maar opvallend is zeker dat 
hij nooit een neo-impressionistische techniek toe
past. Integendeel, de materialiteit van olieverf 
wordt volop uitgetest. Gecombineerd met stevige 
composities en sterk vereenvoudigde vormen, 
levert dit wel degelijk een aantal sterke werken 

op: markt- en feesttaferelen uit Parijs en (vooral) 
Algiers, stadsbeelden, een rotszicht en portretten 
waaruit iedere anecdotiek gebannen werd.
Deze retrospectieve loopt nog tot 12 juni in de 
tentoonstellingszalen van het Museum voor Mo
derne Kunst, Koningsplein 1,1000 Brussel (02/ 
50.32.11).

JOHN CAGE & Co. Ondanks zijn fijnzinnige 
architectuur onderscheidt het Museum Dhondt- 
Dhaenens in Deurle zich niet echt van zijn tevre
den omgeving. Onder de noemer “Swallow”, 
interpreteerbaar in de meest ruime zin van het 
woord, nodigde gastcurator Piet Vanrobaeys er 

" Honoré d’ O, ManfreDu Schu en Aemout Mik uit 
omin de geest van John Cage een totaalproject uit 
te werken. Het resultaat is verfrissend, gevat, 
karikaturaal, intelligent zelfs en articuleert zich 
doorheen het gehele gebouw, de permanente col
lectie inbegrepen - zonder bijtende spot. Een 
opsomming van gebruikte materialen en 
geënsceneerde situaties zou nochtans het tegen
deel kunnen laten vermoeden.
In het inkomportaal kruist men een rode loper die 
de eerbiedwaardige collectie rechts verbindt met 
de tijdelijke tentoonstellingsruimte aan de linker
zijde. Net hierzijnde drie kunstenaars omnipresent 
met plastic speeltuig, rijkelijk gevuld met choco- 
lade-munten, cassettespelers, volle zakjes niets, 
opgehangen aan koorden die rondslingeren en 

i terugvallen naar een uit schuursponzen, plastic 
handschoenen en diesmeer opgebouwd manne
tje. Voorts, achter een scheidingswand, onder 
meer een niet te versmaden becommentarieerde 
tentoonstellingsmaquette. Openstaande deuren 
leiden je vervolgens door de ontruimde werkka
mers, als door een ventilator leeggeblazen. Een 
afgeschermd naaiatelier is een volgende halte, 
een op zichzelf staande entiteit, een contrapunt. 
Achterin de permanente collectie werd een Ferrari 
gestationeerd, even verder kronkelt snoepgoed 
naast een stilleven van Ensor en om de hoek 
bekronen zuurpoeder-hosties en een kleurige 
manneke-pis-gom Servaes' kruisweg. Op de te
rugweg naar het inkomportaal: nog een lege ma
quette van het museumgebouw, drijvend op blok
ken zeep en in het oog gehouden door het 
maecenaspaar in Gentils-stijl anno 1994.
De museumadministratie moet voortaan in de 
tijdelijke tentoonstellingsruimte verricht worden, • 
omringd dooreen batterij vitrines eneenpartituren- 
landschap van John Cage, op ooghoogte aan de 
muren bevestigd.
Met een beknopte tekst leidt Piet Vanrobaeys dit 
project in. Hij heeft het bondig over het werk van 
Cage en over wat de drie kunstenaars bezighoudt. 
“Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om 
met de toeschouwer tot een vrijheid van perceptie 
te komen die niet als vanzelfsprekend onmiddel
lijk ingevuld wordt door patronen van subjectieve 
expressie of door hapklare modellen uit de cul
tuur en uit de kunstgeschiedenis.” Deze niet vrij
blijvende ingreep loopt nog tot 15 mei in het 
Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, 
9831 Deurle (09/282.51.23).
In het kader van het “Kunstenfestival ” te Brussel 
duikt in replay de geest van Cage op met de 
realisatie van “Museumcircle”, een mini-ten- 
toonstelling naar zijn idee. Bijna dertig Brusselse 
musea worden uitgenodigd om zonder verdere 
instructies tien objecten uit hun collectie aan te 
bieden. Volgens het beproefdel Ching-programma 
wordt dan telkens één object toevallig uitgekozen 
en tot 5 juni gepresenteerd in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat 10 te 1000 Brus
sel (festivalinfo: 02/223.23.00). Julie Lazar, cura
tor van het Museum of Contemporary Art te 
Los Angeles, geeft er op 20 mei een lezing over 
Cage.

COLLECTIES. Vanuit de recente schenking 
“SplatterTable ” van Richard Artschwager wordt 
te Gent een hele tentoonstelling uit de opslag
ruimtes opgediept, die de propositie "oppervlakte- 
ruimte-oppervlakte" wil onderzoeken en omschrij
ven. Met onder meer werk van Carl Andre, 
Broodthaers, Cady Noland, Royden Rabinowitch, 
Thom Merrick en Hugo Claus (?). De tentoonstel
ling loopt tot 14 augustus in het Museum van 
Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/ 
221.17.03).
In afwachting van de nieuwbouw van het 
Van Abbemuseum, licht men daar eveneens een 
groot aantal installaties uit de kelders . Robert 
Morris’ “9H-Shapes", “Driven Man Driven 

Snow” van Nauman, de onlangs geschonken “Iglo 
Nero ” van Merz (recentelijk nog in het Stedelijk), 
een hele serie van de Bechers en voorts werk van 
Long, Gerrit van Bakei, Richter, Gilbert & 
George, Byars, Penck en Kirkeby. Dit alles tot 
12 juni. In de projectzaal wordt tot 5 juni ook 
werk getoond van Jan van de Pavert. En van 
11 juni tot 17 juli realiseert Mark Manders er een 
“Fragment uit zelfportret als gebouw ”.
Het adres: Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 11, 
5600 AE(Eindhoven (040/38.97.30).

JEUNE PEINTURE BELGE. De lichting 1994 
van de tweejaarlijkse “Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst” meet zich nieuwe spelregels aan. 
Geïnteresseerde kunstenaars moeten in België 
verblijven, maximaal 35 jaar oud zijn en worden 
voortaan geselecteerd op basis van dossiers, be
staande uiteen C.V., foto’s of dia’s van hun werk 
en een voorstel tot installatie van het werk. Het 
aantal uitgekozen kunstenaars wordt beperkt tot 
vijftien en dossiers moeten ten laatste op vrijdag 
15 juni binnen zijn. De tentoonstelling zal van 8 
september tot 9 oktober te zien zijn. Inschrijvings
formulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat 
van de Vereniging voor Tentoonstellingen van 
het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.84.66).

JAN VAN DE PAVERT. Het Centraal Museum 
te Utrecht nodigt beeldend kunstenaar Jan 
van de Pavert uit om met sculpturen, tekeningen 
en architectuurmodellen zijn reflecties aangaande 
tastbare en ideële ruimte, typologische functiona- 
liteit en waarneming te ontplooien. Op “Sons- 
beek 93” plaatste hij een zelf ontworpen beton
nen huis op een eiland temidden van een druk 
verkeersknooppunt. Het uitgesproken modernis
tisch geïnspireerde huis was toegankelijk, maar 
eens binnengetreden, verkleinden de schaal
verhoudingen, het wilde niet reëel huisvesten, 
maar wel midden in de verloren ruimte manifest 
zijn. Het huis is een centraal, sterk beladen thema 
- een onontwarbare verstrengeling van publieke 
en private functies - waarop dezer dagen vaak 
ingespeeld wordt. Deze maatschappelijke impli
caties lijkt van de Pavert echter met niet nader te 
bepalen karaktertrekken aan te dikken.
Vergezeld van een tentoonstellingscatalogus met 
een tekst van Dominic van den Boogerd loopt 
deze tentoonstelling tot 3 juli in het Centraal 
Museum, Agnietenstraat 3500 GC Utrecht 
(030/36.23.62).

EUROPA-EUROPA. Reeds ten tijde van “West- 
kunst” in 1981 opperde men in Duitsland het 
voornemen om aan de Centraal- en Oosteuropese 
kunst een gelijkaardige, groots opgezette ten
toonstelling te wijden. In 1989kreeg dit idee meer 
vaste grond, dankzij het wegvallen van het Gor
dijn, door nauwere contacten en de garantie voor 
het bekomen van bruiklenen. “Europa-Europa, 
the Century of the Avant-garde in Central and 
Eastern Europe” wil maar liefst een hele eeuw 
avant-garde aan de man brengen, waarbij men 
binnen een chronologisch perspectief, het werk 
van pioniers met dat van geestesverwanten om- 

■ ringt, zonder zich al te zeer aan landsgrenzen te 
storen. Een hele brok kubisme, constructivisme, 
surrealisme en sociaal-realisme wordt gevolgd 
door thema’s als de informele structuren, expres
sie en intuïtie, systematische tendensen en con
cept. De beeldende kunsten worden aangevuld 
met presentaties van fotografie, literatuur, thea
ter, film en muziek.
Ryszard Stanislawski, directeur van het Museum 
Sztuki in het PoolseLodz en Christoph Brockhaus, 
directeur van het Wilhelm Lehmbruck Museum 
in Duisburg, coördineerden het gehele project. 
In afwachting van uitvoeriger informatie vermel
den we dat een driedelige catalogus uitgegeven 
wordt. De tentoonsteling loopt van 29 mei tot 
16 oktober in de Kunst- und Ausstellungshalle, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (0228/ 
91.71.160).

PLACES OF ART. Met de ondertitel “The 
Scene of Art as Work of Art” wil deze door 
Dietmar Eiger samengestelde tentoonstelling aan
tonen hoe diep de hiërarchische structuren van de 
eigentijdse kunstscène dooreengeschud zijn door 
een veranderde internationale kunstmarkt. Het 
gaat Elger om een aantal beargumenteerde vast- 

* stellingen en een opsomming van praktijken waar
mee hij wil aantonen dat kunst eigenlijk over geen 

eigen biotoop kan beschikken zonder verwikkeld 
te raken in allerlei externe maatschappelijke en 
private belangen. Aan de hand van artistieke 
praktijken en standpunten overloopt Elger in de 
catalogustekst hoe in de jaren ’80 kunstenaars 
alert op de institutionele netwerken (musea, gale
ries, handelaars, financiële instellingen, enzo
voort) inspeelden of er rekening mee hielden. 
Thema’s als de autoriteit van musea, markt
strategieën, publieksfaciliteiten, de rondgang van 
kunstwerken doorheen contextueel verschillende 
presentatieruimten en de inhoudelijke repercussie 
hiervan op kunstwerken komen in diverse toon
aarden aan bod.
Deze tentoonstelling wil geen reactionaire kritiek 
uiten, wel een aantal algemene praktijken en de 
gevolgen ervan formuleren aan de hand van het 
werk van kunstenaars als Guillaume Bijl, Thomas 
Struth, Louise Lawler, Andrea Fraser, Thomas 
Huber, Ericson/Ziegler tot Jeff Koons toe. Van 
29 mei tot 11 september in het Sprengel Museum 
(dat zich onlangs, dankzij tussenkomst van een 
spaarkas, kon verzekeren van het definitief bruik
leen van een aanzienlijke Schwitters-verzame- 
ling), Kurt-Schwitters-Platz, 3000 Hannover 1 
(0511/168.38.75). (E.W.)

Architectuur
DE MENS EN DE MATERIE. De Fondation 
pour l’Architecture stelde deze interessante 
lezingencyclus samen, die op verscheidene 
locaties, tot het eind van dit jaar zal worden 
georganiseerd. Met op de achtergrond de enorme 
kennis en ontwikkelingen, vergaard op het vlak 
van biologie, neurologie, kunstmatige intelligen
tie en de meest uiteenlopende technologieën wil 
men de relaties bevragen tussen materie en crea
tie. Dit uitgestrekt onderzoeksveld wordt vanuit 
diverse standpunten aangeboord door wetenschap
pers, filosofen, architecten, curatoren. Een niet 
onaardig detail is het feit dat deze lezingen gratis 
toegankelijk zijn en wellicht in april 1995 in een 
publikatie gebundeld zullen worden.
Urs Raussmüller zal in de tweede lezing uit de 
reeks een analyse doorvoeren van de rol van de 
materieenhaardematerialiseringindena-oorlogse 
kunst. Deze curator pastte onder meer te 
Schaffhausen een ruimte aan voor de presentatie 
van hedendaagse kunst en heeft gelijklopende 
plannen voor het Casino van Luxemburg.
Deze lezing over materie en artistieke creatie 
vindt plaats op 29 mei om 19.00 uur in deSingel, 
Desguinlei 25,2018 Antwerpen. Een informatie
brochure met alle gegevens over inhoud, locatie 
en data van de volgende lezingen kan men verkrij
gen via de Fondation pour l’Architecture, Kluis- 
straat 55 te 1050 Brussel (02/649.02.59).

HANS KOLLHOF. deSingel wijdteen tentoon
stelling aan de grootschalige architectuurprojecten 
van Hans Kollhof in Berlijn, met nadruk op zijn 
geplande stedebouwkundige invullingen op de 
Potsdammer- en de Alexanderplatz. Kollhof pleit 
hier voor een heraanleg van centraal in de stad 
geconcentreerde gebouwenblokken met een ge
mengde bestemming van woon-, handels- en 
recreatiefuncties. Net deze stadsblokken met hun 
expliciete volumes moeten het bestaande stads
weefsel aanvullen vanuit een eigen dynamiek. 
Ondanks vroegere contacten en analyses van de 
architectuurconcepten van Koolhaas, Rossi, Krier, 
Eisenman en Meyer nam Kollhof afstand van hun 
ideale of deconstructivistische aanpak.
In een catalogusartikel onderzoekt Jacques Lucan 
het volume-bouwen van Kollhof aan de hand van 
het onlangs opgeleverde Woningbouwproject op 
het KNSM-Eiland te Amsterdam, en schetst hij 
een ontwikkeling vanuit eerdere realisaties en 
recente ontwerpen.
Deze tentoonstelling loopt nog tot 29 mei in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/ 
248.38.00). (E.W.)

Fotografie
NEDERLANDS FOTO INSTITUUT. Neem 
nu de achterkant van de NFI-krant, het polyvalente 
blad (infomagazine en catalogus in één) dat werd 
uitgegeven door het nagelnieuwe Nederlands Foto 
Instituut ter gelegenheid van de officiële opening

Thierry De Cordier
Mijn Handen, twee probeersels uit de 'Gedichtachtigen' van Thierry De Cordier werd gedrukt in opdracht van 
Xavier Hufkens bij Hayen te Brussel. De tekst werd met de hand gezet uit de Hollandse Mediæval en gedrukt op 
vélin d'Arches door Reinhart Ergo te Gent. De oplage bedraagt 50 door de auteur gesigneerde exemplaren waar
van 40 genummerd van 1 tot 40 en 10 artiestenproeven van A tot J. Dit geldt als originele editie.

Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 8 te 1050 Brussel tel. 02 646 63 30
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SINT-LUCASPASSAGE
VERA 

VAN LAER 
GALLERY

»

LA RESERVE, ELISABETHLAAN 160, 8300 KNOKKE
Tel. 050/61 56 46
Fax 050 ! 60 37 06

ALFREDO JAAR
15 APRIL - 11 JUNI

HEINZ GAPPMAYR
30.04 - 05.06 16 JUNI -15 JULI

OVER ZIEN

-ƒ
Frie Jacobs

3 t.e.m. 26 mei 1994
BRUNO CARBONNET

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

Laureaten 
Academiejaar 
1993-1994

24/25/26/27 juni 1994 14-18 u

11.06 - 24.07

KAESEBERG

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

Sint-Jozefstraat35 (TOEGANG) en 
Lange Leemstraat 100 2018 Antwerpen 

Tel. 03/231 22 86 Fax 03/231 98 78

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

GALERIE ETIENNE TILMAN
STASSARTSTRAAT 59 1050 BRUSSEL 
WO - ZAT : 14 - 18.30 U. TEL: 02 5121121

■ GALERIE
WILLIAM WAUTERS O

AD Gallery
A

05/05/94 tot 05/06/94 JEAN-GEORGES
O
O O) 

CD

BENOIT DELAFONTAINE MASSART 059/51.02.39 CD

09/06/94 tot 10/07/94

ANDRE HONNAY

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

ANTWERPSE HEIR WEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE 4— \

40 KM

EEKLO4 
12 KM

GALERIE WW M 
( ABDIJSTRAAT 3 KM 
(2) 5

/ —» ANTWERPEN

/ 48

OOSTEEKLO ^ERTVELDE

I GENT 
114 KM

tot 22/05

MARCEL
VAN MAELE

04/06 ■ 09/07

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

open
do & vr van 14 tot 18 uur 

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

van 6 mei tot 12 juni 1994

WERNER
MANNAERS
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•dertumsser = eer greew uit «e kumnstactumaliteit

op 30 maart jongstleden. Wie de hele krant door 
verwoed op zoek was naar een visie, een zweem 
van een beleidsplan of zelfs maar een accuraat 
statement over wat het langverwachte instituut 
wil zijn en waar het naar toe wil, krijgt daar wel 
helemaal het deksel op de neus. In een stijl, een 
boulevardblad waardig, doet NFI-directeur 
Adriaan Monshouwer op het laatste blad kond 
van zijn hoogsteigen sollicitatie-avonturen. Niet 
zonder suspens laat hij ons meebeleven hoe hij 
“ten overstaan van drie bestuursleden en een 
organisatie-consulent” een uur lang pleitte voor 
een instituut, “waarin brede lagen van de fotogra
fische gemeenschap zich moeten kunnen herken
nen: een levendig centrum, vol activiteiten, ge
richt op samenwerking en improvisatie, verras
send en open, warm en betrokken”. (Het zou de 
weersverwachting voor morgen kunnen zijn.) En 
het gaat door: “Na afloop van het gesprek, wist ik 
bijna zeker”, schrijft Adriaan Monshouwer, “dat 
ik het bestuur niet van mijn visie had kunnen 
overtuigen en dat men zou kiezen voor een kan
didaat die zich in zijn beleid wenste te beperken 
tot fotografie met een hoog beeldend kunstgehalte. 
Maar gelukkig werd ik in het ongelijk gesteld.” 
Zoveel is duidelijk. In het riante, omgebouwde 
pand in de Witte de Withstraat - waar naast het 
NFI ook nog het Nederlands Fotoarchief en het 
Nederlands Fotorestauratie Atelier een onderko
men vonden - zal niet worden verder gewerkt met 
de inhoudelijke lijnen die door stichtingen als 
Perspektief en Fotografie Biënnale Rotterdam 
pakweg sinds 1980 werden uitgezet.
Nochtans betekende de totstandkoming van het 
NFI in eerste instantie een concrete vertaling van 
de doelstelling van Perspektief: de bevordering 
van de fotografie als beeldende discipline. Daar
aan werd een beleid gekoppeld dat de fotogafie 
niet als geïsoleerd vakgebied naar voor schuift, 
maar als een dynamisch maatschappelijk feno
meen met relaties naar zowel andere kunst
disciplines als naar de media. Een kritische inslag 
en een sterke belangstelling voor theorievorming 
en nieuwe ontwikkelingen waren eveneens pij
lers van die visie.
Het ziet er naar uit dat met de opening van het NFI 
méér dan tien jaar "beeld-cultuur" en denken over 
fotografie, met een gemene klap van tafel werden 
geveegd. En dat er tot nader order bitter weinig 
voor in de plaats komt. “Terug naar af!”, zo vat 
ook Perspektief-medewerker van het eerste uur 
Bas Vroege een en ander ontgoocheld samen. 
Het nieuwe Nederlandse “huis van de fotografie” 
heeft wankele fundamenten. Men wil er in een 
veertig à vijftig (!) fototentoonstellingen per jaar 
aandacht besteden aan “àlle fotografie: journalis
tiek, documentair, reclame, mode, kunst. Het 
programma moet een breed publiek interesseren. 
(...) Fotografie om de fotografie, daar gaat het hier 
om”, aldus Monshouwer in NRC aan de voora
vond van de opening. Deze naïeve grondhouding, 
kenmerkend voor de wijze waarop het NFI met 
fotografie omgaat, komt niet alleen tot uiting in 
het feit dat er quasi nergens - noch in de persmap, 
noch in de NFI-krant - consistente intentie
verklaringen of op enigerlei wijze dieper gra
vende teksten terug te vinden zijn. Ze werkt ook 
door in de reeds aangekondigde tentoonstellings- 
programmering: namen (Salgado, Lartigue, Leo 
Erken,... ) prevaleren er overduidelijk op concep
ten. Tentoonstellingen worden gereduceerd tot 
een kaleidoscopisch “laten zien” van foto’s, zon
der de moegetergde, “brede lagen” van de bevol
king lastig te hoeven vallen met inhoud of maat
schappelijke context van beelden.
Een beperkte omgang met fotografie die - in de 
woorden van Bas Vroege - terug kan gebracht 
worden tot het "boze-buitenwereld-model". Men 
neemt - uit een angst- of protectionistische reflex 
of doodgewoon uit onwetendheid of tegen beter 
weten in - foto’s en bouwt er een muur omheen: 
een reservaat van de fotografie.
(Tussen haakjes: wanneer we deze analyse - 
mutatis mutandis - toepassen op het beleid van de 
twee fotografiemusea in eigen land, dan komen 
ze er ook behoorlijk bekaaid van af.)
In elk geval diende je in Rotterdam bedremmeld 
vast te stellen dat de openingstentoonstelling 
“Downtown, het leven in de moderne stad” niet 
van de grond kwam. Ondanks het aanzienlijk 
aantal indrukwekkende beelden (van Larry Fink 
tot de alomtegenwoordige Nan Goldin), verliep 
de dialoog, de wisselwerking tussen de beelden 
stroef, haperend, gebroken. Niet vanzelfsprekend. 
Niet op hun plaats in een Instituut?

Het Nederlands Foto Instituut vindt U in de Witte 
de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam (010/ 
213.20.11 ). Tot 5 juni lopen er drie tentoonstellin
gen: “Flogging a Dead Horse " van Paul Reas en 
van Gilles Peress “Afscheid van Bosnië”, naast 
een overzicht van het werk van de “fotojournalist 
van het jaar 1994”, Leo Erken. Van 9 juni tot 3 juli 
wordt de zeshonderd vierkante meter tentoon
stellingsruimte ingenomen door een dubbel
expositie van bekroonde Nederlandse en Engelse 
reclamefotografie. Zes dagen later, van 9 juli tot 
21 augustus wordt het NFI dan weer bezet door 
het monsterproject "Workers” van Sebastiâo 
Salgado. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

PERSPEKTIEF. Dat het sinds de vroege jaren 
’80 bestaande "Tijdschrift voor Fotografie: 
Perspektief’ werd afgewezen als huispublikatie 
van het Nederlands Foto Instituut, hoeft na bo
venstaande situatieschets wellicht geen verder 
betoog. Belangrijker is het te weten dat 
“Perspektief Magazine" blijft bestaan en onder 
impuls van onder andere Bas Vroege verder wordt 
uitgegeven vanuit de initiële basisfilosofie. 
“Perspektief Magazine" ziet fotografie als een 
cultureel fenomeen en niet uitsluitend als een 
kunstvorm. Verbanden met bijvoorbeeld media, 
geschiedenis, antropologie kunnen even belang
rijk zijn. Naast portfolio’ s en artikels over heden
daagse “beeldenmakers” wil men plaats laten 
voor theoretische essays en besprekingen van 
tentoonstellingen en boeken.
Half mei verschijnt van “Perspektief Magazine ” 
het dubbelnummer47-48, dat zich toespitst op de 
beeldtaal, het idioom van de digitale fotografie. 
Met onder meer bijdragen van of over Inez Van 
Lams weerde, Gerald Van der Kaap, Craig 
Hickman, Remco Scha, “Manual” (Suzanne 
Bloom, Ed Hill) en Jeffrey Shaw.
Perspektief wil ook op andere terreinen verder 
van zich laten horen door in zee te gaan met 
"Monte Video/TimeBased Arts” en door de op
richting van de zusterstichting “Paradox”. Tot de 
bedoelingen hoort het in ere herstellen van een 
aantal vroegere activiteiten die Perspektief als 
stichting op zich nam: symposia, workshops, 
tentoonstellingen,... Door het uit de grond stam
pen van het nieuwe “Amsterdam Image Buil
ding”, met de hoofdstad als uitvalsbasis, wil men 
andere geluiden laten horen dan het NFI in Rotter
dam en het moeizaam opgebouwde discours over 
fotobeelden op gang houden. Op de komende 
KunstRAI wordt alvast een preview van een 
eerste manifestatie gepresenteerd: “(Alter) Ego 
Documents”, een overzicht van projecten uit de 
jaren ’80 en ’90 van fotografen, videomakers en 
een enkele mediakunstenaar en filmer, die het 
autobiografische tot onderwerp hebben. Met werk 
van Larry Sultan, Manfred Willmann, Lydia 
Schouten, Lewis Baltz, Larry Clark, Donigan 
Cumming, Pedro Meyer, Sadie Benning, Ed van 
der Elsken en Miyako Ishiuchi. Ter gelegenheid 
van “(Alter) Ego Documents” zal een aan het 
onderwerp gewijd themanummer van “Perspek
tief Magazine” (Nr. 49) verschijnen.
Voor meer info over de stichting Paradox en over 
“PerspektiefMagazine ” kan u terecht in de Sint- 
Jobsweg30,3024 EJ Rotterdam (010/476.52.08).

GALERIE DB-S. Deze Antwerpse fotogalerie 
slaat onregelmatig toe, maar herstelt dan meestal 
meteen via intelligente tentoonstellingen het wan
kele vertrouwen in wat alhier met fotografie wordt 
uitgericht. Zo is de huidige tentoonstelling “Any 
minute now... ” opnieuw een stimulerende oefe
ning die drie uiteenlopende fotografen met elkaar 
verbindt. “Zoals vroeger in de scheikundeles”, 
wilde Mare Steculorum onderzoeken welke che
mische reactie er precies plaatsvindt als drie ver
schillende elementen worden samengebracht. De 
drie zijn de Spaanse fotograaf Manel Esclusa met 
gruizige, weerbarstige drukken van vissen en 
zeewezens, Herman Sorgeloos met een aantal 
zorgvuldig uitgekozen sequenties uit zijn Rosas
foto’s en de Amerikaan Frank Schramm, die 
gefascineerd wordt door landende en opstijgende 
passagiersvliegtuigen. Drie bewegingen, 
beeldchoreografieën met een eigen code die 
verbazingwekkend samenvallen in de dreigende 
en tegelijk verwachtingsvolle ondertoon van het 
Raymond Carver-citaat uit “Drinking while 
driving ”: “Any minute now, something will hap
pen”.
Nogtot29meiinGalerieDB-S, Vlaamse Kaai 75, 
2000 Antwerpen (03/231.12.96).

BEGIN DE BEGUNE (Werktitel). Parallel aan 
“Hooglied” in het PSK, werkte Cathy de Zegher 
van Kunstichting Kanaal het ongeveer een jaar 
durende project “Begin de Begijne” uit. Interna
tionale hedendaagse vrouwelijke kunstenaars - 
“de onderdrukte subjecten van een geïdealiseerde 
kunstgeschiedenis” - tonen hun werk in het 
Kortrijkse Sint-Elisabeth Begijnhof. Na een jaar 
zullen van alle kunstenaressen produkties wor
den samengebracht in een (reizende) groepsten
toonstelling die hopelijk een andere titel zal mee
krijgen.
De reeks start met de fotowerken van de Franse 
Nathalie Hervieux en van de Belgische Nadine 
Tasseel. Vooral deze laatste brengt een integere 
benadering die bezadigd de mogelijkheden van 
fotografie uitpuurt. Ze toont in Kortrijk een re
cente enscenering van haar bekende, met 
renaissancistische en maniëristische portretten 
gemaskerde naakten en een recente reeks die, 
hoewel even klassiek opgebouwd, een nog gro
tere, meer dynamische impact heeft. Nadine 
Tasseel blijft haar drukken als het ware balsemen 
met selenium, zodat alle beelden met een gevlekt 
raster overdekt raken en afgeschermd worden 
voor eenduidige, valse interpretaties. Ook voor 
Nathalie Hervieux liegt de klassieke fotografie: 
ze constateert niet, ze versteent. De werkelijkheid 
schuilt in het “vlieden van de tijd” en Hervieux 
wilmethaareigen lichaam als beeldend materiaal 
onder meer een uitdrukking geven aan het begrip 
“duur”. Helaas gebeurt dat formeel een beetje te 
goedkoop.
Nog tot 20 mei in het Begijnhof van Kortrijk. Info 
via Kunststichting Kanaal, Stasegemsesteen- 
wegllOD, 8500 Kortrijk (056/20.38.44 en 
21.60.77).

SOPHIE RISTELHUEBER. Het litteken blijkt 
een van de niet mis te verstane, markante beelden 
waar kunstenaars dezer dagen gretig en niet altijd 
even doordacht op terugvallen als deze in Parijs 
wonende kunstenares.
Ging het Sophie Ristelhueber in eerdere foto
reeksen veeleer om littekens die door menselijk 
handelen werden toegebracht aan steden - Beiroet 
- landschappen, stenen - sporen in de woestijn van 
Koeweit na de Golfoorlog - recente beelden heb
ben letterlijk het geschonden lichaam tot onder
werp. Het gekwetste vlees, pas terug aan elkaar 
genaaid, wordt in zakelijke, ongracieuze grote 
foto’s geregistreerd. Hoe zijn deze mensen aan 
dergelijke kwetsuren gekomen, is een van de 
vragen die opduiken. Tineke Reijnders sugge
reert een interpretatie: “Het beeld refereert aan de 
gebeurtenis die eraan voorafging. Het overgangs
gebied tussen traumatiserende dynamiek en be
drieglijke balans is huiveringwekkend. In dat 
gebied situeert Ristelhueber haar foto’s. Daaraan 
ontlenen ze een stormachtige bewogenheid die 
dwars door de koele registratie heen sijpelt.” 
In het kader van de manifestatie Hedendaagse 
Franse Kunst in Nederland is recent werk van 
Sophie Ristelhueber en van het kunstenaarsduo 
Michel Dector en Michel Dupuy tot 12 juni te zien 
in dë middeleeuwse kapel van het Centraal Mu
seum, Agnietenstraat 1, 3500 GC Utrecht (030/ 
362362).

BECHERSCHULE. Met een aan overkill gren
zende hardnekkigheid blijft men de (uiteraard 
niet te ontkennen) pedagogische impact van Bernd 
en Hilla Becher als ankerpuntnemen voorpresen- 
taties van actuele Duitse fotografie.
Zo is nu de tentoonstelling "Distanz und Nahe ”, 
samengesteld door Wulf Herzogenrath, directeur 
van de National Galerie Berlin, te zien in de 
Rotterdamse Kunsthal vóór ze op reis gaat naar 
Canada, de VS en Latijns Amerika. “Distanz und 
Nahe ” is in eerste instantie gewijd aan de strenge 
en heldere zienswijze van het Duitse fotografen
echtpaar en aan acht fotokunstenaars die als het zo 
doorgaat eeuwig het epitheton Becherschuler 
zullen meedragen. Allen hebben ze gestudeerd 
aan de Kunstacademie van Düsseldorf, waar Bernd 
Becher vanaf 1976 de fotografie-afdeling leidt. 
Het gaat om Andreas Gursky, Thomas Ruff, 
Candida Höfer, Thomas Struth, Axel Hütte, 
Simone Nieweg, Jörg Sasse en Petra Wunderlich. 
Naast het feit dat hier werk van een aantal minder 
bekende Becher-associés wordt voorgesteld, is 
het ook erg interessant dat het beeld van de 
Neusachliche Photographie in Rotterdam wordt 
gecompleteerd meteen vijftigtal foto’ s van Albert 
Renger-Patzsch (1897-1966), een van de 

godfathers van de zakelijke fotografie, die op zijn 
beurt met de nodige nuances, als inspiratiebron 
voor de Bechers fungeerde.
"Distanz und Nahe”, fotografische werken van 
Bemd en Hilla Becher en hun voormalige studen
ten kan nog tot 5 juni bekeken worden in de 
Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 351,3015 AA 
Rotterdam (010/44.00.321).

ANDREAS GURSKY. Door de Deichtorhallen 
Hamburg en Stichting De Appel in Amsterdam 
werd een overzichtstentoonstelling samengesteld 
over het globale fotografische oeuvre (1984-1993) 
van Andreas Gursky, dus: pakweg vanaf zijn 
Meisterschüler-schap bij Bernd Becher in 
Düsseldorf tot nu. Die veelbesproken, onvermij
delijke invloed van de Bechers wordt - volgens 
Gursky zelf - wel vermengd met een impact van 
de subjektive Schule van Otto Steinert (Gursky 
studeerde aanvankelijk aan de Folkwangschule 
in Essen).
Andreas Gursky interesseert zich in de uiterlijke 
verschijningsvorm van de wereld, in de “opper
vlakte” ervan. Maar de gedetailleerde weergave 
die hij van een beeld van de werkelijkheid biedt, 
combineert hij telkens met een sluitend esthetisch 
systeem: een rigoureuze structurering van de 
beeldelementen, een strenge formalisering van 
kleuren en vlakken. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
heel interessante vergelijkingspunten aangestipt 
worden met het thematische repertoire van de 
genreschilderkunst.
Gursky construeert zijn beelden veeleer intuïtief, 
dan systematisch, zoals de Bechers. “Ich benutze 
das konkrete Bild vielmehr als Vehikel”, zegt 
Gursky, “Es soli an ‘erinnerteBilder’ anschlieBen 
(...) um eine Assoziationsflâche zu bieten füreine 
Reflektion der Menschheitsgeschichte.” En: het 
gaat er bij Gursky's beelden steeds om, dat de 
uiteindelijke samenhang van betekenissen ondui
delijk blijft.
Andreas Gursky, “Fotografen 1984-1993" is 
van 20 mei tot 4 juli te zien in Stichting De Appel, 
Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam 
(020/625.56.51).

BEAT STREULI. In steden als Parijs en New 
York vindt Beat Strueli, een Zwitserse kunstenaar 
die afwisselend in Düsseldorf en Zürich verblijft, 
alles verzameld wat hem voor zijn beelden van 
nut is: mensen, objecten, taal. In zijn straatfoto’s 
en diarama's speelt opvallend en wellicht be
drieglijk de beweeglijkheid en soepelheid door 
van een zogeheten “amateuristische” visie. Zijn 
opnamen gebeuren direct -en passant - schijnbaar 
bij toeval en ze zijn erg talrijk. Een beeld geven 
van een hedendaagse grootstad kan immers enkel 
via een ruim aantal fragmentarische visies, via 
verschillende bescheiden beschrijvingen.
Werk van Beat Strueli wordt tot 14 juni getoond 
in Carine Campo Gallery, Vlaamse Kaai 31, 
2000 Antwerpen (03/238.98.37). Van 7 augustus 
tot 11 september zijn foto’ s en een diarama te zien 
in Vera Van Laer Gallery, La Réserve, 
Elisabethlaan 160,8300 Knokke (050/61.56.46).

NIC NICOSIA. Naast zijn soms hallucinante 
ensceneringen, zoals in de recente clair-obscur 
serie"Untitled"maaktdeAmerikaansekunstenaar 
Nic Nicosia ook portretten in opdracht. Op het 
eerste gezicht onschuldig en misleidend klassiek, 
maar zoals in zijn narratieve taferelen, kantelend 
op een geraffineerd doseren van elementen als 
licht en (on)scherpte. Een aantal van deze 
portretten zijn van 6 tot 15 juni te zien in Richard 
Foncke Gallery, Sint-Jansvest 18,9000 Gent (09/ 
223.81.28).

ALAIN GERONNEZ. Neemt op dit moment 
een van de antichambres in van het PSK met zijn 
project “BroebelendBrussel”, een beweging in 
vier delen over de stad waar hij leeft en werkt. Er 
is “Panorama de réserve”, een panoramische 
dia-projectie in deboekenreserve, “RetardtShop ”, 
een reconstructie van de kunstboekhandel zoals 
die tot de helft van de jaren ’ 80 in deze ruimte van 
het PSK fungeerde. Er is ook “Démission 
Photographique à Bruxelles ”, een reeks van veer
tig kleurfoto’s die schijnbaar achteloos een beeld 
van het gebroken Brussel tonen. Wellicht ook een 
nauwelijks verholen uithaal naar de enkele jaren 
terug ingestelde officiële “Mission Photo
graphique”, uitgaand van het Brussels gewest en 
waarin de meeste fotografen - met uitzondering 
van de “boeken” van Gilbert Fastenaekens - een

Galerie JAMAR
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/238.68.75 
Fax 03/216.97.59

Open Wo Do Vr Za van 14 tot 18 uur

HENK VISCH
Sculpturen en Tekeningen
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diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren

09/348 06 42

FRANK VELDEMAN 
schilderijen

tot 28 mei '94

Galerij' 
Groot-Begijnhof

24.5 - 3.7.94

aquarellen, tekeningen, etsen en litho’s van

Leonor Fini

exclusieve juwelen van

Veerle Van Wilder

Kunstgalerij 
Kauterveerne

28.5 -10.7.94

schilderijen, gouachen en tekeningen van

Pierre Van Rompaey

beelden van

Arman, Maurice Brams, 
Eric Cardon, Ted Carrasco

exclusieve juwelen en kleinsculpturen van

Miet Beckers

NOËL DRIEGHE
schilderijen 

van 3 juni '94 tot 2 juli '94

In permanentie
Oscar Jespers, Rik Wouters, Ernest Wijnants, Lode Eyckermans, Pol De 

Vierman, Paul Gons, Pol Lemaire, Hubert Minnebo, Pol Spilliaert, Karei Van den 
Braak, Pieter Vanneste, Dirk Lambrecht, Roland Rens,...

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 

zaterdag: 14-18 uur-zondag: 15-18 uur 
of op afspraak 09 / 348 06 42

Gesloten
maandag en vrijdag 

op zondag vanaf 29 mei 
en op feestdagen

Galerij 
Groot-Begijnhof

Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen 
Tel. 015/20.26.74 

open elke zat. en zon. van 14u tot 18u

Kunstgalerij 
Kauterveerne

Mechelbaan 163 - 2861 Sint-Katelijne-Waver 
Tel. 015/55.16.45

open elke do., vr., zat. en zon. van 14u tot 18u

FORUM GALLERY
Romestraat 20, 8400-Oostende 

Tel / Fax (059) 50.09.22

DE

zomertentoonstelling 1994 :

100
BRONZEN

1?
DE WITTE BEER

van zat. 14 mei t/m zon. 5.juni '94

WILLO

GONNISSEN

SLIJPERIJ
Kursitencen.tru r v.z.w.

B
S. Doelenstraat 41
I) 2440 GEEL
■ «014-58.27.51

van 28 mei tot en met 19 juni 1994

'STOELEN'
werk van:

TRADITIE & VERNIEUWING

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

Lege weg

Witte
Beerstraat 

— 

Galerij II 
DEWITTE-HL 
BEER--

BRUGGE

vesting
—— Markt 
Smedenpoort

-Gistel ‘Canadaplein8)

„Torhout

V

van zaterdag 18 juni t/m zondag 21 augustus 
alle dagen van 13u30 t/m 18u30

ë
8

/ \ SRUSSEL
//Torhout

Roeselare .Kortrijk

Willy Branckaerts
Jan Broekmans

Mare Cruysberghs
Rita Cuypers 

Franky Daems
Paul Dégrève

Jan-Frank Demeulemeester
Pol Dereymaeker

Ann Francx
Jef Gysen

Michel Helsen
Leo Jacobs

Frans Kenis
Hikte Keunen

Maarten Otten
Wemer Paenen

Patrick Poels
Pool Riemiz

André Saelemaekers
Kris Van Dessel

Philippe Vanhoof
John Van Leemput / Patricia Bierinckx

kunstenaars / verzamelaars kunnen nu werk 
hiervoor ter selectie aanbieden. 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 22.00 u.
1 4.00 tot 18.00 u.
1 4.00 tot 17.00 u.
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Ondertussem: een greep uit de kunstactualiteit-—___ ____________ ________x______ —__________________________
bijna wereldvreemd beeld in zwartwit ophingen 
van Brussel. Tenlotte is er nog - bij wijze van 
catalogus bij deze tentoonstelling - een Portfolio 
Foto CD met een travelogue in en rond Brussel. 
Tot 5 juni in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10,1000 Brussel (02/507.84.66).

PAUL STRAND. Door de respectabele Ameri
kaanse Aperture Foundation werd “Paul Strand: 
The World on My Doorstep, 1950-1976” samen
gesteld, een tentoonstelling die haar Europese 
première krijgt in Essen. Een overzicht van het 
latere, voornamelijk in Europa en Noordafrika 
gerealiseerde werk. Deze Amerikaanse fotograaf 
en auteur van een aantal onmiskenbare ikonen uit 
de fotogeschiedenis - denk aan “Blind woman, 
New York, 1916” - zet ook in de foto’s die hij in 
de laatste twintig jaar van zijn leven realiseerde, 
de donkere, robuuste beeldtaal door in bijvoor
beeld portretten van verweerde gezichten, opna
men van de kwetsbare Marokkaanse architectuur 
of van de ruwe kustlijnen van de Hebriden. Wel
licht een niet te missen klassieker.
“Paul Strand: Die Welt vor meiner Tür; 
Fotografien von 1950 bis 1976” is tot 12 juni te 
bekijken in het Museum Folkwang, Goethe- 
strafie 41,45121 Essen (0201/88.84.52).

DE MAALSTROOM. Ongetwijfeld goed
bedoeld, meestal energiek, maar steevast zonder 
mededogen voor de individuele toeschouwer 
worden in deze periode ontzaglijke foto- 
manifestaties en -festiviteiten uit de grond ge
stampt. Niet zelden onder het motto: iets doen (en 
liefst zo véél mogelijk) is belangrijker dan wàt we 
doen. Een poging tot samenvatting van een drietal 
fotorgieën.
In Antwerpen wordt van juni tot september de 
vijfde “Zomer van de Fotografie ” georganiseerd. 
Véél foto’s voor een breed publiek. Tal van 
galeries en instellingen draaien mee in een rad dat 
wordt aangedreven door een zestal kern- 
tentoonstellingen, die uiteindelijk weinig meer 
gemeen hebben dan: dé fotografie.
Het MUHKA brengt de monumentale detail- 
opnamen van lichaamsfragmenten door de 
Canadese Geneviève Cadieux. Het Hessenhuis 
reproduceert de tentoonstelling van het Parijse 
CNP “Beiroet”, met indrukwekkend werk van 
Gabriele Basilico, Robert Frank, René Burri, 
Fouad Elkoury, Raymond Depardon en Josef 
Koudelka. “PeacefulAction” is een verzameling 
gevonden foto’s, herinneringen van anonieme 
militairen van de Amerikaanse en Russische 
bevrijdingslegers in Europa rond 1946, te zien in 
het ICC aan de Meir. Het Museum voor Fotogra
fie brengt intrigerende foto’s uit “Witnesses of 
Time” van de Mexicaanse Flor Garduno. In de 
Koningin Fabiolazaal in de Jezusstraat is het 
journalistieke geweld van de ‘WorldPress Photo 
94 + 35 Jaar World Press Photo” te gast. Bij 
World Press fotografie doemt bij mij altijd onwil
lekeurig de vergelijking op met het uitvoeren van 
overbodige tests op onschuldige proefdieren. Na 
onnoemelijk veel trial and error en afslachten 
kan zo nu en dan een minimale verbetering aan 
een of ander onderzoek worden doorgevoerd... 
Bijna net zo duikt uit de amorfe' massa van 
hypersensationele, vaak verschrikkelijke foto’s 
die World Press institutionaliseert, af en toe een 
interessant beeld op. So what In elk geval heel 
wat rustiger is de tentoonstelling in het Sint- 
Jorispand “Fotogrammen, een hedendaagse 
praxis", een door Contretype uitgewerkt over
zicht van wat fotografen dezer dagen met de 
techniek van het fotogram aanvangen.
Alle info over de vijfde Zomer kan bekomen 
worden aan de balie van het Museum voor Foto
grafie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/ 
216.22.11).
Mei is nu ook al fotomaand in Eindhoven: voor
waar meer dan vijftig foto-tentoonstellingen op 
38 locaties worden er aangeboden, zodat de vraag 
rijst of de enigen die dit hele aanbod - al was het 
maar biologisch - kunnen verwerken, niet de 
organisatoren zélf zijn. Centrale tentoonstellings
ruimte in Eindhoven is “De Witte Dame”, een 
oude Philipsfabriek in de Mathildelaan, en daar is 
onder meer “Flesh and Blood” te zien, zesen
zestig min of meer beroemde fotografen die hun 
familie hebben gefotografeerd. Naast een retro
spectieve van oorlogsfotograaf Don McCullin en 
“Myfellow Americans ” van Jeff Jacobson zijn er 
ook de innemende familiefoto’s van Kors van 
Bennekom te zien. Vermelden we tenslotte nog 
Fotoclub ‘t Karregaf in de VSB Bank.
Meer info over de ’’Foto Manifestatie Eindhoven 
1994” die tot 29 mei doorgaat bekomt u via 
Postbus 812,5600 AV Eindhoven (040/755023). 
De “Mai de la Photo” in Reims is een ronduit 
sympathiek fotofestival op mensenmaat. Twee 
thema’s werden aan deze negende editie verbon
den: fotografie als “materie” en de weergave van 
het landschap. Ooknu weer werden gastcuratoren 
aangezocht om deze thema’ s met hun keuze uit de 
actuele internationale fotoproduktie vorm te ge
ven. Zo maakte Jean-Claude Lemagny (verant
woordelijk voor de legendarische fotocollectie 
van de Bibliothèque Nationale van Parijs) de 
tentoonstelling “Corps transparents” met werk 
van Caroline Feyt, Nathalie Hervieux, Connie 
Imboden en Xavier Zimbardo. Jean-Pierre Lam
bert werkte met onder meer fotowerk van Corinne 
Filippi, Ann Mandelbaum, Jacques Robert, Patrick 
Renaud, Thierry Balanger en Philippe Clément 
het project ‘Mémoire de la matière ” uit, met als 

slotzin: “Il y a dans la nature des palpitations que 
seule la photographie éclaire.” Van de benaderin
gen van het landschap weerhouden we voorlopig 
enkel deze van Francisco Gonzalez: “Paysages 
de l‘apparence ”. Voor meer info over de dertien 
exposities die tot 5 juni in tal van historische 
locaties in en rond Reims te zien zijn, neemt u best 
contact op met het Stadhuis van Reims, 
51096 Reims Cedex (26.40.54.53) of met Priorité 
Ouverture, 9, Rue Thiers, 51100 Reims 
(26.40.22.23).
En dan zijn er uiteraard nog de nieuwe 
staatsiefoto’s van ons vorstenpaar. (E.E.)

Tijdschriften
VLAANDEREN. Het profiel van de Belgische 
tijdschriften over actuele kunst raakte de voorbije 
maanden lichtjes doof elkaar geschud. Er is de 
opvallende (voorlopige?) verdwijning van “Fo
rum International” en er is de face lift van een 
ander magazine dat al jaren meegaat. Als nieuwe 
managing director van “Artefactum ” belooft Emo 
Vroonen in zijn maiden editoriaal de nood aan 
meer diepgang en eerlijkheid in een verstaanbare 
taal te lenigen. Voorlopig is enkel de kostprijs 
aanzienlijk verlaagd, dankzij lagere drukkosten. 
Men beschikt over wat langere teksten en over 
goede illustraties, maar aan de ploeg adviseurs en 
medewerkers werd weinig of niets veranderd. 
Het zomernummer zou meer aan de vooropge
stelde doelen beantwoorden.

ETANT DONNE. Een gratis nieuwkomer sinds 
eind 1993 is “Etant donné” dat in de Brusselse 
culturele ruimten tweemaandelijks verspreid 
wordt. Initiatiefnemer Jean-Paul Jacquet speelt 
met dit in afmetingen variërend pamflet in op 
manifestaties in de hoofdstad. In het kader van 
een mini-videofestival en van Ars Musica publi
ceerde hij telkens een bestaande, vaak diep
gravende tekst en een kunstenaarsbijdrage. Voor 
“Choix de Bruxelles ” verscheen een extraatje dat 
wel uit de toon valt: het betreft hier een louter 
promotionele opsomming van de geselecteerde 
kunstenaars, vergezeld van wat tekstfragmenten.

ZAPP MAGAZINE. Een buitenbeen uit Neder
land is “Zapp Magazine”, een trimestrieel tijd
schrift op video. Met de medewerking van buiten
landse correspondenten worden een tiental items 
waaronder visuele verslagen van tentoonstellin
gen, interviews en kunstenaarbijdragen op VHS 
samengebracht, in totaal goed voor zo’n 90 minu
ten. Alnaargelang de bijdrage heeft deze formule 
zijn voor- en nadelen. Mits een goede verslagge
ving kan men uit het bewegend beeld munt slaan, 
maar wat tekstuele informatie en achtergronden 
betreft, blijven louter videobeelden uiteraard erg 
op de vlakte. Het verschil tussen een beeldverslag 
en een persoonlijk bezoek aan een tentoonstelling 
blijfthemelsbreed. Mogelijkheden wérden in deze 
uitgave alvast behoorlijk benut in de kunstenaars- 
bijdragen van Georgina Starr, de voordracht uit 
eigen werk van Kathe Burkhart te Gent of in de 
opname van “echt” videowerk. Om de hoge kost
prijs van 60 Fl. te compenseren, moet men nog 
duchtig bijschaven.
Het maartnummer van “Zapp Magazine” bevat 
voorts bijdragen over of van onder meer Vito 
Acconci, Cheryl Donegan, Carsten Holler en 
Berend Strik. In België te verkrijgen in het 
MUHKA of u kan ook “Zapp Magazine” zelf 
contacteren in de Gillis van Ledenberchstraat 4, 
1052 VG Amsterdam (020/684.78.34). (E.W.)

Beeld/Scherm

WOODY VASULKA. In de Videoraum van de 
Bonner Kunst- und Ausstellungshalle is van 27 
mei tot 26 juni de installatie “The Theater of 
Hybrid Automata” van Woody Vasulka te zien. 
Deze Tsjechische kunstenaar studeerde aanvan
kelijk voor industrieel ingenieur en doorliep ver
volgens de afdeling film en televisie van de Praagse 
Academie. Met die bagage immigreerde hij in 
1965 samen met zijn vrouw Steina naar New- 
York waar hij een tijdje werkte als onafhankelijk 
filmmaker, voornamelijk experimenterend met 
electronische geluiden en stroboscopische lich

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

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

ten. Na verloop van tijd richtten de Vasulka’s 
tevens de befaamde New Yorkse media-tempel 
“The Kitchen” op.
Muziek, geluid speelt een belangrijke rol in Woody 
Vasulka’s werken. Zo maakte hij bijvoorbeeld de 
video-installaties “The Commission”, een opera 
gebaseerd op de ‘legendarische’ levens van 
Paganini en Berlioz en “Art of Memory”, een 
serie ‘gezangen’ geïnspireerd door de politieke 
gebeurtenissen die begin deze eeuw plaats
vonden. ’’The Theater of Hybrid Automata” is 
dan weer een multimedia-installatie, bestaande 
uit een computergestuurde camera gemonteerd 
op een draaibaar statief. De camera communi
ceert met de omgeving via een taalherkennings- 
systeem. De machine krijgt aanwijzingen die via 
een microfoon door de kunstenaar worden inge- 
sproken. Dankzij monitoren neemt de toeschou
wer aan de visuele waarneming van het 
“cyclopenoog”‘deel. Doel van deze complexe 
installatie is het onderzoek van nieuwe span
ningsvelden tussen mens, machine en ruimtelijke 
omgeving. Curator Axel Wirths wil ook in ko
mende tentoonstellingen aandacht besteden aan 
interactieve video-installaties die een dialoog 
pogen tot stand te brengen tussen mens en ma
chine.
Voor meer info: Kunst-und Ausstellungshalle, 
Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (228/ 
917.12.13).

DZIGA. Inhakend op het nieuwe filmdecreet, dat 
ook vernieuwende film- en videomakers, in aan
merking laat komen voor subsidie, werdDziga 
opgericht Dziga wil de vernieuwende heden
daagse kunsten (film, video en media die een 
andere vorm hebben dan de 90-minuten-durende- 
speelfilmnorm: kortfilm, hedendaagse film, vi
deo, creatieve documentaire,...) bevorderen.
De voornaamste doelstellingen van de nieuwe 
vzw zijn verder: het bijeenbrengen en versprei
den van informatie betreffende het onderwerp, de 
realisatie, de produktie, de distributie, de verto
ning van en de reflectie over de vernieuwende 
hedendaagse audiovisuele kunsten en het verde
digen van de makers ervan, alsook het vertegen
woordigen van deze sector naar de overheid en de 
publieke opinie toe. In de Raad van Beheer zitten 
naast Dirk De Wit (Stuc) voornamelijk 
audiovisuele kunstenaars zoals Peter Brosens, Jo 
Huybrechts, Ana Torfs, Anne Quirynen, Walter 
Verdin en Dorothée Van de Berghe. Tot de vzw 
kunnen, naast kunstenaars, ook personen toetre
den die betrokken zijn bij de actuele audiovisuele 
kunsten zoals producenten, distributeurs en 
vertoners. De vereniging wil het begrip 
audiovisuele kunsten overigens niet beperken tot 
film en video. Ook installatie- of geluids- 
kunstenaars kunnen zich aansluiten.
Voor meer info : Dirk de Wit , Stuc, E.Van 
Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23.67.73).

PAUL SHARITS. In het onvolprezen film
museum staat meestal iedere laatste donderdag
avond van de maand experimentele film op het 
programma. Op 26 mei zijn er vier films te zien 
van Paul Sharits. Deze behoort met filmmakers 
als Kubelka en Kren tot één van de eersten die 
vanaf het eind van de jaren ’60 het filmbeeld 
abstraheerden. Bij Sharits bijna geen figuratieve 
beelden meer, maar een gericht gebruik maken 
van lichteffecten. Het stroboscopischflikkereffect 
wordt veroorzaakt door de sterke afwisseling van 
beeld (licht) en duisternis. (Sommige beeldjes 
zijn slechts 1/24 seconde zichtbaar). Op het pro
gramma staan “N:O:T:H:I:N:G”, “Axiomatic 
Granularity”, “AnalyticalStudies 1 " en “Razor 
Blades”. In “De Film als Taboebreker” schrijft 
Amos Vogel: “Razor Blades is uiterst structura
listisch en reductief doordat Sharits zowel “bete
kenis” als “plot” heeft vermeden, maar biedt toch 
de bevrediging van een zuivere respons op kleur, 
patroon en vooral ritme. De eindeloos herhaalde 
beelden zijn, hoewel ze met opzet geen enkele 
logica bevatten, vaak pakkend: een foetus, een 
naakte vrouw (met een scheermes dat over haar 
lichaam glijdt), een penis (slap of in erectie), 
enige geheimzinnige toiletactiviteiten. Even ri
tueel is de herhaalde verschijning van een aantal 
woorden zonder betekenis die over sommige 
beelden heen zijn gedrukt. Een nerveus, maar 
monotoon elektronisch geluid begeleidt de snel 
bewegende en voortdurende veranderende beel
den en flikkerpatronen".
Voormeerinfo: Filmmuseum, Paleis voor Schone

Kunsten, Baron Hortastraat 9,1000 Brussel (02/ 
507.83.70). (F.D.K.)

Publikaties
META. Het Künstlerhaus Stuttgart onder leiding 
van Ute Meta Bauer bundelt in de publicatie 
“Meta” artikels, interviews, beeldverslagen en 
historische documenten over activiteiten die er 
het voorbije jaar plaatsvonden. Na “Die Kunst 
und Ihr Ort ” en “A new Spirit in Curating ” kreeg 
“Meta 4 ” - ”Meta 3 ” is nog in voorbereiding - de 
titel “Radical Chic” mee, verwijzend naar de 
gelijknamige voordrachtenreeks in het Künstler
haus, eind vorig jaar.
Bauer vat in haar editoriaal de inhoud van dit 
nummer samen als een vraagstelling naar het 
institutioneel recuperatievermogen inzake “radi
cale” artistieke activiteiten, de noodzaak tot een 
inhoudelijke herbronning van het kunstconcept 
en vooral de precaire verhouding tussen kunst en 
publiek in een gemediatiseerde wereld. Dit wordt 
gerealiseerd door een opeenvolging van inhoude
lijk en formeel sterk uiteenlopende bijdragen 
waarvan uiteindelijk enkel de historische docu
menten enig gewicht in de schaal brengen. Van 
Gordon Matta-Clark volgt een beeldverslag uit 
“Jacks: the Auto Demolition” en over Vito 
Acconci een beschouwend artikel van John Miller, 
waarin hij zijn evolutie tot het maken van werk in 
de publieke ruimte becommentarieert. Het ge
bruik van het audio-visuele medium bij uitstek, de 
televisie, wordt aangekaart door Ursula Wevers 
die GerrySchums pogingen om zijn land art-film 
te vertonen verhaalt Bijdragen van Dan Graham, 
Michael Asher en Dara Bimbaum illustreren het 
verleggen van het werkveld buiten de tentoon
stellingsruimte naar televisieomroepen, waarbij 
zij de produktie, distributie en receptie van het 
electronisch beeld tevens aan een grondige ana
lyse onderwierpen.
De nieuwe bijdragen sluiten bijna naadloos bij 
deze voorgangers aan; in de lijn van de tentoon
stelling “Unité” in Firminy herhaalt men bijna 
letterlijk een vertoog waarvan men niet inhoude
lijk afwijkt en uiteindelijk geen aanvullingen, 
noch een andere methodiek ontwikkelt. In die zin 
kan men spreken van een zekere nostalgie naar 
een periode waarvan men zelfs de uiterst sobere 
vormgeving overneemt voor de kaft van deze 
publikatie.
David Kelleran bundelt in “Wired” puberale 
reflecties van modemgebruikers in een minitel- 
systeem, terwijl Joshua Decter in “Idiot Culture, 
American-Style: Chic to be stupid” vermoedt dat 
de idiotencultuur tot bij intellectuelen doorge
drongen is. Dit doet hij aan de hand van een 
dermate vrijblijvende redenering waardoor men 
zijn stelling enkel kan onderschrijven. Er zijn 
tevens projectomschrijvingen zoals “Just bet
ween People” van Stephen Willats waarin hij 
eerst sneert naar galeries en musea omwille van - 
in zijn ogen - hun objectgerichte tentoonstellin
gen van meestal reeds verjaarde kunst waar voor 
het publiek geen actieve participatie in het kunst
werk zelf weggelegd is. Hij streeft naar een ac
tieve invullende deelname van het publiek in zijn 
projecten, maar komt wel niet tot het besef dat hij, 
de kunstenaar, het regulerend systeem in handen 
houdt.
In “On the Topography of Public Space " defini
eert Yvonne Doderer de publieke ruimte als de 
restfractie tussen de gedifferentieerde ruimtes (in 
de Griekse betekenis van het woord meta)', de 
potentieel dragende publieke ruimte is geen re
creatie-, handels-, woon- of werkruimte, maar 
wel die ruimte waar individuen ongeacht af
komst, functie of overtuiging met elkaar in con
tact kunnen treden om een stand van zaken, de 
polis, ter discussie te stellen. Deze ruimten heb
ben geen welbepaalde locatie, het is eerder een 
mentale ingesteldheid die zich wel kan concreti
seren in een locatie: in het Künstlerhaus Stuttgart 
bijvoorbeeld. Doderer argumenteert voorts dat 
men een kritische ingesteldheid in deze ruimtes 
moet herintroduceren. Als voorbeeld van derge- 
lijke lovenswaardige projecten noemt zij 
“Informationsdienst”.Nogtot22mükanmenin 
het Paleis voor Schone Kunsten kennismaken 
met en putten uit deze beknopte internationale 
databank over uitsluitend vrouwelijke kunste
naars. Doderer beschouwt ditalseen provocatieve 
politieke actie omdat het de aandacht trekt op de 
discriminatie van vrouwen door het officiële kunst
circuit Dit soort van gedateerde conclusies en 
projecten worden ook elders in deze publikatie 
ontwikkeld: platgetreden paden worden zó na
drukkelijk geaccentueerd dat ze een pornogra
fisch karakter krijgen. Men wil georganiseerde 
avant-garde belijden op de meest nadrukkelijke 
wijze, gesubsidieerd en onder de uitdrukkelijke 
noemer “kunst”.
Info over “Meta” bekomt u via Künstlerhaus 
Stuttgart, ReuchlinstraBe 4B, 70178 Stuttgart 
(0711/617652). (E.W.)

Redactie Ondertussen:
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne 
Wynants.
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galerij c. de vos
Galerie

LABO ART

patrick verlaak
15 mei -12 juni 1994

waiter schelfhout
19 juni -17 juli 1994

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

14/4/94 - 30/5/94

Lea Decaestecker
. beeldhouwwerken in brons

Jean Schoumann (F)
schilderijen op doek en op papier

2/6/94 -16/7/94

“Zomeraccrochage”
Internationale selectie 

schilderijen 
grafiek 

beeldhouwwerken

8/5/94 tot 29/5/94

John Quivron ontmoet

JOHAN 
CLARYSSE

5/6/94 tot 26/6/94

John Quivron ontmoet

NICO 
DE GUCHTENAERE

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

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

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

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

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

Yves DOARE (F°1943)

LIJSTEN

INLIJSTINGEN

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.

Burijngravures, lino's, tekeningen, schilderijen
nog t/m 15 mei

KWALITEIT 
& 

SERVICE

KUNSTInHUS
WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

Bulgaarse grafiek nu
* Let op! De tentoonstellingsperiode werd gewijzigd:

van 22 mei t/m 19 juni 94

Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49
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AALST

Galerie Denise Van De Velde
Tragél7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
Chasan 
van 7 mei tot 11 juni

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 
9300 Aalst 
053/71.06.46
Joseph Semah 
tot 8 mei 
“Computer virus project” - Joseph 
Nechvatal 
van 14 mei tot 12 juni

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
Victoria Bell, Ingrid Castelein, 
Gisela Kleinlein en Anne-Marie 
Kienes 
van 7 mei tot 12 juni

Galerie S 65
Tragel 6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
Michel Boulanger, Rafaël Buedts, 
Roger Raveel en Dan Van Severen 
- tekeningen 
tot 4 juni

Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 
9300 Aalst 
053/78.86.80
WOK. en J. van der Borght 
tot 8 mei 
Patrick Verlaak 
van 15 mei tot 12 juni

Galerij Muylaert-Hofman 
Nieuwstraat 36
9300 Aalst 
053/78.71.12 
“De opaal in het kunstjuweel" 
van 27 mei tot 18 juni

Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 
9300 Aalst 
053/76.13.11 
“Papier, beeld en basis” - met werk 
van o.a. Barry, Betke, Dewaele 
van 11 juni tot 25 september

Netwerk
De Ridderstraat 28 
9300 Aalst 
053/78.89.81 
Peter Vermeulen 
tot 27 mei 
Johan De Wilde 
van 4 juni tot 1 juli

Vredeshuis
Zonnestraal 26 
9300 Aalst 
053/77.03.39 
AchielHutsebaut - cartoons 
tot 14 mei
Wilhelm Mechnig - zelfportretten 
van 28 mei tot 9 juli

ANTWERPEN
Bourla-huis

Nassaustraat 37-41 
2000 Antwerpen 
03/232.96.67
Bruneau - schilderijen 
Bart Decq - sculpturen 
Enk De Kramer - grafiek 
tot 30 mei

Galerie ‘t Kapelleke
Oever 27 
2000 Antwerpen 
03/231.32.04
Monique Schampaert, Viviane 
Huysmans en Jeanine Wunderink 
tot 15 mei

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
ManfreDu Schu 
tot 4 juni 
“McDermott & cough: 
Anachronism Abroad” - Wouter
Deruytter 
van 9 juni tot 23 juli

Galerie Annick Ketele 
Schuttershofstraat 21 
2000 Antwerpen 
03/233.07.27 
Hans van Meeuwen 
tot 4 juni

Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 75 
2000 Antwerpen 
03/231.12.96 
“Any minute now, something can 
happen” - met werk van Manel 
Esclusa, Herman Sorgeloos en 
Frank Schramm 
tot 29 mei

Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 
2000 Antwerpen 
03/238.68.75
Henk Visch - sculpturen en 
tekeningen 
tot 4 juni

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Hilde Van De Heuvel - houtsneden 
tot 17 juni

Galerij Het Zwanenpand 
Vlasmarkt 18

2000 Antwerpen 
03/232.29.75
“Zeldzame thema’s in de 
ikonenkunst” 
tot 31 mei

Galerij Hugo Minnen
Museumstraat 2 
2000 Antwerpen 
03/248.54.05
Belu-Simion Fainaru 
tot 28 mei
Bert Loerakker - schilderijen 
tot 28 mei

Galerij Vertigo II
Vlaamse Kaai 39 
2000 Antwerpen 
Françoise Baudru 
tot 15 mei

James Van Damme Gallery
Vlaamse Kaai 17-18 (1° verd.) 
2000 Antwerpen 
03/216.93.55
Tim Ayres 
tot 4 juni

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Mirian Van Cleemput 
tot 27 mei 
Francis Aerts 
van 3 juni tot 28 juni

Literair Café Den Hopsack
Grote Pieter Polstraat 24 
2000 Antwerpen 
03/231.27.30
Sonja Nys 
tot 26 mei

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 
2000 Antwerpen 
03/231.03.60 
“Gerard Mercator en de geografie 
in de Zuidelijke Nederlanden” 
tot 24 juli

Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1 
2000 Antwerpen 
Henri en Maurice Seghers 
tot 31 mei

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86
Frie Jacobs 
tot 26 mei 
Kris Fierens 
van 30 mei tot 17 juni

Ufsia
Prinsstraat 9
2000 Antwerpen
03/220.44.42
Veronica Mendez - textiel 
Salvador Oliveros - aquarellen 
tot 14 juni

‘t Scoon Huys
Britselei 37
2000 Antwerpen 1
03/237.36.25
“Internationale grafiek” - met oa 
werk van Pol Mara, Adami, Appel 
tot 15 mei

Carine Campo Gallery
Vlaamse Kaai 31
2000 Antwerpen 1
03/238.98.37
Beat Streuli - fotografie
tot 14 juni

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1
03/233.13.45
Ysbrant 
tot 15 mei

Louise Lawler

Combien pour ce chapeau?

Galerij Brabo
Desguinlei 100 
2000 Antwerpen 1 
Willy Peeters - sculpturen 
tot 19 juni

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen 1 
03/237.11.27
Joe Scanlan
tot 4 juni
Giovanni Anselmo en Stanley Biouwn 
van 2 juni tot 16 juli

Hessenhuis
Falconrui 53

2000 Antwerpen 1 
03/232.84.28
“Mobiele fresco’s van het
Noorden”
tot 5 juni

Gallery Ronny Van De Velde
IJzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1 
03/216.30.47
“René Magritté, peintures et 
gouaches” 
tôt 5 juni

ICC
Meir50
2000 Antwerpen 1 
03/226.03.06
“Het object in editie” 
tot 29 mei

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

Kredietbank Zaal Fernand Collin 
Eiermarkt 20
2000 Antwerpen 1
03/223.49.22
“Kan’t?!” - modern kant
tot 17 juni

Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9
2000 Antwerpen 1
03/238.81.66
Neil Cummings en Evelyne Janssen 
van 19 mei tot 12 juni

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22
2000 Antwerpen 1
03/248.08.45
“Cabinet d’amis” - 4de deel van 
een collectieve accrochage met 
eigen motoriek en beweging 
tot 26 juni

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16
2000 Antwerpen 1
03/216.16.26
Anne Decock
tot 18 juni

MUHKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen 1
03/238.59.60
“Trans/actions” -
Dennis Adams
“De verzameling” 
tot 29 mei
“Zomer van de fotografie” - 
Geneviève Cadieux
“De praktijk” - 
Mark Manders 
van 18 juni tot 28 augustus

deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen 2
03/216.28.77
“Projecten voor Berlijn” -
Hans Kollhoff
tot 29 mei

Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen 2
03/827.15.34
Guillaume Bijl
van 19 juni tot 31 augustus

Kultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126
2600 Berchem
03/239.59.08
M. Callens, M. Pellizzola
en G. Guidi 
tot 19 juni

Stedelijke Academie voor
Plastische Kunsten
Onze-Lieve-Vrouwstraat 25
2600 Berchem
03/239.02.84
“Kalligrafie uit Vlaanderen en Europa” 
tot 14 mei

ASSE

Galerie De Ziener 
Stationsstraat 55 
1730 Asse 
02/452.77.86
Jean-Georges Massart 
tot 22 mei
Marcel Van Maele 
van 4 juni tot 9 juli

ASSENEDE .

Galerij Pim De Rudder
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
09/344.50.57 
Eric Fourez 
van 7 mei tot 29 mei 
Albert Prins 
van 4 juni tot 26 juni

BELLEGEM

Galerij Rendaplus 
Walleweg 6 
8510 Bellegem
Cor Jacobi - schilderijen 
tot 8 mei

Harmagedon
Sasboslaan 7 
8510 Bellegem 
056/21.65.65
A. Bienfait, P. Mara en V. Wiame 
tot 9 mei

BILZEN
Landcommanderij Alden Biesen 
Kasteelstraat 6 
3740Bilzen 
089/41.39.13 
“Papier als middelpunf ’ 
tot 19 juni

• BREDENE

Kultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat 22
8450 Bredene 
059/32.13.28 
Lentetentoonstelling
Vermeylenfonds Bredene 
van 8 mei tot 22 mei 
Jan De Lee - schilderijen 
van 28 mei tot 12 juni 
Yves Velter - schilderijen 
van 18junitot3juli

BRUGGE I

Bruges La Morte
Krom Genthof 1 
8000 Brugge 
050/33.89.56 
R. Moens, K. Vermeule en A. Vester 
tot 29 mei

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05 
Willo Gonnissen 
van 14 mei tot 5 juni

Amphora Finippon
Oudstrijderslaan 14 
8200 Brugge 
050/38.83.42
Frans Corneille 
tot 21 mei
wONIEEH--- BRUSSEL

APPBXL
Fontainasplein 22 
1000 Brussel 
02/502.87.93
Thomas Hirschhorn
van 21 juni tot eind augustus

Ateliers Sainte-Anne
Huidevettersstraat 75-77 
1000 Brussel 
02/513.19.28
Strawalde - schilderijen 
van 3 juni tot 25 juni

Catherine Fernet Art Gallery
Louizalaan 108
1050 Brussel 
02/646.20.16
Fabrizio Riccardi - schilderijen 
tot 28 mei
Groepstentoonstelling 
van 2 juni tot 9 juli

Christine CoImant Art Gallery 
Collegestraat 27
1050 Brussel
02/647.84.18
Ronald Pirson - schilderijen 
tot 25 juni

Contrast
Ernest Allardstraat 21
1000 Brussel
02/512.98.59
Romano Frea en Aïtor Mendizabal 
tot 29 mei

Espace Jacqmotie
Hoogstraat 139
1000 Brussel
02/538.08.18
“Choix de Bruxelles” - 
prospectieve tentoonstelling met 
werk van een dertigtal kunstenaars 
tot 5 juni

Fondation Européenne pour la 
Sculpture
Steenweg op Ter Hulpen 197
1170 Brussel
02/660.99.80
Costas Tsoclis - sculpturen 
tot 27 juli

Galerie 2016
Steenstraat 16 
1000 Brussel
02/502.81.16
Rudolf Haas - schilderijen 
tot 22 mei
Lismonde en Jean Coquelet 
van 26 mei tot 3 juli

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45
1000 Brussel
02/512.19.44
Coumans - schilderijen 
tót 25 mei
Collet - schilderijen 
van 27 mei tot 15 juni

Galerie Artiscope
Boulevard Saint-Michel 35
1040 Brussel 
02/735.52.12
Wainer Vaccari - schilderijen 
tot 13 mei
“I love works on paper” 
van 8 mei tot eind augustus

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13
1000 Brussel 1
02/219.14.22
Carla Accardi, opere: 1954-1993 
tot 14 mei
“Accrochage” - Barbara Bloom, 
Louise Lawler en Ian Wallace 
van 21 mei tot 9 juli

Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 
02/511.05.25
“Hommage à Marcel Mariën" 
tot 25 juni

Galerie Damasquine
Aurorestraat 62
1050 Brussel 
02/646.31.53
Pierre Thoma en Nathalie Joiris 
tot 15 mei
Juan d'Oultremont
van 26 mei tot 26 juni

Galerie Echancrure
Brugmannlaan 563
1180 Brussel 
02/346.35.19
“Jardins inattendus” - Florica 
tot 16 mei

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8
1050 Brussel
02/646.63.30
Jürgen Meyer - schilderijen 
“Aviateurs et être couché” - Henri
Jacobs
tôt 14 mei
Yves Oppenheim 
van 19 mei tôt 2 juli
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Galerie Gille-Stiernet 
Legerlaan 27b 
1040 Brussel 
02/734.08.03
Johan Boutelegier 
tot 29 mei

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

Galerie Michel Vokaer 
Charleroise Steenweg 169 
1060 Brussel 
02/534.69.81
Catherine Janssens 
tot 28 mei

Galerie Pierre Hallet
Ernest Allardstraat 33 
1000 Brussel 
02/512.25.23
Eric Kengen 
tot 22 mei 
Petrus De Man 
van 24 mei tot 30 juni

Galerie Synthese
Ernest Allardstraat 24 
1000 Brussel 
02/514.40.55
Roger Bertemes, Philippe 
Charpentier en Jean-Marie 
Stroobants - werken op papier 
tot 21 mei

Hallepoort
Zuidlaan 
1000 Brussel 
02/534.25.52 
“Het accordeon in onze volkscultuur” 
tot 30 augustus

Jan Mot & Oscar Van den 
Boogaard
Rogierlaan 53 
1030 Brussel 
02/216.04.24 
Robert Devriendt 
tot 8 mei 
Jan Knap 
van 28 mei tot 30 juli

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 Markt 19 
1000 Brussel 
02/517.56.72 
“Glashelder” - Tafel- en sierglas 
van de 16e tot de 18e eeuw 
tot 15 mei

Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis
Jubelpark 10 
1040 Brussel 
02/741.72.11 
“Naar Tibet met Kuifje” 
van 9 juni tot 14 augustus

Maison des Arts Gaston Williot 
Haachtsesteenweg 147 
1030 Brussel 
02/218.79.98
Anne-Marie Lemoine en Daniel 
Van Den Brempt - schilderijen 
tot 14 mei

Osiris Gallery
Bottier Gallery 12 • 
1000 Brussel 
02/511.09.21
Brian & Jenny Blanthom en Sara 
Radstone - keramiek en glaskunst 
tot 7 mei
Jennifer Lee - keramiek 
van 10 mei tot 2 juli

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Ingrid Hoste - 
schilderwerken 
tot 22 mei
Groepstentoonstelling 
van 4 juni tot 3 juli

Plateau
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07 
Gorik Lindemans 
van 27 mei tot 11 juni

Ruben Forni - Art Gallery
De Crayerstraat 13 
1050 Brussel 
02/646.77.36
Alberto Reguera - schilderijen 
tot 28 mei 
accrochage 
juni - juli

Sabine Wachters Fine Arts
Stalingradlaan 26 
1000 Brussel 
Toon Verhoef - 
schilderijen 
tot 18 juni

Sabine Wachters Fine arts
Bosquetstraat 36 
1060 Brussel 
02/534.14.41
Erik Van Lieshout, David Bade en
Charlotte Schleiffert 
tot 15 mei

Stadhuis van Sint-Gillis
39, place Van Meenen 
1060 Brussel
02/348.50.68
“Parcours d’artistes” 
van 28 mei tot 12 juni

Stichting René Carcan
Koningsveldstraat 122 
1040 Brussel
02/644.02.00
Louttre B. - gravures 
van 19 mei tot 17 juni

Travel Gallery
152 Chaussée d’Alsemberg 
1060 Brussel
02/538.72.10
Bruno Deprez en Guido Delvaux - 
schilderijen
“Beeldhouwers uit Pietrasanta" 
van 28 mei tot 18 juni

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

Galerie Albert Baronian
Villa Hermosastraat 8
1000 Brussel 1
02/512.09.78
Philippe Vandenberg 
tot 21 mei
Thierry Renard - collages 
van 27 mei tot 25 juni

Galerie Coppens
Van Arteveldestraat 41 
1000 Brussel 1 
02/513.81.74
Liliane Vertessen - 
prints en multiples 
tot 21 mei
Kamagurka-
tekeningen 
van 8 mei tot 4 juni 
Teun Hoeks -
fotografie 
van 11 juni tot 2 juli

Galerie Catherine Mayeur
Vossenstraat 24 
1000 Brussel 1 
02/513.06.29
Michel Couturier - fotografie 
tot 26 juni

Galerie des Beaux Arts
Ravensteinstraat 20 
1000 Brussel 1 
02/513.67.77
Ingeborg Lüscher 
tot 2 juli

Galerij Patrick Derom
Wolstraat 1
1000 Brussel 1
02/514.08.82
“Een andere Ensor: naargeestig en 
charmant”
tot 5 juni

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 1 
02/511.37.04
Dany Leriche - fotografie 
van 12 mei tot 12 juni 
“Artistes défendus par la galerie” - 
accrochage 
van 15 juni tot 15 september

J. Bastien Art
Madeleinestraat 61
1000 Brussel 1
02/513.25.63
Daniel Collin
tot 29 mei
Pierre Bayard
van 2 juni tot 4 september

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23
1150 Brussel 15
02/770.53.33
Shinzo Kajiwara - Japanse 
verftechniek op textiel 
Mireille Poulet - boekbanden 
van 4 mei tot 4 juni

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 1 
02/507.84.66
“Hooglied - de beeldwereld van 
religieuze vrouwen in de zuidelijke 
nederlanden, vanaf de 13de eeuw” 
tot 22 mei
Informationsdienst Künstlerhaus 
Stuttgart 
tot 22 mei
“Antichambres” - Johan Grimonprez 
en Alain Geronnez
"Museumcircle" -
een tentoonstelling naar een concept 
van John Cage in het kader van het 
Kunstenfestival
tot 5 juni
Robert Smithson en Tom 
Wesselman - retrospectieve 
van 17 juni tot 28 augustus

Galerjj Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 19 
02/347.16.86
Koenraad Tinei en Sven Van 
Campenhout - beeldhouwwerk 
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 
tôt 8 mei
“Les livres de Zush” - schilderijen, 
tekeningen en boeken 
van 27 mei tot 24 juli

Sint-Lukasgalerij 
Paleizenstraat 70 
1210 Brussel 21 
02/218.71.19 
Gal - cartoons 
tot 28 juni

Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 
1040 Brussel 4 
02/735.66.49 
“Parcours” 
van 19 mei tot 18 juni

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 4 
02/230.70.45 
Cybèle Varela - 
schilderijen 
tot 26 juli

Goethe-Institut Brüssel 
Belliardstraat 58 
1040 Brussel 4 • 
02/230.39.70 
Hermann Glöckner - 
retrospectieve 
tot 20 mei

de Carnière Art Gallery
Avenue Jeanne 30 
1050 Brussel 5 
02/646.00.23 
accrochage 
tot 15 september

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 5 
02/649.02.59
“1960-1973: L’utopie du tout 
plastique” 
tot 29 mei
"Bilbao 2000”
“Biarritz, villas et jardins'des 
années 1900-1930”
van 21 juni tot 11 september

Galerie Camille von Scholz
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 5 
02/649.23.68

Martin Walde 
tot 21 mei 
Zuch en accrochage Bazel 
van 28 mei tot 16 juli

Galerie Etienne Tilman 
Stassartstraat 59
1050 Brussel 5 
02/512.11.21 
Alfredo Jaar 
tot 11 juni 
Heinz Gappmayr 
van 16 juni tot 15 juli

Galerie Etienne Ficheroulle
Veydtstraat 36 
1050 Brussel 5 
02/538.38.38 
“Saxen ’94" - Maix Mayer 
van 19 mei tot 11 juni

Galerie Fred Lanzenberg 
Klauwaertslaan 9 
1050 Brussel 5 
02/647.30.15 
YvanTheys - 
polychrome sculptuur 
tot 4 juni 
accrochage 
van 6 juni tot 2 juli

Galerie Rodolphe Janssen 
Livornostraat 35 
1050 Brussel 5 
02/538.08.18 
“Photographies” -
Patrick Tosani, Christoph Draeger, 
Véronique Ellena, Andréas 
Gursky, Gabriel Orozco en 
Annelies Strba 
van 8 mei tot 2 juli

Galery VUB
Pleinlaan 21 Triomflaan, toegang 6 
1050 Brussel 5 
02/641.30.87
“Een tuin vol illusies” - 
William Moulin, Jeannine
Oosterlynck en Johan Versieren 

van 25 mei tot 18 juni

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 6 
02/538.42.20
Jean-Louis Vanesch 
tot 12 juni 
Gilbert Dekeyser - 
fotografie 
van 16 juni tot 11 september

Galerie Debras-Bical
Overwinningsstraat 36
1060 Brussel 6
02/538.54.66
Francis Dusepulchre - recent werk 
tot 29 mei
Johanna Van Der Ghote
van 1 juni tot 3 juli

Felix Happark
Waversesteenweg 510-514
1040 Brussel
02/734.84.43
“Beeld in park”
van 24 mei tot 15 oktober

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20
1060 Brussel 6
02/343.88.80
schilderijen van Ghada Amer, 
Brigitte Closset en Aida Kazarian 
van 20 mei tot 9 juli

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185
1060 Brussel 6
02/537.81.36
Christos Kalfas en Gérard Mathie
tot 25 juni

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81
1060 Brussel 6
02/537.65.40
“Tension spatiale”
tot 28 mei
Philippe Toussaint - recent werk
van 30 mei tot 16 juli

Stichting voor Hedendaagse
Belgische Kunst
Cité Fontainas 4a
1060 Brussel 6
02/537.34.16
Gustave Marchoul - grafiek
tot 21 mei

Amaryllis
Gentsesteenweg 1108
1080 Brussel 8
02/465.67.09
Hilde Van Sumere - sculpturen
Henri Prosi - schilderijen
tot 8 mei

Atelier 340
De Rivierendreef 340
1090 Brussel 9
02/424.24.12
“100 jaar Poolse affichekunst” 
tot 29 mei

CHARLEROI

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège
6000 Charleroi
071/31.44.20
“Un artiste Prophète en sa région”
- Marcel Vintevogel
“Le siège de Charleroi et la bataille
de Fleurus de 1794”
van 4 tôt 30 juni

Museum van Deinze en
Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 
9800 Deinze
09/386.00.11
Suzanne Thienpont 
tôt 23 mei 

7- DEURLE §1

Deurle-Dorp
Dorpstraat 52
9831 Deurle
09/282.56.49
Roger Buyse - kunstfotografie 
mei

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1
9831 Deurle
09/281.05.51
Ralph Cleeremans - schilderijen
Eddy Walrave - sculpturen 
tot 22 mei

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle
09/282.51.23
“Swallow” - John Cage, Honoré d’O, 
Aemout Mik en ManfreDu Schu 
tot 15 mei
Karel Dierickx en Ludwig 
Vandevelde

van 22 mei tot 26 juni

DUINBERGENI

Odas
Duinbergenlaan 86 
8301 Duinbergen 
050/51.01.39
Rudy Van Geele - objecten 
Groupe Awa - meubelen 
Greet Blomme - keramiek 
Iep - schilderijen 
tot 26 juni

UEEKLO.7
De Media
Molenstraat 165
9900Eeklo
09/377.93.94
Koen Vos - schilderijen 
van 7 mei tot 1 juni

-EKE I

Labo Art vzw
Steenweg 289
9810 Eke
09/385.46.35
John Quivron ontmoet Johan
Clarysse 
van 8 tot 29 mei
John Quivron ontmoet Nico De 
Guchtenaere 
van 5 tot 26 juni

DEKEREN
Kunstcentrum Hof Ter Bist
Veltwijcklaan 252
2180 Ekeren
John Brosens - schilderijen 
tot 15 mei

De Slijperij 
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
Frans Kenis - fotografie 
tot 15 mei

: GENK

Kultureel Centrum Genk
Dieplaan 2
3600 Genk
089/30.93.11
“Ik ben niet van deze wereld” - 
Edward Lenaerts - retrospectieve 
tot 7 mei
Fotokring Kamera-Gent
tot 8 mei
Fotokring Heusden-Zolder
van 13 mei tot 12 juni
“Het postmodernisme voorbij...” - 
meubelkunst
van 11 mei tot 12 juni

Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2
9000 Gent
09/225.11.06
“De 4 Gentse militaire hoofdgilden” 
tot 19 juni

Centrum voor Kunst en Cultuur
Sint-Pietersplein 9 
9000 Gent 
09/222.07.91
“Confrontatie van 5 Europese 
academies”
van 26 mei tot 12 juni

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17

9000 Gent
09/222.00.33
Christopher Le Brun - schilderijen 
van 8 mei tot 19 juni

Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26
9000 Gent
09/235.37.00
Kris Van Eetvelt 
van 9 mei tót 30 juni

Huis Derave
Onderstraat 65

9000 Gent
09/223.04.06
Michel Bracke - decorontwerpen 
tot 30 september

Galerij Pluto
Plotersgracht 7
9000 Gent
09/233.33.14
F. Pantera en M. van den Boom 
tot 29 mei

Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11
9000 Gent
09/223.30.98
Mario De Brabandere - 
sculpturen 
tot 22 mei
Della Calberson en Patrick Talovar 
van 12 juni tot 17 juli

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26
Thé van Bergen - recent werk 
tot 15 mei
Julien Vermaercke - recent werk 
van 20 mei tot 12 juni 
“Accrochage” 
van 16 juni tot 9 juli

Moving Space
Grauwpoort 19 
9000 Gent 
09/225.31.56 
"Vormbeen" - 
Chris Rui 
“In de tussenruimte” - 
Didier Guth 
tot 22 mei

Museum Arnold Vander Haeghen 
Veldstraat 82 
9000 Gent 
09/225.32.53
“Kunstvaardig in Gent” 
van 21 mei tot 5 juni 
“Grafiek in relatie met de Gentse 
toeristische sector” - 
eindejaarswerken van de academie 
van 18 tot 26 juni

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
Emiel Veranneman - 
retrospectieve 
tot 11 september

Museum voor Volkskunde
Kraanlei 65 -
9000 Gent
09/223.13.36
“Auto’s in miniatuur” 
tot 29 mei

New Jewels Gallery
Krijgslaan 124
9000 Gent 
09/221.76.09 
Daniël Kruger - 
juwelen en keramiek 
tot 9 mei

Opus Operandi
Tentoonstellingslaan 32 
9000 Gent
09/225.57.58
Julie Rrap 
van 8 mei tot 19 juni

P-art
Noordstraat 20
9000 Gent 
09/233.36.61
Willy De Meester - 
sculpturen 
Roland Segers - 
schilderijen 
tot 22 mei

Campo Santo Kapel 
Antwerpsesteenweg
9040 Sint-Amandsberg 
09/225.49.18
Patrick Merckaert 
tot 23 mei

Kuon Centrum
Dendermondsesteenweg 319 
9040 Sint-Amandsberg 
09/229.32.11
“Ganzenborden uit de 19de en 
20ste eeuw” 
tot 29 mei

LHAMME . nn
Galerij De Beide
Evangeliestraat 66A 
9220 Hamme 
052/47.86.71 
Allied Ost - 
affiches van 1916-1917 
van 9 mei tot 30 juni

Galerie Erik Van Neygen
Heirbaan 37
9220 Hamme-Zogge 
052/48.10.70
Mare Spanhove - 
schilderijen 
tot 31 mei

HASSELT

Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
“U zei cliché” - 
foto’ s van Philippe Sohiez 
“Onverdraagzaamheid” 
tot 23 mei

Kunstgang Art Gallery
Zuivelmarkt 50

3500 Hasselt 
011/24.13.91
“Toveren met licht, holografie als 
artistiek medium” 
tot 22 mei
Brozova Dagmar 
van 29 mei tot 26 juni

•... HERENTALST n
Galerie Kunsthuis
Lierseweg 53
2200 Herentals 
014/22.59.77
Eric Smets, Hilde Van Geirt, 
Patricia Bierinckx en John Van 
Leemput - 
fotografie

tot 8 mei

HINGENE ‘

den Heeck Art Gallery
Louis De Baerdemaekerstraat 54 
2880 Hingene 
03/889.57.05
Pablo Atchugarry - sculpturen 
Theo Selen - aquarellen 
tot 13 juni

KLUISBERGEN \

Galerij Theaxus
Onuneganckstraat 3
9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53 ■
Hans Weyers - lichtontwerpen 
Dorothea Van De Winkel - textiel 
tot 30 mei
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KNOKKE

Gallery Cotthem
Zeedijk 743
8300 Knokke - Zoute 
050/62.26.70
Kenny Scharf 
tot 9 juni

Argo
Zeedijk 734
8300 Knokke-Heist
050/62.22.70
Marc Raes - 
recente werken 
tot 12 mei

Galerie André Simoens 
Kustlaan 130
8300 Knokke-Heist 
050/61.00.87 
Bie Peeters - 
fotografie 
van 5 juni tot 11 juli

Kultureel Centrum Scharpoord 
Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist 
050/61.37.61
Galerie In Situ te gast 
van 19 juni tot 24 juli

Vera Van Laer Gallery
Elisabethlaan 160 
8300 Knokke-Heist 
050/61.56.46 
Bruno Carbonnet 
tot 5 juni 
Kaeseberg-
schilderijen en sculpturen 

van 11 juni tot 24 juli

•KONTICH ‘I

Het Zwarte Huis
Comelis Marckxlaan 16 
2550 Kontich 
03/458.09.54
Ilse Van den Boogaart
Lieve Verheyden 
van 13 mei tot 29 mei

KORTEMARK

Galerij Desko
Hoogledestraat 92 
8610 Kortemark 
051/56.70.02
“Keramiek langs de zijderoute” 
“Landschappen langs de zijderoute” 
tot 2 juli

LKORTRIJK

Atelier De Gryse 
Gentsesteenweg 41-43
8500 Kortrijk 
056/22.41.87
Waldo Engels en Dirk Feys - 
schilderijen
Dirk Demeyere en Silvain Van 
Eeghem - ruimtelijk werk 
tot 16 mei
Lentesalon
van 20 mei tot 20 juni

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38 
8500 Kortrijk 
056/25.88.57
Lea Decaestecker -
sculpturen
Jean Schoumann - 
schilderijen 
tot 30 mei 
zomeraccrochage 
van 2 juni tot 16 juli

BBL - De Gulden Sporen
Grote Markt 50
8500 Kortrijk 
056/23.24.42
Albert Ciamberlani en tijdgenoten 
tot 28 mei

Begijnhof van Kortrijk
8500 Kortrijk
“Begin de Begijne” -
Nathalie Hervieux en Nadine 
Tasseel (Kunststichting Kanaal) 
tot 20 mei

Très
Zwevegemstraat 30
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Griet Santy
Ann Vandecavey 
van 13 mei tot 12 juni

KRU ISHOUTEM

Stichting Veranneman
Vandevoordeweg 2 

9770 Kruishoutem 
09/383.52.87
Van Mechelen en Tamir - 
schilderijen
Anatchkov - sculpturen 
Verroken - meubels 
tot 14 mei
Noda - schilderijen en tekeningen 
Niizuma - sculpturen 
van 28 mei tot 9 juli

LLAHULPE
-ITS-ART-IST-
31 Place Favresse
1310LaHulpe 
02/652.25.45
Felix Hannaert 
tot 29 mei

LEOPOLDSBURG

Kultureel Centrum ILeopoldsburg 
Kastanjelaan z/n
3970 Leopoldsburg
011/34.56.96
Albert Agten - 
schilderijen 
tot 25 mei

Embryo
Naamsestraat 49 
3000 Leuven
016/23.56.40
Osane - 
schilderijen en etsen 
tot 8 mei
Thierry Flon - 
aquarellen 
van 13 mei tot 5 juni

Provinciemuseum Van 
Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 
3000 Leuven 
016/22.28.93
Vlaamse pottenbakkers kollektief 
tot 19 juni
Marcel Broodthaers, Panamarenko 
en Jef Geys
van 24 juni tot 28 augustus

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 
016/23.84.27 
Emiel De Keyser 
van 14 mei tot 12 juni

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo 
016/22.62.44 
“Vijfjaar Transit” 
tot 22 mei
“Aspekte Sachsen - Brabant” - 
Moritz Götze en Steffen Mück 
van 28 mei tot 26 juni

. LEGE
Institut Supérieur 
d’Architecture Saint-Luc de
Wallonie
Boulevard d’Avroy 188
4000 Liège 
041/22.19.45 
“Concept et confort’ - 
Christian Kieckens 
tot 11 mei

LILLE *
Galerij ‘t Zand 
Balsakker 28
2275 Lille 
014/88.04.72 
Ingrid Castelein - 
schilderijen 
tot 15 mei 
Linda Vinck - 
grafiek en objecten 
van 20 mei tot 25 juni

LISSEWEGE

Galerij De Valckenaere
Lisseweegsvaartje 1
8380 Lissewege 
050/54.57.59
Ann Declerck en Jan Demey - 
schilderijen 
tot 5 juni

DEWEER 
ART 

GALLERY
P R E SEN T S

PANAMARENKO
9.4 - 15.5.94

J O S E F F E L I X MÜLLER 
28.5 - 26.6.94

A R T 2 5 ! 9 4 - BASEL
15 - 20.6.94

TIEGEMSTRAAT 6A 
B-8553 OTEGEM/BELGIUM 

Tel. (32).56.64 48 93 
Fax (32).56.64 76 85

BELG I U M
OPEN SA-TU 2-6 pm
CATALOGUES AVAILABLE

LOKEREN

Commissie Kunstpatrimonium
.Torenstraat 1 
9160 Lokeren 
09/348.28.05 
Renée Lodewijckx 
tot 8 mei

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52 
9160 Lokeren 
09/348.54.40 
zomertentoonstelling 
van 11 juni tot 1 juli

Di-Art
Vrijheidsplein 1 

9160 Lokeren 
09/348.06.42 
Frank Veldeman - schilderijen 
tot 28 mei
Noël Drieghe - schilderijen 
van 3 juni tot 2 juli

LOFPEM
Kunsthalle Lophem v.z.w. 
Torhoutsesteenweg 52A 
8210 Loppem-Zedelgem 
050/84.02.63 
Jef Geys 
tot 21 mei

■ MAASEIK ‘ .

Kunstgalerij Den Peroun 
Boomgaardstraat 2 
3680 Maaseik 
011/56.75.26
Wim Schuite, Jos Dirix en Jef Bertels 
tot 23 mei

MARKE

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3
8510Marke
056/21.48.54
“Traagheid” - 
Jean De Groote 
“Tuinfragmenten” - 
Piet Vanneste 
van 15 mei tot 19 juni

I MONS ■■ I

KOMA asbl
Rue des Gades 4
7000 Mons
065/31.79.82
Martina Kramer - schilderijen 
tot 29 mei

NAMUR e

Maison de la Culture de Namur
Avenue Golenvaux 14
5000 Namur 
081/22.90.14 
“Analogies HT’ - Josef Albers, 
Amedée Cottier, Jo Delahaut,... 
tot 29 mei

NEERPEI TI

PICS Dommelhof 
Toekomstlaan 5 
3910 Neerpelt 
011/64.27.05 
“Semper Eadem” - 
Peter De Koninck 
tot 15 mei 
“Wit over zwart” 
van 21 mei tot 30 juni

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke

058/51.47.57
Fred Macs en Pomeranc 
van 8 mei tot 19 juni 
Jean-Claude Thuillier - schilderijen 
Silviane Leger - sculpturen 
van 26 juni tot 7 augustus

O0STEEKLOP

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5
9968 Oosteeklo
09/373.70.06
Benoît Delafontaine 
tot 5 juni
André Honnay 
van 9 juni tot 10 juli

OOSTENDE ;

AD Gallery
Romestraat 6
8400 Oostende
059/51.02.39
Werner Mannaers 
tot 12 juni

Forum Contemporary Art
Romestraat 20 
8400 Oostende 
059/50.09.22 
“100 bronzen, traditie en 
vernieuwing” 
van 18 juni tot 21 augustus

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Monique Schotte - grafiek 
Wilfried Genard - schilderijen 
Jan Hemerijckx - sculpturen 
tot 15 mei
Heike Suhre - keramiek 
van 27 mei tot 19 juni

Galerij Vanremoortele 
Troonstraat 38
8400 Oostende 
059/51.37.25
Yeh - werken op papier, zijde & doek 
tot 24 juni

Kunsthuis Loosveldt
Romestraat 41 
8400 Oostende 
059/70.52.73 
Andrzej Bartczak 
tot 15 mei

Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein
8400 Oostende 
059/80.53.35
Dirk Michiels - schilderijen 
Johannes Booz - fotografie 
tot 29 mei
Rogier Remaut - schilderijen 
van 4 juni tot 26 juni
Julius Collen-Turner - retrospectieve 
van 4 juni tot 30 augustus

P.M.M.K.
Romestraat 11
8400 Oostende
059/50.81.18
Jef Verheyen - retrospectieve 
Benoît 
tot 13 juni

OTEGEM

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a 
8553 Otegem 
056/64.48.93 
Panamarenko 
tot 15 mei
Josef Felix Müller 
van 28 mei tot 3 juli

RLXENSART

Galerie Transparence
Avenue Léopold 63 
1330 Rixensart 
010/41.56.82
Gizela Sabokova en André Eijberg 
van 20 mei tot 26 juni

URUMBEKE n

Villa Eksternest
Bergstraat 27
8800 Rumbeke-Berg 
051/24.33.88
Krist Demasure, Joke Demeyere,... 
tot 16 mei

SINT-BAAFS-VIJVE

André Demedtshuis 
Sint-Bavostraat 15 
8710 Sint-Baafs-Vijve
056/60.79.05
Geert Monteyne 
tot 29 mei

SIN I -IDESB ALD

Art Gallery Piatno
Zeepannelaan 2a 
8670 Sint-Idesbald 
058/51.85.63
Antonia Lambele - sculpturen 
Gilbert Decock - schilderijen 
tot 15 mei 
“Constructa” -
met werk van o.a. Cortier, Decock 
en Delahaut
van 20 mei tot 10 juli

SINT-KATELIJNE-WAVER
Kunstgalerij Kauterveerne
Mechelbaan 163
2861 Sint-Katelijne-Waver 
015/55.16.45
Groepstentoonstelling 
tot 23 mei

SINT-MARTENS-LATEM

Galerij Oscar de Vos
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem
09/282.68.38
Walter Schelfhout
van 19 juni tot 17 juli

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem 
09/282.52.52
“Latemse Leieschilders"
tot 30 mei

SINT-NIKLAAS i
Galerij Y’AAT vzw
Pr. Marie-Joséstraat 3
9100 Sint-Niklaas
03/777.82.20
Theo Buys - schilderijen 
tot 29 mei

Stedelijke Akademie 
Boonhemstraat 13
9100 Sint-Niklaas
03/776.33.00
Raf Coorevits 
tot 21 mei

Stedelijk Museum Sint-Niklaas 
Zamanstraat 49
9100 Sint-Niklaas 
03/777.29.42
“Sterren in beelden, astrologie in 
de eeuw van Mercator” 
tot 6 juni

SLIJPE-MIDDELKERKE

Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6
8433 Slijpe-Middelkerke 
059/30.25.16
Jean-Pierre Zinjé - aquarellen 
tot 17 mei

STAVELOT :

Galerie Ie triangle bleu
Place Saint-Remacle 17 
4970 Stavelot 
080/86.42.94
Serge Gangolf - beeldhouwwerken 
tot 5 juni

. STROMBEEK-BEVERH

Kultureel Centrum
Gemeenteplein
1853 Strombeek-Bever 
02/267.41.56
G. Libbrecht 
tot 19 mei

ITERVUREN

Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13
3080 Tervuren
02/769.52.11
“Toeareg” 
tot 31 juli

TIELRODE

Boot vzw
Antwerpse Steenweg 48 
9140 Tielrode 
03/774.44.70
Milenko Divjak 
tot 15 mei

TIENEN

Stedelijk Museum “Het Toreke”
Grote Markt 6
3300 Tienen 
016/81.99.97 
Freek Dumarais 
tot 29 mei

TOURNAI

L’atelier 56
89, Avenue Elisabeth 
7500 Tournai 
069/21.40.16
Amina Benbouchta - schilderijen 
tot 15 mei

' -• TURNHOUT ’* t
Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42
2300 Turnhout 
014/41.94.94
“A quick Look at Art News” - 
Denmark
“Kunst in huis: de recente 
aanwinsten” (tot 15 mei) 
tot 12 juni

De Oorzaak & Zn
Warandestraat 23b
2300 Turnhout 
014/41.36.33
Mare Schepers 
vanaf 5 februari 
Maria Blondeel 
van 14 mei tot 26 juni

VERVIERS .

Arte coppo Arte
83, rue Spintay
4800 Verviers
087/33.10.71
"Echo en noir et blanc” - Michelle 
Garot 
tot 22 mei

ZONNEBEKE u

De Poort
leperstraat 5
8980 Zonnebeke
051/77.04.41
Johan Parmentier - sculpturen 
Etienne Van Doorslaer - 
schilderijen 
tot 5 juni

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 juli 1994. Gege
vens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 juni 1994 
op het redactieadres.
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STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen
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TUINSTRAAT 21-23
TEL. (056) 22 31 51
FAX. (056) 22 77 37

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

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

— M ■ i

Gezien in een 
Gents museum
My t

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

ABONNEMENT

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

KOOP 40 TOT 70% GOEDKOPER
RECHTSTREEKS IN DE VERF- EN LIJMFABRIEK
C DA"y Reigerstraat 47 Gent
O r # I A Tel. 222.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

GOEDKOOP - KWALITEIT - VERTROUWEN

PEL 6
EEIEAE

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

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

148-fr per I.

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

co-PAE
un t Y Wh 1 1 SF A—A v - r 1
4 HIIII $ - KLEI 
1 -TTTTTTT

- K 
Z E 
- R 
Z A 
- M 
Z I 
- E 
Z K

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, gomtak, bleekwater (5 fr), polyuretaanverven voor 
vloeren, acryllakken, mastiek (50 fr per kg), vernis, grondeerpasta’s voor lijsten, behang, struktuurverven, acrylverven voor 
kunstschilders, enz...

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

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

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

(D

ATELIER GESQUIERE
SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERS o

kreatieve stoffenverwerking SINDS 1926

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

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.
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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 overbeel- 

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

Amarant organiseert
Cursussen en lezingen over beeldende 
kunstKunsthistorische 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.

De zomer van Amarant

brengt in vakantieformule een selectie 
van lessenreeksen kunstgeschiedenis 
in Gent en Antwerpen. Cursussen 
waarin kennis gedoseerd, verhelderd of 
toegepast wordt via een combinatie met 
uitgelezen bezoeken of ontmoetingen.

De tentoonstellingsactualiteit biedt 
een gelegenheid om in te gaan op het 
œuvre van twee heel betekenisvolle 
kunstenaars uitde recente kunstgeschie
denis Robert Smithson en Joseph 
Beuys en laat ons ook toe een kritische 
situering te brengen van de figuur Hans 
Mending.
Augustus staat in het teken van twee 
projecten: we voorzien ontmoetingen 
met Belgische Architecten en werkten 
een benadering van de mechanismen 
van de mode uit.

Zomercursusbrochure in aantocht!

Half mei mag U een uitvoerige bro
chure verwachten over alle zomer- 
activiteiten van Amarant.
Bent U lid dan krijgt U de zomer- 
brochure vanzelf in de bus. Reserveren 
en inschrijven voor cursussen of uit
stappen kan pas na het verschijnen van 
dit zomerprogramma. Nog even ge
duld, dus.

7

Mayer & Pierson

La Comtesse de Castiglione, “Des épaules sculpturales”, ca. 1860-65

Irla 
visies op 
het landschap

Experiment en onderzoek bepalen de grondlijnen 
van deze bijeenkomsten, waarin - wellicht niet 
zonder risico en zeker niet vrijblijvend - fragmen
ten van de recente internationale kunstpraktijk 
worden besproken, afgewogen, getoetst aan de 
beschikbare actuele kunsttentoonstellingen in 
Belgische musea, galeries, collecties.

Docent
Paul Van Beek
In
Gent en Antwerpen

Een kennismaking met Egypte via de invalshoek 
“religie”: naast de faraonische godsdienst, wor
den ook de christelijke Kopten en de Islam in 
Egypte geïnitieerd en toegelicht aan de hand van 
de collecties van het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis te Brussel en het museum 
in Mariemont.

Docent
Peter R De Smet
In
Antwerpen

e

Accurate voorbeelden leren hoe Egyptische 
hiëroglyfen gelezen kunnen worden. Een authen
tieke kijk op de materiële cultuur van de Oud- 
Egyptische beschaving.

Docent
Peter R De Smet
In
Gent

Tijdens vier bijeenkomsten wordt ‘s ochtends een 
internationaal kader aangebracht van de kunst in 
de 18de en 19de eeuw: het neo-classicisme en de 
heo-stijlen. Na de middag wordt Antwerpen 
nagespeurd op sporen en monumenten uit deze 
periode (zoals de Bourla, het Museum voor Schone 
Kunsten, het Centraal Station, de Sint-Michiels- 
kerk,...).

Docent
Michel Peeters
In
Antwerpen

■
Nadat Patrick Verlaak een grondige doorlichting 
van de techniek en de beeldtaal van de Vlaamse 
Primitieven heeft aangebracht werkt Dominique 
Dumon een kritische situering van Memling in 
relatie tot zijn tijdgenoten uit.

Docenten
Patrick Verlaak
Dominique Dumon
In
Gent en Antwerpen

Vanaf de late middeleeuwen dringt het landschap 
het schilderij binnen. Aan de hand van voorbeel
den uit de geschiedenis van de landschaps
schilderkunst (ondermeer uit de collecties van de 
Musea voor Schone Kunsten te Gent en Antwer
pen) wordt onze houding tegenover het land
schap afgewogen. Een fietstocht doorheen een 
nog bewaard “landschap” uit de 17de eeuw (De 
Moeren) sluit deze cyclus af.

Docent
Damien Deceuninck
In
Gent en Antwerpen

vrouwbeeld

Een onderzoek van beelden en verbeeldingen van 
de vrouw in de kunst van de 19de eeuw: van hoer 
tot madonna. Een illustratie van de femme fragile 
tot de femme fatale aan de hand van de academi
sche kunsten uit de voorgaande eeuw. Met onder 
meer bezoek aan het Hôtel Charlier te Brussel.

Docent
Peter R De Smet
In
Gent

Recente architectuur

n lessenreeks en in situ-ontmoetin-

Situerende lessenreeks
Als referentiekader wordt eerst een beknopte 
lessenreeks aangeboden: een compilatie die een 
overzicht én een internationale context wil bie
den van een aantal essentiële gegevens over mo
derne en hedendaagse architectuur.

Ontmoetingen in situ
Er wordt een gevarieerd aanbod van ontmoetin
gen uitgewerkt met Belgische architecten, die 
ons - ter plaatse - in een van hun concrete realisa
ties toelichting verschaffen over hun uitgangs
punten, hun visie op (Belgische) architectuur,... 
Waar mogelijk worden links gelegd tussen actu
ele projecten en interessante architectuur- 
realisaties uit het (recente) verleden.

Met medewerking van
Steven Jacobs
Luc Verpoest.

In
Gent

Gallia Belgica: 
dé Romeinse cultuur 
in België’

De Romeinse soldaten en kolonisten hebben na 
de veroveringen van Caesar het landschap en de 
levenswijze van onze Keltische voorouders gron
dig gewijzigd. De sociale, economische, gods
dienstige en artistieke veranderingen zijn tast
baar op tal van archeologische vindplaatsen in 
België. Bezoeken worden ingebouwd aan de sites 
van Kerkhove (Centrum van de Romeinse amb
tenarij, opgravingen en archeologisch depot), 
Velzeke (dorp en villa’ s, museum). Doornik (mu
seum) en Mariemont (museum).

Robert

Robert Smithson is nogal eenzijdig bekend als 
een van de belangrijke vertegenwoordigers van 
de Land art. Aansluitend bij de veelbelovende 
retrospectieve tentoonstelling deze zomer in het 
Brusselse PSK wordt in een situerende lezing een 
globaler beeld van deze Amerikaanse kunstenaar 
gebracht. Het overzicht van Smithsons activitei
ten tussen 1960 tot aan zijn dood in 1973 omvat 
zowel schilderijen, tekeningen, collages, als pre- 
minimal sculpturen, foto-voorstudies en films 
over de bekende Earth Works. Doel is ook om in 
te gaan op de belangwekkende teksten die Robert 
Smithson naliet.

Joseph . 
Beuys

Joseph Beuys was performer, leraar, tekenaar, 
beeldhouwer, ideoloog, ziener, sjamaan, een fe
nomeen. Het Centre Pompidou is deze zomer een 
van de haltes van een belangrijke overzichtsten
toonstelling over zijn werk. Deze retrospectieve, 
gebaseerd op de Collectie Marx uit Berlijn zal na 
deze laatste reis een definitief onderkomen vin
den in het Hamburger Bahnhof te Berlijn. In 
Parijs wordt ze aangevuld met diverse stukken uit 
Duitse, Zwitserse, Nederlandse én Belgische 
musea. Hans Martens vat leven en werken van 
Beuys samen. Paul Willemarck formuleert een 
persoonlijke lectuur van een mythe.

ode-Beelde

Een week lang worden mechanismen van de 
mode onderzocht, in relatie met de geschiedenis 
van de kunst. Onder meer volgende aspecten 
worden daarbij uit de doeken gedaan: de mode in 
het voorstellen van de naakte mens vanaf de 
renaissance tot heden (analyse van de schaamte), 
de dubbele functie van de drapagekunst doorheen 
de eeuwen in de beeldende kunst, het verband 
tussen de opeenvolgende kunststromingen in de 
twintigste eeuw en de verschillende modestijlen. 
Met bezoeken aan het Museum van Schone Kun
sten te Antwerpen, de kostuumafdeling van de 
Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel en 
het Textiel- en Kostuummuseum Vrieselhof te 
Antwerpen.

Docent
Patrick Monsieur
In
Gent

Docent
Steven Jacobs
In
Gent, Antwerpen en Brussel ■

Docenten
Hans Martens, Paul Willemarck
In
Gent en Antwerpen

Docente
Ilse Bogaerts
In
Antwerpen
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Uitstapper INFORMAT I EBON
- Inschrijven moet telefonisch 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 modules).
- Voor annularies 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.

23 mei 1994

De uitstap naar Otterlo op 28 mei 
is volgeboekt!
Aanleiding
De lessenreeks “Puur sculptuur”.
Beeldencollectie in het Rijksmuseum Kröller-
Müller

Andere mogelijkheden
- Vaste collectie met werken van Van Gogh, 

Monet, Renoir, Redon, Seurat, etc...
- Tentoonstelling “Depot op zaal. Schilderijen 

van A tot Z”
- Jachtslot Sint-Hubertus (Berlage)

, :■ ,, . ......
Laon-Reims: Twee kathedralen vergeleken

■5 juni 1994

De uitstap naar Laon en Reims op 
23 mei is volgeboekt!
Aanleiding
De lessenreeks “Gotiek”.
De uitstap omvat een begeleid bezoek aan de 
voormalige Notre Dame-kathedraal te Laon 
(bouwperiode 1155-1235), een voorbeeld van 
vroeggotiek in Noord-Frankrijk, en aan de kathe
draal van Reims, een van de rijkste voorbeelden 
van de klassieke kathedraalbouw. Het Palais du 
Tau (bisschoppelijk paleis) bevat onder meer een 
aantal van de oorspronkelijke kathedraal- 
sculpturen.

Rondleiding!

ussel:neo-klassieken eclectisch 
ï mei 1994 ;

Bijkomende rondleiding.
Aanleiding
De lessenreeks “Het neo-classicisme en de neo
stijlen”.
De rondleiding beslaat een volledige dag en bevat 
volgende haltes:
- Museum Antoine Wiertz
- Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

(zalen 18de en 19de eeuw)
- Justitiepaleis
- Bellevuemuseum
- Sint-Jacob-op-de-Coudenberg

Aanleiding
De lessenreeks “Spiegel en masker. Heden en 
verleden van Mexico”.
Joris Capenberghs, docent van de cursus over 
Mexico, geeft een aantal rondleidingen in de 
vaste collectie van het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis te Brussel. Het gaat om de 
onlangs opnieuw ingerichte en belangrijke col
lectie precolumbiaanse kunst.
Er worden twee rondleidingen voorzien.

Vertrekplaatsen + uren
Brugge
Station, kan Sint-Michiels
Gent
Sint-Pietersstation, kant buffet
Antwerpen
Station Berchem, voorkant

6.30 uur

7.15 uur

8.00 uur

Aankomst 10.30 uur

Terugreis 18.30 uur/

Prijs lid niet-lid
1.125 fr 1.250 fr

reis en documentatie, ticket tot het Nationale Park 
“De Hoge Veluwe” en het Rijksmuseum Kröller- 
Müller, begeleiding door Stef Van Beilingen.

Vertrekplaatsen + uren
Sint-Niklaas 6.30 uur
Grote Markt, Stadhuis
Gent 7.00 pur
Sint-Pietersstation, kant buffet
Brussel 7.45 uur
KUBrussel, Vrijheidslaan 17, Koekelberg

Aankomst te Laon omstreeks 10.30 uur

Terugreis vanuit Reims 18.30 uur

Prijs lid niet-lid
1.300 fr 1.450 fr

reis en documentatie, toegangsticket Palais du 
Tau, bezoek aan de kathedralen te Reims en Laon 
onder begeleiding van Dominique Dumon.

Afspraak
om 9.30 uur vóór de ingang van het Koninklijk 
Museum voor Kunst en Geschiedenis

Prijs lid niet-lid
490 fr 550 fr 

toegangsprijzenen begeleiding door Michel Peeters

Afspraak
in de inkomhal van het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10 
- eerste rondleiding om 10.00 uur 
- tweede rondleiding om 13.00 uur

Prijs lid
200 fr

toegangsprijzen en begeleiding door Joris 
Capenberghs.

niet-lid
250 fr

NAAM

STRAAT

POSTNUMMER

TELEFOON
is geïnteresseerd in de volgende reis/reizen
1994
□ Catalonië (02-15.08.94)
• Groot-Brittannië (26.08-05.09.94)
□ New York (29.10-06.11.94)
□ Wenen (29.10-05.11.94)
O Luxor (25.12.94-01.01.95)

Informatie wordt bezorgd 
zodra beschikbaar.

Reisbrochure

De Amarant-reisbrochure is net van de 
pers.U vindt er tekst en uitleg in terug over 
het rei zenaanbod voor het tweede semester 
van 1994:

• Romaanse kunst in Catalonië 
van 2 augustus tot 15 augustus 1994 
met Dominique Dumon

• De Midlands: op zoek naar de 
Prerafaëlieten
van 26 augustus tot 5 september 1994 
met Peter R De Smet

• Wenen, met oog voor de barok 
van 29 oktober tot 5 november 
met Bernard Descheemaeker

• New York, musea en architectuur 
van 29 oktober tot 6 november 
met Steven Jacobs

• Luxor, Thebe-met-de-honderd-poorten 
van 25 december 1994 tot 1 januari 1995 
met Peter R De Smet

Ontving u deze brochure nog niet? Zend 
ons de bovenstaande informatiebon terug, 
telefoneer of fax.

ge
• daguitstap / rondleiding

MEI

07 • Daguitstap naar Amsterdam, “Pierre 
Puvis de Chavannes"

14 • Daguitstap naar Trier, “Romeinse 
cultuurinvloeden” door Patrick Monsieur

23 • Daguitstap naar Laon en Reims, “Twee 
kathedralen vergeleken” door Dominique 
Dumon
• Daguitstap naar Otterlo, "Rijksmuseum 
Kröller-Müller: de beelden” door Stef Van 
Beilingen

28 • Daguitstap naar Otterlo, "Rijksmuseum 
Kröller-Müller: de beelden” door Stef Van 
Beilingen
• Rondleiding, “Brussel: neo-klassiek en 
eclectisch” door Michel Peeters

JUNI

05 • Daguitstap naar Laon en Reims, “Twee 
kathedralen vergeleken” door Dominique 
Dumon
• Rondleiding, “De tweede helft van de 
19de eeuw” in het Museum voor Schone 
Kunsten van Gent door Jean-Paul Vanhove

11 • Daguitstap, “Historial de la Grande Guerre 
in Péronne, Architectuurwandeling in 
Lille" met Luc Verpoest

18 • Daguitstap naar Essen en Wuppertal, 
“Historisch expressionisme” door Patrick 
Verlaak

25 - Reisvoorbereiding Catalonië
• Rondleiding Brussel, “Precolumbiaanse 
kunst” door Joris Capenberghs

VOORNAAM

NR.

GEMEENTE

BUS

1995
□ Istamboel, de Islam in Byzantium
□ Venetië, de Biënnale
□ Iran (Mésopotamie II)
• Toscane en Umbrië, 

het Trecento en het maniërisme
□ Boergondië en de gotiek
• Beieren en Ludwig II
• Mexico
• Rome, hoofdstad van de barok
□ Bazel-Zurich-Milaan, 

hedendaagse kunst en architectuur
□ Egypte, de vallei van de Nijl
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