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Het proces 
(vervolg)

De vlam overleeft de brandstof
Over actualiteit

Een kritische exploratie van de kunst 
van de laatste vijftig jaar brengt een 
permanente zucht naar vitaliteit aan 
het licht Na de formele en inhoude
lijke uitputtingsslag van de histo
rische avant-gardes doet niet zozeer 
meer het nieuwe als wel het vitale de 
harten sneller slaan. Dat vitale wordt 
soms wel in erg gekke kostuums ge
stoken. Bijvoorbeeld in de outfit van 
de dansers die “This is the show and 
the show is many things” dachten te 
moeten opwarmen. “Saw you before, 
guys!”, ach, ze vinden het niet eens 
erg om terug in de teletijdmachine te 
moeten plaatsnemen, de lieverds. In 
de teksten van Dirk Pültau en Mark 
Kremer kunnen we lezen dat “This is 
the show... ” gelukkig meer om het lijf 
heeft dan dit soort gekkigheid.
Het streven naar vitaliteit in de kunst 
hoeft niét per se aanleiding te geven 
tot karikaturen van de hoger beschre
ven soort. Het verlenen van duur, of 
het duurzaam beleven van tijd is im
mers een constructieve attitude die 
haaks staat op het kannibalisme van 
het jonge, het nieuwe of het actuele. In 
plaats van de dwang van de actualiteit 
heerst de voortdurende inspanning 
van het actualiseren. Het dagboek van 
Daniël Robberechts is het resultaat 
van deze volgehouden confrontatie 
met de actualiteit. De eerste drie tek
sten in deze aflevering, respectieve
lijk van Stefan Hertmans, Craigie 
Horsfield en Eva Meyer, reflecteren 
over de (duurzame) omgang met de 
actualiteit, het heden, de tegenwoor
dige tijd. Peter Halley onderzoekt de 
actualiteit van het oeuvre van Piet 
Mondriaan. Twee instituten die zich 
met de jonge kunst inlaten, het 
kunstenaarsinstituut de ateliers en de 
Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 
worden door Koen Brams kritisch 
doorgelicht.
Verder in dit nummer: een bespre
king van de tentoonstelling “Wall-like 
Law” door Jorinde Seijdel, een 
monografische tekst over het oeuvre 
van Luc Tuymans door Dirk Lau- 
waert, een door Ilse Kuijken verzorgde 
transcriptie van een interview met 
Joëlle Tuerlinckx, en een recensie van 
de eerste aflevering van het tijdschrift 
“exposé” door Dieter Lesage.
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“Het gebaar van ‘dat interesseert ons niet 
meer’ is vreemd aan de kritische verhou
ding tót de traditie. ” 
Theodor W. Adomo

Nog nooit is de boodschap van het ‘mo
derne’ dwingender aanwezig geweest dan 
in deze tijd waarin men ons voortdurend laat 
weten dat het moderne denken een histori
sche categorie geworden is. Alleen heeft 
wat in vroeger tijden modem heette een 
andere naam gekregen: het heet actualiteit. 
Onophoudelijk worden we gewezen op het 
feit dat wat gisteren ‘in’ was, vandaag al 
‘out’ kan zijn (zoals deze uitdrukkingen 
bijvoorbeeld). Nog nooit is de dwang, de 
neurose van het nieuwe, van de actualiteit, 
sterker geweest dan in deze tijd die zegt zich 
bevrijd te hebben van de theologie van het 
scheppingsverhaal.
Actualiteit is een begrip dat ons verbant 
naar een smal bestaan op een streepje tijd 
tussen gisteren en morgen. Want alles is 
morgen al verouderd, en daarom valt hij of 
zij die langer dan een paar seizoenen blijft 
haken aan een uitdrukking, een kledingstuk, 
een gebaar of een gedachte, ten prooi aan 
een meewarige glimlach, desnoods aan min
achting of stilzwijgend genegeerd worden. 
Ook de kunstkritiek, die zich voorhoudt 
precies de actualiteit kritisch te begeleiden, 
is ten prooi aan deze politiek van het slechte 
geweten. Een soort vurige angst om dépassé 
te klinken houdt besprekers en critici dag en 
nacht alert. Niets mag aan de aandacht ont
snappen, maar dat niet omwille van het ding 
zelf, maar om datgene waar het symbolisch 
voor moet staan: namelijk het bewijs dat 
men niet van gisteren is, maar van vandaag, 
en liefst van morgen.
Een reusachtige beeldenstorm is het gevolg. 
Want met elk nieuw beeld dat we oprichten 
moeten we baan mimen en het vorige opzij 
schuiven, verloochenen, afzweren, verge
ten, uiteindelijk spiritueel begraven, zoniet 
vernietigen. In dit iconoclasme vieren we 

elke dag opnieuw ons in-de-wereld-zijn, dat 
wil zeggen ons bestaan in de roes van het 
heden.
Deze uitputtingsslag heeft een vreemde 
werking op de dingen die ze zegt binnen te 
halen. Wat vandaag besproken wordt en 
erkend als de notie, het ding of de persoon 
van de dag, wordt eigenlijk al van tevoren 
ingeperkt. Men gaat van tevoren al uit van 
zijn vergankelijkheid, affirmeert die juist 
door er de waarde van het actuele aan te 
hechten en laat het interessant gevonden 
idee of ding al bijna historisch worden ter
wijl men het celebreert.
Vernieuwing, deze turbinemotor die de 
Verlichting en de wetenschap heeft aange
dreven, wordt in de actualiteit een karika
tuur. Er wordt voortdurend gezocht naar een 
vergelijkbare drive als die waardoor de 
wetenschap, Thomas Kuhn indachtig, zich
zelf door innovaties inhaalde. Het falsifica- 
tieprincipe van Karl Popper, toegepast op 
de kunsten, leidt echter tot een mechanisme 
waarbij men alleen maar iets kan goedvin
den door het vorige als achterhaald te be
stempelen.
Nochtans werkt de kunst niet zo. Schönberg 
is niet achterhaald omdat we Pierre Boulez 
hebben. De resultaten die in de wetenschap- 
pelijke actualiteit een soort estafettewedstrijd 
lopen, accumuleren in de kunstactualiteit 
niet op dezelfde manier. Ze vertrappelen 
elkaar.
Zo ontneemt de actualiteit ons datgene wat 
ze ons zo feestelijk aanbiedt: de sensatie van 
het nieuwe. In de plaats komt de dwang van 
de oneindige, nooit opbouwende variatie, 
uiteindelijk een gevoel van indifferentie en 
het opheffen van het gevoel dat vandaag 
werkelijk ook vandaag is en dat dit enig 
belang heeft. Want onder onze ogen 
verkruimelt vandaag al tot gisteren, en voor 
we het weten in een al te voorspelbaar 
morgen: via de historisering van een neo- 
versie.
Zo ontstaan vreemde toestanden. De echte 

freak van, ik zeg maar iets, popmuziek uit de 
jaren ’60, ’70 of zelfs al ’80 is, binnen 
zichzelf sociaal scherp omschrijvende groe
pen, vandaag niet alleen een vermakelijk 
curiosum, nee, hij is alweer interessant door 
deze vermakelijkheid (want naar niets is de 
actualiteit zo sterk op zoek als naar de kari
katuur van het verleden), en vandaar het 
model van ironische navolging. Tussen de 
navolger en de ‘echte’ - die inmiddels on
voorstelbaar naïef lijkt voor de navolger - is 
het verschil subtiel. Het is namelijk een 
innerlijk verschil. Uiterlijk wordt het rol
lenspel overgenomen, de kledij, de lichaams
taal, maar er wordt een toets aan toege
voegd, een historische toets zeg maar, waar
uit wie subtiel kan kijken meteen weet: dat 
is geen echte, dat is een actuele. Dat is de 
parodist, die zich wel wacht ergens voor één 
of andere naïeve waarde te staan - die er zich 
wel voor wacht ‘het te menen’.
Deze superieure grijns van de ironische 
distantie, waardoor de actualiteitsneuroticus 
zich zo verheven voelt boven het verleden 
waaruit hij zijn voorbeelden put, is precies 
de bron van waaruit de leegte vloeit. Een 
leegte die elke naamgeving overspoelt en de 
indruk geeft dat niets zo beschamend is als 
iets te ‘menen’. In dit vacuüm ontstaat een 
brutaal machtsspel; wie van gisteren is, of 
wie iets meent, wie niet meteen zichzelf 
historiseert door ironische actualiteit, die is 
onvergeeflijk achterop.
In dit vacuüm ontstaat de nood om geschie
denis te loochenen, precies door haar elke 
dag op te voeren als een aflossingskoers. In 
dit vacuüm ontstaat ook, en dat vaak op 
snobistische manier, minachting voor om
zichtigheid en kritische reflectie - eigen
schappen die wezenlijk zijn voor een demo
cratie. In dit vacuüm heerst de idee van het 
‘nieuwe’ met onthutsend primitieve kracht. 
Het is de kracht die nu honderden piepjonge 
modieuze jongetjes en meisjes in Italiaanse 
discotheken op house muziek fascistische 
kreten laat roepen; dat beeld, dat ik afgelo-



pen voorjaar in de buurt van Firenze zag, 
heeft me een historische schok bezorgd. 
Want precies de afwezigheid van inhoud, de 
als het ware kinderlijke onschuld van dit 
ritueel, het feit dat men zich van geen kwaad 
bewust was en onbekommerd en lachend 
verder danste - de kreet werd afgelost met 
dance to the music - dat alles toont het ware 
gelaat van een lege actualiteit, waarin zoge
zegd niets nog schadelijk is omdat niemand 
het eigenlijk meent, maar waarin wel de 
rituelen van morgen worden ingeoefend. 
De gestylede training maakt een moreel 
programma overbodig; dat toont het succes 
van tv-politici als Berlusconi overduidelijk 
aan.
Precies de leegheid van een actualiteit zon
der eigen zin, een op hol geslagen energie 
van handelingen en kunstmatige euforie, 
blijkt al ruim voldoende. Er hoeft maar een 
zuchtje nationalisme of fanatisme bij te ko
men; in wezen verschilt het niet zo specta
culair veel van de krijsende massa’s 
fundamentalisten. Het enige verschil is dat 
de fundamentalist het ‘meent’, en de disco- 
jongetjes niet (ze waren gemiddeld twaalf 
tot vijftien jaar, het was vijf uur in de och
tend en ze waren zeker met vijfhonderd; ze 
zagen er stralend en angstwekkend onnozel 
uit, hun moeders zaten te knikkebollen op 
de stoelen bij de bar, omhangen met gouden 
kruisen en andere christelijke fetisj-objec- 
ten).
Maar precies in dit ‘niet menen’, dit veilig 
gevoel dat het nooit meer menens is, heeft 
de modetrend hen al ingelijfd in een ander 
verhaal dat ze niet ontcijferen: dat van een 
lege dynamiek, die alleen nog op een pri
maire invulling wacht. Iedereen die ouder is 
dan zij - iemand van twintig achter de bar 
hoorde ik zo’n jongen een “seniele zak” 
noemen, om even vrij te vertalen - valt ten 
prooi aan de zich immer verder door de tijd 
vretende draak van het nieuwe, van een leeg 
en ritueel heden, waarin geen plaats meer is 
voor iets wat buiten de actuele stijl valt. De 
ooit bevrijdende beweging waarbij jeugd
cultuur via een kritische popcultuur de plaats 
ging innemen van de dominantie van bur
gerlijke volwassenheid, is omgeslagen in 
een Volkomen stuurloos en ongereflecteerd 
ritueel.

*

Actualiteit is een begrip dat past in de tradi
tie van Hegels denken en van de Verlich
ting: dat er vooruitgang is in de smaak, in de 
opinievorming, dat er sprake is van een 
bepaalde vorm van historische aflossing. 
Het is een model dat geleend is van het 
wetenschappelijk denken, waar er meetbare 
vormen van actualiteit voorhanden zijn. Een 
mooi verhaal uit de tijd van Hegel is onge
twijfeld de heroïsche strijd die de zeer Duits 
denkende dichter Goethe heeft gevoerd te
gen de zeer Engels denkende Isaac Newton, 
toen die de theorie van de lichtbreking lan
ceerde. Zijn hele leven heeft Goethe deze 
theorie gepassioneerd, eigenlijk tot zijn laat
ste snik, bestreden. Voor hem was het licht 
een, laat ik het modieus zeggen, holistische 
ervaring; het licht sprak van een spoor van 
transcendentie, en zijn witte kwaliteit was 
een tastbaar be wij s voor de onbreekbaarheid 
ervan. De gedachte dat licht gebroken zou 
kunnen worden in kleuren, was Goethe een 
onmogelijke gruwel. Toch blijft er aan het 
ongelijk van Goethe, aan dat voorbij
gestreefde standpunt, een vorm van gelijk 
kleven: dat van een dichterlijk beeld, van 
een metafoor die fascineert: “Meer licht!” 
Goethes visie op de ondeelbaarheid van het 
licht is een door de metafysica geïnspireerd, 
synthetisch model; Newtons beeld van de 
lichtbreking is een model van de onder- 
zoekingsgeest, de empirie, de kritische waar
neming, de analyse. Goethes beeld is er een 
dat voor alles bezorgd is om de dingen bij 
elkaar te houden, Newtons beeld is er een 
dat getuigt van het verlangen om de dingen 
uit elkaar te halen. En alhoewel Goethe 
historisch en aantoonbaar ongelijk had, had 
hij in een bepaalde zin gelijk om te vechten 
voor de samenhang van zijn wereldbeeld. 
Dat heeft Wittgenstein zeer goed begrepen 
toen hij doordacht op Goethes kleurenleer. 
Op die manier werd een theorie uit de laat- 
romantische 18de en 19de eeuw plots weer 
vruchtbaar om na te denken over de grenzen 
van onze taal. Overigens was het natuurlijk 
ironisch dat het net Goethe was die zo’n 
heroïsche strijd voerde, hij die in Faust een 
man had getekend die precies heen en weer 
wordt getrokken tussen rationaliteit en pas
sie.
Dat ongelijk dat een gelijk is, dat is iets wat 
bij uitstek voorkomt op het terrein van de 
kunst. Het blijkt dat de argumentatie- 
mechanismen van de kunst zich niet recht
lijnig voortbewegen volgens een accumula

tief model.
Het poëtisch ongelijk van Goethe haalt ge
lijk als de metafoor van een tijd, een type
ring die ons iets zegt over hoe de mensen 
dachten in de tijd dat hij leefde en schreef. 
Het is het getuigenis van een controverse 
over Weltanschauung. Wat in dit gevecht 
op het spel stond is een kwestie die nog 
steeds het actuele debat overheerst: de vraag 
of de wereld vooral door samenhang dan 
wel door verbrokkeling wordt getypeerd. 
Het eerste is verwant met de geest van 
religie, het tweede met de geest van onder
zoek. Daarom verbergt het eerste model ook 
een reëel gevaar en is het niet geschikt om er 
modellen voor democratisch samenleven 
uit af te leiden. In de geest van een verdraag
zame gemeenschap is het model van onder
zoek een veiliger criterium. Maar in de 
kunst ligt dat alweer heel anders.
Het lijkt aannemelijk dat de kunstenaar van 
vandaag nog net zo’n synthetisch ervarend 
type in zich bergt die de breking, ja zelfs de 
onderbreking van de dingen niet aangrijpt 
om het heden leeg te maken, maar die op 
zoek blijft gaan naar de verborgen of verge
ten geraakte band tussen dingen en mensen 
onderling, zonder dat hij daarbij in conser
vatieve retoriek over traditionele waarden 
hoeft te vervallen.
Wij moeten dan ook, zoals Richard Rorty 
zegt, niet altijd weer een scheidslijn willen 
aanbrengen tussen dingen die we proposi
tioneel, dat wil zeggen via argumentatie 
kunnen aanvoeren, en niet-propositionele 
dingen, dat wil zeggen dingen die we via 
intuïtie willen redden in ons hectisch heden. 
Maar 'precies het niet hanteren van deze 
scheidslijn stelt ons elke dag weer voor 
interpretatieproblemen in onze actualiteit. 
Als kunstenaars uit vorige eeuwen ons van
daag de dag nog blijven fascineren, dan 
heeft dat in de eerste plaats te maken met de 
manier waarop ze dingen hebben samenge
bracht. Actualiteit die leeft van versplinte
ring en negatie, draagt geen belofte van een 
wereldbeeld.
Het is bovendien onmogelijk om te beslis
sen wat voor wie relevant zal zijn, en nog 
minder mogelijk is het, elementen van cul
tuur te isoleren voor een project van de 
actualiteit. We moeten het actuele niet zo 
positivistisch willen afgrenzen tegenover 
de dag van gisteren; alleen als een open en 
onbeslisbaar punt waarin niet per se een 
mening moet primeren, is het mogelijk een 
heden daadwerkelijk als een heden te bele
ven. Exclusie en onhistorische verabsolute
ring kunnen het object dat ze beweren te 
vatten, nooit wezenlijk beleefbaar maken. 
Nu zitten we natuurlijk wel met het pro
bleem dat we vinden dat er over smaak moet 
kunnen geredetwist worden, als we niet in 
een volledig gesubjectiveerd discours over 
de kunst willen terechtkomen. Natuurlijk 
blijft ook de gemotiveerde smaak vervuld 
van subjectieve criteria, maar het moet gaan 
over criteria die we kunnen plaatsen binnen 
een frame, een denkkader dat we voor ons
zelf kunnen uittekenen. Over die wissel
werking tussen subjectiviteit en intersub

jectiviteit gaat het debat in de kunst. Wat 
goed, schoon en waar is volgens de aloude 
kalokagatia, moet door ons telkens weer 
worden ingevuld met een intersubjectieve 
redenering. Voor of tegen, dat maakt niet 
uit, als we ons het debat maar blijven toeëi- 
genen en het niet laten verzinken in een 
indifferent verleden. Merkwaardig daarbij 
is het fenomeen dat de modieuze geest geen 
minachting voelt voor het verderaf gelegen 
verleden, maar voor het recente verleden. 
Er is in de ogen van de actualist een groot 
onderscheid tussen die twee. Het koesteren 
van elementen uit een verder af gelegen 
verleden kan helemaal opgaan in de zucht 
naar het nieuwe, want het wordt als het ware 
weer ‘ontdekt’. Wie echter het recente ver
leden in ere wil houden, loopt het gevaar te 
worden gehouden voor iemand die achterop 
is geraakt.

*

Kunnen we zeggen dat de discussie in de 
kunstkritiek volgens de patronen van een 
logisch vertoog verloopt? In elk geval vol
gen we daarbij wel de regels van het debat, 
sommige kunstcritici zelfs van de aquinis- 
tische disputatio. We zetten een lijn uit, 
zoeken een tegengesteld voorbeeld, tonen 
aan dat het andere onzinnigis en beweren zo 
iets gezegd te hebben over wat we zelf 
appreciëren. Het lijkt wel alsof elke defini
tie automatisch het recht opeist om een 
tegenbeeld te doden.
Ingewikkelder ligt het wanneer niet beweerd 
wordt dat iets al dan niet goed, schoon of 
waar is, maar voorbijgestreefd is. Hier sto
ten we op een hoogst riskante uitspraak. De 
geschiedenis geeft ons tal van voorbeelden 
van dingen die een tijdlang uit zijn, en dan 
plotseling weer in. Het gaat, wat dat mecha
nisme betreft, uiteraard tien keer sneller op 
het domein van de populaire cultuur. Maar 
ook op het vlak van de meer filosofisch 
geïnspireerde kunstkritiek zijn voortdurend 
allerlei verschuivingen merkbaar, die door 
het geweld van de actualiteit worden over
heerst, verdrongen of verheven, en niet zo
zeer door de wet van de discursiviteit. De 
kracht van het tijdloze heden is abstract en 
vitaal tegelijk. Een soort spiraalbeweging, 
vaak aangedreven door de sociale behoefte 
om zich te positioneren tegenover wat gister 
werd geprezen of verloochend, laat onop
houdelijk beelden in een kolkende bewe
ging verdwijnen, in het zwarte gat waar
boven de actualiteit als een schikgodin hurkt. 
Het spreekt vanzelf dat dat ook met de 
literaire smaakmakerij gebeurt - het plotse 
herleven van boeken omdat ze worden ver
filmd, bijvoorbeeld; het is soms jaren of 
decennia ondenkbaar dat men bepaalde au
teurs zou gaan herlezen, maar plots hoort 
zo’n vergeten boek gedurende een paar 
maanden weer tot de actualiteit. Uitgevers 
hollen dat soort fenomenen met steeds 
amechtiger ademhaling achterna. De vrees 
lijkt gegrond dat zulke strategieën geen 
goede investering in toekomstige cultuur 
opleveren. Met een echt herinneren van het 

verleden heeft een dergelijk stroboscopisch 
effect weinig te maken. Ze zijn verhulde 
versnellers van het vergeten. Slechts als er 
een instantie is die het hem aanreikt op een 
schaaltje, die het voor hem verklaart, “in 
mensentaal vertaalt” zoals de media het 
noemen, blijkt de modale lezer een boek 
plots weer leesbaar te vinden dat hij of zij 
even tevoren nog met schouderophalende 
onverschilligheid terzijde zou hebben ge
legd. Dat zegt iets over hoe actualiteit vaak 
ontstaat: als een schokeffect dat opbloeit 
door en in de brute kracht van de negatie van 
het verleden.
Die levendigheid van wat al lang geleden is 
gebeurd, vergt een lezersblik die tot léven 
wekt, een wonder van Lazarus waardoor de 
doden opstaan en spreken. Met een andere, 
verwante mythische metafoor: de blik van 
de echt geïnteresseerde lezer maakt van de 
sluimerende tekst een Eurydice die opstaat 
en volgt, iemand die weer gaat spreken, een 
levende die zij of hij voor niemand meer’ 
was. Lazarus en Eurydice zouden de eeu
wige figuren kunnen zijn van een daadwer
kelijk actualiserende blik.
Een dergelijke notie van actualiteit staat 
haaks op de manier waarop het begrip door 
de media wordt gehanteerd, die veel meer 
redeneren vanuit een impliciete consensus 
over geschiedenis, die hen reeds is aange
reikt. Want meestal is de actualiteit vervuld 
van dominante normering en volstrekt 
onhistorisch gedetermineerde coördinaten. 
Door deze twee verschillende invullingen 
van het actuele is de onderzoekende blik in 
voortdurend conflict met de inventarise
rende blik.
De criticus denkt vaak dat hij die erfgenaam 
van Newton is, dat hij dingen objectief naar 
de prullemand kan verwijzen omdat ze vol
gens zijn subjectief normensysteem van gis
teren zijn; de kunstenaar zijnerzijds is vaak 
een aandoenlijke Goethe die iets komt ver
dedigen dat niet meer à l’ordre du jour lijkt 
en dat voor hem een subjectief wereldbeeld 
vertegenwoordigt. De kleurenleer van 
Goethe was uiteindelijk zo vervuld van een 
hoogstnodige blik op een vergeten eenheid, 
dat de strenge Wittgenstein hem als model 
nam voor zijn eigen, al even weinig ratio
neel verdedigbare theorieën over de kleu
ren. Over de kleuren kan blijkbaar einde
loos gediscussieerd worden, ook al staat de 
theorie van de lichtbreking als een paal 
boven water.

*

Wat blijft fascineren is de ambivalente kracht 
die uitgaat van verdringing. Om ons iets te 
herinneren, zo toont Proust reeds zeer om
standig, moeten we eerst kunnen vergeten. 
Of, met Maurice Blanchot: “Niet het zeggen 
is van belang, maar dat men opnieuw zegt 
en in die herzegging telkens weer iets voor 
de eerste keer zegt”. Om deze reden is het 
onophoudelijke werk van verdringing, dat 
de actualiteit ons oplegt, niet louter nega
tief.
Maar we stoten hier wel op een vreemde
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den die hem elke historiek ontzegt en zo alle 
bestaansrecht yan de werkelijk in de ge
meenschap ingeschreven tekst verloochent 
en tegenspreekt. Want daartoe, om inge
schreven te raken in een collectief bewust
zijn, moet de perstekst zo kortstondig mo
gelijk bestaan en de volgende dag verban
nen worden naar het archief. Pas van daaruit 
kan hij zich jarenlang volzuigen met het 
vergeten dat hem betekenis zal geven.
Zelden is in dit vertoog yan de dagpers 
plaats voor de blik van Orpheus of het 
opstaan van Lazarus, omdat het burgerlijk 
denken een accumulatief denken is, geen 
reflecterende activiteit die het recente verle
den ook verwerkt. Vandaar de opvallende 
krachteloosheid en ongeïnspireerdheid in 
de jaarlijks terugkerende blik op het voor- 
bije jaar: ook daar overheerst de inventari
sering die reeds de onmiddellijk voorberei
dende stap is naar het graf van de encyclo
pedie. Terwijl hij zichzelf in de actualiteits- 
pers voortdurend recht in het gelaat meent te 
staren (of recht in onze ogen denkt te kijken 
als ooit de monarchen, wier plaats hij in de 
portretkunst yan de 19de eeuw triomfante
lijk heeft ingenomen na de Franse revolutie) 
ziet hij in feite niets van zichzelf, ontwaart 
hij slechts de contouren van een zelf
geschapen heden, maar niet deze van het 
actuele vergeten. In die zin heeft de actuali
teit geen ruimte en geen geduld voor het 
diepe of geschokte herinneren, dat eigenlijk 
de enige zingever van het heden is. De blik 
waarin geen herinneren schuilt, kent niet de 
kritische distantie van de geschiedenis, 
waarin het zien van objecten de tragedie van 
vergeten subjecten weerspiegelt.

eigenschap van de actualiteit: ze bezit een 
sterke neiging tot het produceren van taboe- 
mechanismen. Zelfs deze tijd, waarin de 
permissiviteit van alles en nog wat voorop 
staat, liefst met de grootst mogelijke 
indifferentie tegenover de oorspronkelijke 
bedoelingen van het verleden, ontleent zijn 
primaire verleiding aan de rituele macht die 
uitgaat van taboes. Die hebben vaak iets 
formeels of snobistisch, ze hechten aan de 
uiterlijke fashionability. Bepaalde dingen 
zijn, binnen milieus die veel waarde hech
ten aan actualiteit, namelijk absoluut not 
done, op straffe van algehele belachelijkheid. 
Deze uitsluitingen betreffen meestal een 
recent verleden, én ze zijn bepaald door vrij 
subjectieve en intersubjectieve, maar zeer 
complexe smaakmechanismen waarmee we 
ons telkens, als in een dialectisch sprin
gende robot, afzetten tegen het vorige om 
onszelf aldus te positioneren tegenover de 
andere modieuze medemens, die we wel 
moeten ervaren als een rivaal in het weten. 
De identiteit die de actualiteit ons aanbiedt, 
verbiedt ons tegelijk stilzwijgend een hele 
codex aan signalen.
Hoe moeten we lezen en waarnemen om 
oog te krijgen voor de blik zelf, die deze 
wederopstanding-door-verdringing telkens 
weer bewerkstelligt? De hamvraag is niet: 
is er vooruitgang in onze smaak mogelijk 
(want esthetische normering behoort blijk
baar niet tot het terrein van de chronolo
gisch voortschrijdende verlichting), maar 
wel: is het heden ten volle beleefbaar zonder 
het besef van de brute kracht die de 
verdringing van recent verleden op ons uit
oefent? Kunnen we die negatie ongedaan 
maken terwijl we er ons ook met volle 
overtuiging aan uitleveren? Precies deze 
ambivalentie maakt de betekenis van het 
actuele uit. Een double bind van verknoping 
en ontknoping houdt ons gevangen in de 
vergetelheid die we actualiteit noemen. Het 
zou ons in staat moeten kunnen stellen ons 
oordeel uit te stellen terwijl we het uitspre
ken.
De vraag die ik hier stel, namelijk naar 
uitstel van de opinies binnen de actualiteit, 
gaat zelfs op voor kunstwerken die actuali
teit belichamen op een ogenschijnlijk zeer 
makkelijk toegankelijke of populistische ma
nier, zoals die van een Jeff Koons. Het 
bestaan van een uitwijkmogelijkheid, als 
het ware naar een afwachtende context 
waarin het beschouwde object pas zijn die
pere actualiteit zal blootgeven ils het enigs
zins ‘voorbij’ is, bepaalt de historische diepte 
van het actueel begrip.

*

Als de pers al kan beschouwd worden als 
een verschijnsel dat inherent is aan het den
ken van de Verlichting, en aan de typische 
voorstellingswijze die daar en dan ontwik
keld werd met betrekking tot het verloop 
van de tijd (namelijk progressief en rechtlij
nig en zichzelf uitwissend in de tijd achter 
ons), dan komt hij tegemoet aan de noden 
van de progressieve burgerij zoals die zich 

profileerde sedert het einde van de 18de 
eeuw: als affirmatie van een verlangen naar 
identiteit, naar een transparant en mecha
nisch mens- en wereldbeeld, een verlangen 
ook naar een codex van de eigen handelin
gen en verzuchtingen.
Zo werd de pers een spiegel voor de burger 
die verlicht denkt en op de plaats gaat staan, 
in het schilderij, waar de vroegere monar
chen stonden. Michel Foucault heeft in een 
klassiek geworden tekst getoond hoe 
Velazquez zichzelf in “Las Meninas’’ 
binnensmokkelde en daar kritisch en zelf
bewust de plaats van de monarch innam. De 
burger, en de kunstenaar met.hem, ontdekt 
een eindeloos onderwerp om tot het einde 
der tijden over te spréken: zichzelf, zijn 
eigen blikveld.
In de actualiteit van de pers reikt de burger 
zichzelf een codex aan, louter gebaseerd op 
een wij-gevoel, een die de vroegere codices 
vervangt, te weten die van de clerus via God 
en de bijbel, en die van de heersende adel via 
het geboorterecht en de stamboom. De bur
ger kiest namelijk voor het wetboek en de 
encyclopedie, maar bovenal voor de krant, 
deze spiegel van de zelfrepresentatie in een 
dagelijks bijgesteld beeld van zichzelf: hij 
leest elke dag de krant, en gooit elke dag de 
krant van gister weg. Dat is de inzet. Want 
net hierom is de actualiteit voor ons van 
brandend belang: wat zich aan ons voordoet 
moet onmiddellijk gespiegeld, vastgelegd, 
maar net zo goed meteen vergeten worden 
om baan te ruimen voor de volgende dag. 
De zelfaffirmatie van die chaotische voor
bereiding op de encyclopedie, die de pers is 
geworden, vormt het oefenterrein van de 
discursieve rede. Niet zozeer haar inhoud is 
van belang, maar haar methode.
Zoals de analyse het individu heeft geleerd 
om zichzelf als het object van zijn bespiege
lingen te ervaren, om zo zichzelf in een 
geestelijk contour te leren ontwaren, zo ook 
analyseert de cultuur, als een fenomeen dat 
altijd op gespannen voet zal leven met de 
vemieuwingstendensen van de kunst, zich
zelf en de burger die ze representeert. Maar 
ze doet dat op een paradoxale manier: door 
een eindeloos vergeten van wat haar drijft. 
Op die manier toont het burgerlijk bewust
zijn zich als fundamenteel verschillend van 
het theologische of encyclopedische doel: 
het kan slechts amalgameren, een veelheid 
scheppen die moet bezinken als humus, een 
substantie waarvan niet de inhoud, maar 
slechts de dynamiek iets te vertellen heeft 
over de blinde vlek in het geheugen van de 
burgers die haar in stand houden.
Daarom leeft er in de actualiteitsdrift funda
menteel een doodsdrift, zelfs een moord- 
drift, een drift die door vandaag iets 
sensationeels te vertellen het feit van de 
vorige dag wil overtreffen en tot zwijgen 
brengen. Het is het verlangen om op de spits 
van de geschiedenis te balanceren in een 
steeds precairder evenwicht. Waar de bur
ger zichzelf elke dag als het ware vanuit een 
lege spiegel weer samenstelt, stelt hij zich 
tevens met woeste assertiviteit weer paraat 
om te vergeten wat hem tot op dat punt heeft 

gebracht. Deze onstuitbare drang om zich
zelf telkens helemaal opnieuw op het 
ochtendappel van het Wij en het Heden 
present te melden - scheerapparaat of tan
denborstel in de hand en het journaal op de 
radiowekker - verdringt de waarde van de 
historische diepte ten voordele van een ab
soluut beleefd vandaag dat in hetzelfde ge
baar verkruimelt tot een punt zonder bete
kenis. Dit vitalistisch weigeren van beteke
nis. vormt het kwaliteitslabel van de daad- 
mens, de man van de wereld die niet van 
gister is, die meditaties en bespiegelingen 
een bewijs van geestelijke en karakteriële 
zwakte vindt, een zonde voor de verspilde 
actuele tijd.
In deze cultuur van de tegenwoordigheid is 
de actualiteit een dwingend bevel tot Iden
titeit geworden, de voorwaarde voor een 
vorm van persoonlijkheid die zich zonder 
referenties wil wanen, en die zo, vaak onge
merkt, een karikatuur wordt van een oor
spronkelijke, vrije en ongebonden persoon
lijkheid: Want elk ongebonden denken is 
verbonden met het besef van zijn histori
sche situering.
Door de actualiteit te beleven als een 
gewichtloos tussenstadium tussen gister en 
morgen, door het verlies van een gevoel van 
verlies, snijdt de burger zich af van deze 
dubbele band en verliest zo de greep op wat 
hij wou behouden: een samenhangend beeld 
van zichzelf. Eindeloos wordt zijn spiege
ling in de talloze objecten en bibelots die hij 
rond zich verzamelt. Maar tegelijk vormen 
deze massa’s consumptiegoederen, die de 
identiteit moeten bezweren, het massagraf 
van de verloren en vergeten talisman-objec- 
ten, de dingen uit zijn jeugd, de verloren 
dingen van een vorig huis of een voorbije 
liefde, de dingen die hij weggooit en verloo
chent omdat ze niet beantwoorden aan het 
appel van de mode van de dag. Dit is zijn 
vergeten pact met de duivel, het Faust- 
gelaat dat zich achter het optimistische mas
ker van de man-van-de-wereld uit de 
reclamefilmpjes verschuilt. Hij heeft in de 
inventaris van zijn altijd maar weer te ver
vangen huisraad het bewijs gevonden dat 
zijn kleine wereld de historische inventaris 
Van de geschiedenis kan vervangen, en al 
evenzeer de goddelijke inventaris van een 
voorbije Schepping. Daardoor speelt hij elke 
dag een parodie op de schepping: ik maak 
alle dingen nieuw naar mijn eigen beeld en 
gelijkenis. Deze profanatie is zeer zeker 
dynamisch, ze is zelfs de grondslag voor 
onze emancipatie geweest. Maar tevens is 
ze de voorwaarde voor het leegmaken van 
het heden. Precies omdat hij de geschiede
nis vergeten is, haalt de actuele snob restan
ten van geschiedenis naar boven om louter 
stilistische redenen, maar deze fragmenten 
moeten zonder betekenis blijven omdat de 
context niet langer herkenbaar is. Het verle
den verschijnt in een gebroken spiegel, en 
zonder de bijhorende ervaring.
Door en in de pers heeft de burger een 
spiegelpaleis georganiseerd waarin hij 
tautologisch bestaat; zijn huis-, tuin- en 
keukenbijbel is tenslotte een codex gewor- 

Moet de actualiteit een band onderhouden 
met de eeuwige cirkel van de lezende, 
hermeneutische blik, om dit noodlottige 
vergeten van zichzelf te kunnen overstij
gen, zoals George Steiner dat zo graag zou 
willen? Is er een mogelijkheid om ons een 
actualiteit voor te stellen waarin zoiets als 
een Verstehens-operatie plaatsgrijpt, een 
cirkelbeweging waarbij naar ons terugkeert 
wat zich net verder van ons ontwikkeld 
heeft?
En wat precies moeten we dan wel te voor
schijn lezen, als het niet dit efemere, 
stroboscopische beeld van een voortdurend 
zichzelf vergetend bestaan is ? Kan er iets uit 
het tot leven gewekte verleden opstaan dat 
zich duidelijk aan ons manifesteert? Hoe zal 
dat beeld eruit zien? Als de schim van het 
vroegere humanisme? Als een theologisch 
drogbeeld? Als het spook van Nietzsches 
Ewige Wiederkehrl Als de puinhopen waar
over dé wind van het zich steeds verder 
verwijderende paradijs waait, zoals Walter 
Benjamin het in de “Thesen" stelde?
Een antwoord op deze vragen formuleren, 
zou in feite al de negatie van het probleem 
inhouden. Er kan met geen argument wor
den geantwoord op deze dubbele band van 
vergeten en behouden. Ers wel degelijk 
vergeten nodig, wegvegen, er is zo nu en 
dan behoefte aan de naïeve kreet van Pierre 
Boulez in de jaren ’60: brand alle musea af. 
Maar tegelijk kan men tegenover deze kreet 
de prachtige, onpeilbare uitspraak van Paul 
Valéry stellen: “de vlam overleeft de brand
stof’.
Er is behoefte aan een kleine extra holte in 
het achterhoofd, een plek waar het vergeten 
zelf blijft smeulen, een plek waar de waak
vlam van historisch besef waakt over de 
verzengende kracht van het heden. Een plek 
waar het vergeten zelf niet vergeten raakt. 
Vergeten, dat wil zeggen leven in de actua
liteit van de laatste dag, moet net zo goed 
betekenen: geloven dat elk beeld uit zich
zelf weer kan opstaan en wandelen als op de 
eerste dag.

“Want de vergetelheid is niet niets. De 
vergetelheid is de eigenlijke waakzaamheid 
van de herinnering, de behoedende kracht 
die het verborgene van de dingen kan be
schermen en waardoor de sterfelijke men
sen, zoals de onsterfelijke góden, beveiligd 
voor wat ze zijn, in het verborgene van 
zichzelf rusten”.
Maurice Blanchot

Stefan Hertmans

De televisiebeelden werden gecapteerd 
door Luc Van Acker.
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21.10.1994
een andere geschiedenis

De geschiedenis is een zaak van het heden, 
maar vaak wordt ze er los van gezien: ze is 
eruit verbannen, in fragmenten verstrooid. 
Van die fragmenten is één van de luidruch
tigste de geschiedenis van de grote gebeur
tenissen, van oorlogen en revoluties, van 
heersers en partijgekonkel. Het is de ge
schiedenis die wordt vastgelegd door kran
ten en die te zien is op televisieschermen. 
De ene vluchtige sensatie volgt op de an- 
dere, zonder sporen achter te laten, want om 
de wispelturige aandacht van de kijker vast 
te kunnen houden moet hem voortdurend 
iets nieuws worden voorgeschoteld. Die 
sensaties maken deel uit van de onophoude
lijke stroom nieuwe impressies die ons hele 
leven doordringt en die even constant is als 
het verouderingsproces van ons lichaam. 
Van de gebeurtenissen die in de media wor
den gerapporteerd zijn we niet meer dan 
afstandelijke getuigen, en in onze eigen 
ervaringswereld glijden we van de ene sen
satie naar de andere, voortgestuwd door de 
eisen van het toeval en de toekomst. Hele 
levens kunnen op die manier worden ge
zien, alsof elke impuls zijn voorganger eli
mineert, elk moment het voorgaande annu
leert. De tijd, maat en teken van de ruimte 
tussen geboorte en dood, glijdt weg tussen 
een gemythologiseerd verleden dat de leegte 
vult en een gefantaseerde toekomst vol on
beproefde hoop. Het heden wordt al te vlug 
gepasseerd.
Het is geen paradox dat wat in de nieuws
berichten de meeste aandacht opeist - de 
laatste editie, de nieuwsflash, de “zojuist 
binnengelopen berichten” uit Moskou, Lon
den of New York - er alleen maar in slaagt 
om ons te beroven van de sensatie van een 
heden verbonden met een specifieke plaats 
en tijd. In plaats daarvan bezweren ze een 
verre en grotendeels speculatieve wereld, 
een ‘elders’ waarnaar we wel luisteren maar 
waarvan we toch gescheiden zijn.

Een groot deel van de kunst heeft het over 
deze geschiedenis en deelt deze opvatting 
van wat tijd is. Deze kunst, die vaak wordt 
getypeerd door rusteloze energie en 
hypernerveuze ruil, kan als bevestiging fun
geren maar ook als kritische afwijzing. Haar 
taal en betekenis liggen besloten in conven
ties over de wereld als waarneembare reali
teit maar vinden hun expressie in een 
groeiende kloof met elk spoor van deze 
materiële wereld, zowel in de tijd als in de 
ruimte. Dat heeft niets te maken met het 
medium dat wordt gebruikt, video, compu- 
terschijf of installatie. Veeleer de in het 
werk tot uitdrukking gebrachte positie te
genover het weefsel van de wereld is van 
belang. Daarin lijkt niets vast te liggen: er is 
geen fundament, enkel een oppervlak waar
over je kunt schaatsen, glijden en slippen. 
Courant zijn frasen die verwijzen naar een 
noodzakelijkerwijs beperkte aandacht, 
“surfen op internet”, “van het ene kanaal 
naar het andere zappen”, enzovoort. De ons 
omringende cultuur lijkt meer en meer amorf, 
zodat we ons in de ‘ontwikkelde’ wereld 
makkelijk een homogene ervaringswereld 
of in elk geval een homogene informatie
wereld kunnen voorstellen, omdat we allen 
toegang hebben tot dezelfde media. De
zelfde muziek doet dienst als soundtrack 
van levens die door oceanen van elkaar 
gescheiden zijn; overal hebben we dezelfde 
schijnbaar directe toegang tot de communi
catiemogelijkheden van de computer; ter
men als “informatiesnelweg” en “internet”, 
die prometheïsche hoop lijken te bieden aan 
maatschappijen die ten prooi zijn aan twij
fel en onzekerheid, vinden overal ingang.

Er schuilt een vreemd soort verwarring in de 
identificatie van informatie en ervaring. De 
openingsscène van Alfred Hitchcocks film 
“The Thirty-Nine Steps” speelt zich af in 
een music hall. De eerste act die we op het 
toneel te zien krijgen is die van een Mister 
Memory, die door de ceremoniemeester 
wordt aangekondigd als “de merkwaardig
ste man ter wereld, iemand die zijn hersenen 
bij testament heeft toegewezen aan het 
British Museum, die elke dag 50 nieuwe 
feiten memoriseert en er al miljoenen en 
miljoenen uit het hoofd kent; alles kunt u 
hem vragen.” Dat leidt tot geamuseerde 
reacties in het publiek. Een vrouw vraagt de 
naam van de laatste Britse wereldkampioen 

bij de zwaargewichten. Mister Memory ant
woordt: “Bob Fitsimmons versloeg Jim 
Corbett, de Amerikaanse zwaargewicht- 
kampioen, in Carson City, Nevada, in okto
ber 1897, toen hij 34jaaroud was.” Anderen 
vragen wie de Derby en de Engelse voetbal- 
beker won, een grapjas wil weten waar haar 
echtgenoot is, en onze held, Richard Hannay, 
een Canadees, vraagt hoever Winnipeg van 
Montreal verwijderd is. Mister Memory 
antwoordt: “Winnipeg is de derde grootste 
stad van Canada, hoofdplaats van de pro
vincie Manitoba, 1454 mijl verwijderd van 
Montreal.” Mister Memory’s hoofd bevat 
een ongelooflijke massa informatie, zonder 
gewicht en haast zonder betekenis, maar als 
kijker worden we natuurlijk middenin het 
verhaal geduwd. Want verborgen tussen die 
miljoenen stukjes informatie ligt ook de 
betekenis van de “Thirty-Nine Steps”, waar
naar onze held op zoek is en waarvoor hij het 
hele land doorkruist, achternagezeten door 
zowat de helft van de politieagenten op de 
Britse Eilanden. Het is ook de geheime 
formule die deze misdadige gebeurtenissen 
aan het rollen brengt, wat Hitchcock de 
"McGuffin" noemde, een persoon, voor
werp of gebeurtenis in het verhaal die ge
heel en al zonder substantie is maar de 
handeling schraagt.
De veronderstelling dat informatie en ken
nis synoniemen zijn, is wijdverbreid. Ken
nis wordt dan gezien als het pad naar een 
utopisch doel, de vooruitgang van de mens
heid, als het middel om te ontkomen aan de 
gevaren die op ons wegen. Dat idee is in 
onze tijd de belangrijkste erfenis van de 
Verlichting. Van ons wordt verwacht dat we 
een Mister Memory worden, dat we miljoe
nen en miljoenen snippers informatie verza
melen, opslaan, sorteren, ordenen en zeven. 
Deze feiten en weetjes zijn echter wel ge
scheiden van de wereld, gescheiden vanhun 
fenomenale existentie.
Waar het model van de vooruitgang als 
doeltreffend wordt beschouwd, waar de er
varing lijkt aan te tonen dat dé wereld aan 
een dergelijke beschrijving beantwoordt, 
waar de boel goed lijkt te draaien als we er 
op die manier over nadenken, kan het model 
als heilzaam worden gezien en hoeft het 
patroon van scheiding en afstand niet te 
worden opgegeven. Als die heilzaamheid 
niet meer zo evident is, worden de gaten en 
scheuren in het weefsel van onze maat
schappij angstaanjagender.
We mogen aannemen dat een dergelijke 
‘procedure’ van leven, handel en informatie 
in elke menselijke samenleving bestaat.-Toch 
maakt onze samenleving,, als kind van de 
moderne wereld, aanspraak op de univer
sele en absolute regulering van de tijd: door 
de wetenschappelijke exactheid van milli- 
en nanoseconden, door het commerciële 
gebruik van uurtarieven, overuren, in- en 
uitklokken, thuis en op het werk. Deze orde
ning van de tijd stemt slechts bij benadering 
overeen met onze ervaring van de tijdsduur.

Daarnaast bestaan natuurlijk nog andere 
manieren om het temporele van onze erva
ringen te denken en te beschrijven. De alle
daagse, gemeenschappelijk beleefde erva
ringswereld kent de regelmatige herhaling 
van traditie, gebruik en gewoonte, en het 
inauthentieke sociale verkeer dat een groot 
deel van ons leven vult en compleet ge
speend is van het nieuwe en onbekende. 
Vergeleken met de ademloze vaart van de 
eerste beschrijving van de wereld is deze 
tijd erg langzaam. Grote gebeurtenissen 
worden erdoor opgeslokt, zijn polsslag wordt 
gemeten in generaties, en de stroom die hij 
zo vormt is die van de entropie. Wat hij 
vastlegt, overstijgt het individuele leven: 
mensen gaan met elkaar om in een samenle
ving die wel oppervlakkige vormveran
deringen kan ondergaan maar waarin de 
alledaagsheid door de eeuwen heen klaar
blijkelijk weinig is veranderd. Het kenmer
kende van deze tijd ligt in de relatie met het 
land en de genealogie.
Toch kan ook deze versie van de tijd leiden 
tot afstand en scheiding. In. een leven dat 
wordt gedomineerd door routine en ge
woonte gaat de authentieke toegang tot het 
heden verloren. De herhaling, die het verle
den en de toekomst binnenbrengt in de le
vens die al geleefd zijn en in de levens die 
nog geleefd moeten worden, hangt het indi-

François Aubert

Het opgebaarde lijk van Maximiliaan, juni 1867

vidu op in de ruimte tussen wat geweest is en 
wat nog moet komen. De stof van deze tijd 
is niet de werkelijkheid van het heden.
Over de eerste van deze geschiedenissen, de 
registratie van evenementen, triomfen, ca
tastrofen, heersers en wereldrijken zijn hele 
bibliotheken volgeschreven. De schrifte- 
lijkeneerslag van de tweede versie is spora
disch, maar de sporen ervan zijn aantoon
baar aanwezig in de vorm van het land, de 
kadans van de taal, de fysionomie van de 
bevolking. Het zijn de angstaanjagende spo
ren van het verleden en de toekomst, angst
aanjagend omdat ze ons meesleuren naar 
een ‘elders’ dat nadrukkelijk en onloochen
baar is en waarvan blijkbaar ook wijzelf 
deel uitmaken. Deze sporen zijn tastbaarder 
dan de herinnering en toch behoren ze ons 
niet toe, we zijn er alleen de stamelende 
getuigen van. Wij zijn het medium van hun 
continuïteit, ze zijn het bewijs van onze 
eindigheid.

Toch is daarmee niet alles gezegd. We leven 
in een wereld waarin de vooruitgang als 
ideologische motor lijkt te hebben afge
daan. Technologie en wetenschap worden 
toegepast in projecten die het leven van veel 
mensen aangenamer maken, maar de voor
delen ervan zijn niet ondubbelzinning en al 
evenmin universeel. Een groot deel van de 
wereldbevolking blijft buitengesloten, ter
wijl het weefsel van de wereld zelf bescha
digd wordt en het effect op de samenleving 
complex en problematisch is. De vooruit
gang, die in onze eeuw lange tijd een collec
tief utopisch project leek, wordt nu door 
velen gezien als iets lokaals en voorwaar
delijks. Dat hangt samen met onze terug
tocht uit een geïdealiseerde toekomst, die 
ons een toevlucht leek te bieden voor het 
huidige lijden. De ineenstorting van de schra
gende ideologieën (tenminste in de wes
terse samenlevingen) vernietigt ook de ze

kerheid van het verleden en het geloof in de 
onvermijdelijkheid van de geschiedenis. 
Meteen worden ook de instellingen vernie
tigd die het gevoel van onproblematische 
orde en veiligheid weerspiegelden. Samen 
met het socialisme en het welzijns- 
kapitalisme zijn ook de hoop van de toe
komst en de zekerheid van het verleden 
weggevaagd. Wat overblijft is een politiek 
van de identiteit, doorgaans op etnische, 
nationalistische of religieuze basis, een po
litiek ook van militant nostalgische bewe
gingen op zoek naar het herstel van een 
hypothetische of gemythologiseerde voor
bije tijd. Dergelijke bewegingen zijn geen 
echte draagvlakken voor een programma: 
ze zijn een smeekbede, ze roepen op tot een 
vorm van gemeenschap in een anomische 
wereld, tot een vorm van familie in een 
wereld van sociaal isolement, een toevlucht 
in de jungle.
Aanwijzingen daarvoor vinden we in elke 
samenleving. We hoeven ons niet te beroe
pen op de media, met hun verhalen over 
afgelegen oorden: ieder van ons kan deze 
evolutie in zijn of haar leven herkennen. Het 
is belangrijk om in te zien dat het hier om 
veel meer gaat dan om vage abstracties en 
ongefundeerde theorieën. Tijdelijk worden 
we weer teruggegooid in een onbekend he
den, in twijfel en onzekerheid. Aan de rand 
van de leegte worden we achtervolgd door 
fantomen die hier thuis lijken te zijn, fan
tomen van onvervulde hoop en van oorlog, 
hongersnood en ziekte.

Wat is de plaats van de kunst in deze situa
tie? De kunst verhaalt over de wereld waarin 
zij wordt geboren. Een groot deel van dé 
hedendaagse kunst is gepreoccupeerd met 
identiteit en met de fragmentering van de 
zekerheid. Het is een kunst van de rancune 
en de beschuldiging, vaak geformuleerd in 
de taal van de pyschoanaly se: het ik dat naar
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verzoening streeft maar altijd gescheiden 
blijft; de apotheose van een moderne wereld 
die archaïsch is geworden, van het ver
deelde zelf in een gefragmenteerde wereld. 
Jonge kunstenaars die haast zonder uitzon
dering zijn opgegroeid in materieel comfort 
en veiligheid maken een kunst van de 
hopeloosheid, de verwonding en de 
multimediale verschrikking, in de veilige 
beslotenheid van het videoscherm en de 
museuminstallatie. Het is een kunst die zo 
zweverig en gewichtloos is dat zij er nauwe
lijks nog iets toe doet: wat wordt getoond is 
een camavalmasker, amusant en belange
loos. Misschien is deze kunst wel typisch, 
misschien is zij een waarheidsgetrouwe 
weergave van die zwevende wereld van 
afstand en scheiding, schaatst zij over het 
heden heen, is het een manier van spreken 
die buiten het materiaal van de plaats om 
bestaat. Haar authenticiteit is die van de 
performance. Het is de karakteristieke erfe
nis die de vervreemding van de moderne tijd 
heeft nagelaten, maar dan zonder de be
schermende inkapseling door de gemeen
schap. Scheiding van elkaar wordt gemas
keerd als identiteit en verschil. Deze schei
ding en afstand van de materiële wereld is 
des te schrijnender omdat de materialen die 
in deze kunst worden gebruikt het weefsel 
van de wereld met een vertwijfelde intimi
teit imiteren en toch onverzoend blijven. Er 
is echt bloed, echte pis, echte vliegen, echt 
vlees, maar die materialen lijken geïsoleerd 
in een merkwaardig antichambre, een onop
houdelijk ‘elders’: middelmatige wanhoop 
en carnavaleske horror.

Er zijn andere geschiedenissen mogelijk, 
geschiedenissen waarin de kunst getuigenis 
kan afleggen van de wereld, maar dan niet in 
het medium van een constant verschuivende 
aandacht. Er bestaat een kunst van de con
templatie en de stilte - niet de stilte van de 

dood maar de verstilling van de verzonken 
aandacht. Een rigoureuze en tedere aan
dacht, waarin bescheiden en zonder zeker
heden verslag wordt gedaan van de onhan
delbare en onverschillige wereld buiten het 
zelf. Zo kan het ding dat over de wereld 
vertelt, bestaan; het krijgt gewicht, materie 
en plaats en kan het heden bewonen. Dit 
verslag van de waarneembare wereld staat 
los van ons bestaan, het koloniseert datgene 
waarover het spreekt niet en ontkent even
min de discretie ervan. In het aangezicht van 
die wereld die buiten ons om bestaat, kun
nen we ons met intensiteit gedragen. Als het 
naar buiten is gericht, wordt dit spreken 
materieel, raakt het betrokken bij en wordt 
het gedeeld door anderen. Als ik een film 
bekijk, een muziekstuk beluister of een tekst 
lees, maak ik zelf deel uit van het maken. 
Tussen de auteur, het ding zelf en datgene 
waarover het spreekt, ontstaat een verzame
ling- van relaties, die op hun beurt, samen 
met andere dergelijke verzamelingen, kun
nen leiden tot een gemeenschap van actie. 
Dit is niet iets uitzonderlijks, en het is al 
evenmin archaïsch. Het bestaat in alle sa
menlevingen, al is het soms vermomd. In 
sommige samenlevingen wordt het mis
schien als onbelangrijk beschouwd. Dat 
komt omdat een specifieke tijdsopvatting 
een ideologie van orde en categorie aan- 
moedigt. Daarin neemt kennis de vorm aan 
van een aangroei van het archief, worden 
relaties gelegd binnen een structuur van 
types, gelijkenissen, groepen en correspon- 
denties. De kunst van dergelijke samenle
vingen is typologisch, geconstrueerd in 
multiples en reeksen. Haar verslag van de 
wereld bestaat slechts uit een netwerk van 
relaties tussen objecten. Deze relaties staan 
zowel los van het object zelf (of dat nu een 
verhaal is, een installatie, een foto of wat 
dan ook) als van de grond van het object (de 
waarneembare wereld, onzeker en complex).

De fragmentering en scheiding van de grond 
leidt tot een wrede vervreemding, die de 
natuur van onze identiteit als individu in 
twijfel trekt en verhindert dat we met ande
ren samenkomen in de gedeelde erkenning 
van onze alledaagsheid.
In de ineenstorting van zo’n maatschappij, 
in de trage metamorfose van mensen en 
relaties blijft alleen die grond over, hoe 
onzeker ook. Op dergelijke momenten spre
ken we in een taal die zowel oud als nieuw 
is. Zoals de taal waarin ik schrijf en de taal 
waarin u leest. Als we spreken, wordt ons 
overgeërfd lexicon elke keer weer nieuw, de 
betekenis ervan wordt niet bepaald door de 
nieuwheid ervan of door de vorm: ze ligt in 
de conditie van het heden.
Dit is misschien ook de taal van de geeste
lijke wereld, een taal om te spreken van een 
blik, de schrik in zijn ogen, de pauze voor 
het spreken. De taal van een kunst die, hoe 
onhandig ook, verslag doet van de waar
neembare wereld waarin we met anderen 
verbonden zijn en het hoofd bieden aan alles 
wat ons bedreigt, aan het onmenselijke. 
Gebonden aan een tijd en een plaats kan 
deze geestelijke wereld alleen bestaan in het 
materiële heden, dat niet opgaat in de vlucht 
in een gefantaseerd en onstoffelijk elders. 
In de medelijdende aandacht voor de wereld 
kunnen we de plaats van ons heden ontdek
ken. Alleen daarin kunnen we ons andere 
plaatsen voorstellen, andere ‘hedens’ die 
even gewichtig zijn en even waardevol als 
dat van ons: Niet door algemeenheden of 
dooreen universele, door iedereen gedeelde 
cultuur die wordt uitgedrukt in een tijdeloze 
kunst van universele waarde, want dat is het 
rijk van de fantasie en de dood. Door aan
dacht te schenken aan de tijd en de plaats 
van ons heden kunnen we het bestaan van 
anderen aanvoelen en erkennen, en bevesti
gen we dat niet de dood maar het leven de 
locus vain onze geschiedenissen is.

Het is niet de enige kunst, maar we leven op 
de rand en zijn vervuld van verwachting en 
vrees, niet voor de toekomst maar voor het 
heden. Dit is geen kunst van de futiele 
voorspelling, geen kunst van het ‘dit is 
geweest’. Hoe wreed zij ook in haar aan
dacht voor de wereld mag lijken, het is een 
kunst die heelt, niet een kunst die verwondt. 
In de empathie vinden we een mogelijkheid 
om in de geschiedenis te leven en haar te 
belichamen als ons heden. Want de geschie
denis, de trage geschiedenis van de genera
ties ligt binnen in ons, in ons heden, maar 
tegelijk kan ze zonder ons, ligt ze buiten 
ons. In die empathie waarvan we getuigenis 
kunnen afleggen, zowel in de kunst als in 
ons leven, voor en met elkaar, ontkennen we 
die verschrikkelijke scheiding van het ver
leden, het heden en de toekomst, de schei
ding ook van degenen van wie we houden.

Craigie Horsfield

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Foto’s van Craigie Horsfield zijn van 
9 maart tot 26 april 1995 te zien in de 
Frith-Gallery, Frithstreet 60 in Londen 
(71/494.15.50).
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Een kwestie van vouwen
“En zo begon ik door te luisteren het ver
schil te herkennen tussen herhaling en 
volharding en te weten” hoe het werkelijk 
is: hoezeer door herhaling werkelijkheid 
wordt teweeggebracht, zonder dat ze door 
de hoop overgeslagen of door de vrees ver
meden zou worden.
Wanneer men zoals Gertrude Stein “werke
lijk en waarachtig levend wil zijn”, dan 
luistert men terwijl men praat. Omdat men 
weet dat het noodzakelijk is “tegelijk te 
praten en te luisteren, beide dingen niet zo te 
doen alsof ze één ding waren, maar ze te 
doen”.
Dat gaat slechts wanneer individuele zielen 
niet over zichzelf spreken, maar bespreken 
wat er zich in hun diepste wezen afspeelt en 
wat er in de wereld gebeurt, en beseffen dat 
er geen Waarheid bestaat. Omdat deze im
mers geuit wordt en aldus een mening onder 
meningen is, betwist en geherformuleerd, 
zoals elk ander onderwerp van gesprek, dat 
precies daardoor levendig blijft: dat die ene 
waarheid niet bestaat en het gesprek bijge
volg nooit zal eindigen.
En wanneer de waarheid als een filosofi
sche en religieuze kwestie meer en meer een 
probleem van het gelijk hebben in het kader 
van de wetenschap is geworden, dan is met 
deze verschuiving nog geen einde bereikt. 
Want ook zakelijkheid en objectiviteit moe
ten kunnen worden prijsgegeven wanneer 
het om deze steeds vitale partijdigheid gaat 
die in geen geval met subjectiviteit mag 
worden verward, omdat zij nooit aan zich
zelf denkt, maar enkel aan de plaats die ze in 
de wereld inneemt.
Het heeft te maken met kunst, die het niet 
meer om de “voltooiing van het kunstwerk 
in zichzelf’, Goethes “eeuwige, absoluut 
noodzakelijke eis” te doen is, maar om het 
effect van werkelijkheid waarmee tussen 
luisteren en praten een gemeenschappelijke 
wereld ontstaat. Deze wereld kan echter niet 
langer achteraf worden beschreven omdat 
hij in het vervolg dit onderscheid zal maken: 
dat “ieder van ons op zijn manier gedwon
gen wordt uit te drukken wat de wereld 
waarin hij leeft doet”.
Gertrude Stein “deed dit strikt. Elke keer dat 
ik zei wat ze waren zei ik het zo dat ze dit 
ding waren, en iedere keer dat ik zei wat ze 
waren zei ik het zo dat ze dit ding waren, en 
iedere keer dat ik zei wat ze waren hoe ze 
waren, hoe ik was, natuurlijk min of meer 
maar nooit hetzelfde iedere keer ik zei wat 
ze waren zei ik wat ze waren, niet dat ze 
verschillend waren noch dat ik verschillend 
was maar omdat het niet hetzelfde moment 
was waarop ik zei, zei ik het met een ver
schil.”
Het is te wijten aan de tijd dat dit verschil 
geen herinnering wordt en als onderscheid 
wordt beschreven. En het is de herhaling die 
“het meest volledig” doet wat Gertrude Stein 
wilde doen wanneer ze zich “bij het luiste
ren en spreken op ieder ogenblik het zij n van 
iemand voorstelde”: “Ik hield ieder ogen
blik vast waarop ik het zijn van iemand in 
me had tot ik volledig leeg was van het 
portret dat ik van die persoon had. Dit 
maakte, zoals ik zeg, precies uit wat herha
ling wordt genoemd, maar, en u zult dit zien, 
de articulatie van iedere zin is onvermijde
lijk aanwezig in het volgende ogenblik van 
het in mij bevatte zijn van die andere verkre
gen door praten en luisteren binnen in mij en 
binnen in de andere.”
Het is geen kwestie van ruimtes noch de 
elkaar opvolgende ogenblikken van de ver
wezenlijking van deze ruimtes, waarin ie
mand wel of niet is opgesloten. “Het ding in 
zichzelf plooide zichzelf samen binnen zich
zelf zoals men een ding zou samenplooien 
om een ander ding te zijn dat dat ding is 
binnenin dat ding”. Een manier om tegen
woordig te zijn in dit veelvoudig ding - 
waarvan de details en intervallen niet analy
tisch gescheiden noch achteraf op elkaar 
geprojecteerd werden - omdat ze beide een 
en hetzelfde ding, en samen zijn.
En wanneer de tegenwoordige tijd zich niet 
theoretisch laat vaststellen omdat de tegen
woordige tijd in het proces van het uitdruk
ken meteen verleden tijd wordt, dan kan 
men hem toch praktisch in plooien ordenen 
omdat hij de overgang van de ene plooi naar 
de andere is. Tijd is de activering van de 
plooi tussen verleden en toekomst, die steeds 
vanuit deze positie beschouwd moet wor
den, opdat hij in het verhaal van het gebruik, 
dat men van hem maakt, opgenomen zou 
kunnen worden.
Maar op wie lijkt de tijd in dit strenge heden, 
waarin hij tegelijkertijd is én van de toe-

Josef Albers
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komst niet het medium van de herinnering 
maakt? En uit het wezen van de geschiede
nis naar buiten treedt, die er steeds toe neigt 
de onbepaalde toekomst volgens de maat
staven van het verleden te bepalen en tot het 
voorwerp van de herinnering te maken. En 
overstapt naar een vergelijking die een her
haling is, in de mate waarin ze in een dimen
sie van een onbestemde overeenstemming 
der tijden plaatsheeft en toch geen eeuwig 
heden en dus geen waarheid is.
Hannah Arendt beschrijft het heden “vanuit 
het perspectief van de mens, die steeds in de 
tussenruimte tussen verleden en toekomst 
leeft”, waarin “de tijd geen continuüm, geen 
stroom van elkaar ononderbroken opvol
gende dingen”, maar “opengebroken” is, in 
een “kloof’ die “door het standpunt-inne- 
men tegen verleden en toekomst wordt ge
handhaafd”. Uitgaande van haar visie wor
den de rechtlijnige tijdelijke bewegingen 
“antagonistische krachten”, die op de mens 
gericht zijn en op hem inwerken. De kloof is 
dus “geen eenvoudig interval”. Want in de 
mate waarin men daar een positie inneemt, 
worden de “krachten van hun oorspronke
lijke richting” verschoven. Ze botsen niet 
meer frontaal maar in een hoek op elkaar en 
“gelijken op hetgeen de fysici een parallel
logram van krachten noemen”.
Het effect van de beide krachten van het 
parallellogram zou dan resulteren in een 
derde kracht, in een diagonaal “waarvan de 
oorsprong het punt zou zijn waarop de krach
ten op elkaar botsen en waarop ze werken”. 
Zo bekeken zou echter het volgende ver
schil op te merken zijn: “Beide antagonis
tische krachten zijn, wat hun oorsprong 
betreft, onbegrensd: de ene omdat ze uit een 
oneindig verleden komt, de andere omdat ze 
uit een oneindige toekomst komt; maar hoe
wel hun begin onbekend is, is hun einde 
begrensd, namelijk tot het punt waarop ze 
op elkaar botsen. In tegenstelling daarmee 
zou de diagonale kracht in oorsprong be
perkt zijn, gezien haar vertrekpunt de bot
sing van de antagonistische krachten is, 
maar ze zou oneindig zijn wat haar einde 
betreft, op grond van het feit dat ze ontstaan 
is uit het overeenstemmende handelen van 
twee krachten waarvan de oorsprong het 
oneindige is.”
Dus gaat het hier om de kunst de eigen 
krachten te oefenen langs deze diagonaal, 
die de gelijke afstand bewaart tussen verle
den en toekomst, om in geordende bewegin
gen voorwaarts en achterwaarts te gaan, op 
een manier die naar het oneindige verwijst 
en toch aan het heden gebonden blijft, erin 
verankerd is.
Voor Arendt is dit “de activiteit van het 
denken”, een “wonen in de kloof tussen 

verleden en toekomst”, dat steeds moeilij- 
ker wordt voor ons. Want terwijl we deze 
kloof lang konden overbruggen met wat 
traditie wordt genoemd, is deze “met het 
voortschrijden van het moderne haast tot op 
de draad versleten”. “Toen de draad ten
slotte helemaal gebroken was, bleef de kloof 
tussen verleden en toekomst niet enkel meer 
beperkt tot een voorwaarde, eigen aan het 
denken, en een ervaring voor de weinigen, 
die van het denken hun belangrijkste activi
teit hadden gemaakt. Zij werd een vatbare 
werkelijkheid voor allen en bracht alge
mene verwarring teweeg, dit wil zeggen zij 
werd een feit van politieke betekenis.” 
Arendt stelt de vraag naar hetgeen “zich 
werkelijk heeft voorgedaan”, zonder dat het 
met het “zwijgen van de traditie” en de 
daaruit ontstane “reactie van de denkers van 
de 19de eeuw” zou kunnen worden ver
klaard. Ze noemt Kierkegaard, Marx en 
Nietzsche, die (Hegels) geschiedenis
opvatting “met sprongen en omkeringen” 
probeerden te radicaliseren en “als eersten 
zonder leiding van om het even welke auto
riteit, zonder balustrade als het ware, heb
ben durven denken”. Toch heeft ze daarbij 
“schijnbaar achteloos het categorische raam
werk van de grote traditie” nog behouden en 
hen “een plaats” geboden. “Pas de totali
taire heerschappij, als een gebeurtenis die, 
omdat ze weergaloos is, niet met de gebrui
kelijke categorieën van het politieke denken 
kan worden begrepen, waarvan de ‘misda
den’ niet met de traditionele maatstaven 
kunnen worden beoordeeld en met behulp 
van de bestaande wetten niet adequaat kun
nen worden veroordeeld en bestraft, heeft 
de in de overlevering zo lang verzekerde 
continuïteit van de westerse geschiedenis 
werkelijk doorbroken.” Preciezer uitge
drukt: “het niet opzettelijke karakter van de 
breuk” geeft “haar iets onherroepelijks”, 
'dat enkel aan “gebeurtenissen”, nooit aan 
“gedachten” voorbehouden is.
Maar ook het denken in omkeringen en 
sprongen, het heen en weer tussen de over- 
geleverde paren van tegengestelde termen 
is niet enkel “een ervaring binnen het den
ken, maar noodzaakt tot de omgang met 
feiten uit de moderne politieke en weten
schappelijke ervaringen die het filosofische 
denken als het ware van buitenuit tegemoet 
traden en aantastten”. Wat zowel Kierke- 
gaard, Marx als Nietzsche onderscheidt en 
hun overeenstemming aantoont, is “dat het 
hen alle drie om hetzelfde te doen is, wat 
ieder op zijn manier uitdrukt en dan in zijn 
werk steeds weer herhaalt: tegenover de 
‘abstracties’ van de filosofie en haar opvat
ting van de mens als ‘animal rationale’ moet 
de concrete mens worden geplaatst” om op 

deze nieuwe ervaring te kunnen reageren: 
“dat de ‘actieve’ mens de wereld in een zo 
weergaloze mate kan veranderen, dat het 
denken enkel nog het nadenken rest, om niet 
te zeggen: het nakijken heeft”.
Het is duidelijk dat het niet de bedoeling is 
om de denkers van de 19de eeuw voor de 
structuur van de 20e eeuw verantwoordelijk 
te stellen, te meer ze zich volgens Arendt 
precies daardoor onderscheiden “dat ze het 
indringen van nieuwe problemen in hun 
wereld opmerkten en zagen, hoe deze pro
blemen zich meer en meer tot aporieën 
dreigden te ontwikkelen omdat onze overle
vering geen steunpunt bood”. De verzaking 
aan de traditie was dus “niet hun feitelijke 
keuze”, maar de respectieve herhaling van 
datgene, wat de wereld, waarin ze leefden, 
deed.
En wanneer iedere van deze pogingen “op 
zijn eigen manier de voor de nieuwe tijd 
karakteristieke trekken in rekening” brengt 
“die met de traditie reeds onverenigbaar 
waren toen de moderniteit van het moderne 
nog geenszins in al haar facetten tot ont
plooiing was gekomen”, dan is het nu aan 
Gertrude Stein, die de oorzaak voor het feit 
dat ze schrijft, toeschrijft aan het feit dat ze 
wil schrijven. En dat hangt op zijn beurt 
weer helemaal af van wat ze kan schrijven: 
van wat de wereld waarin ze leeft doet.
“Er is nog een andere zaak waarover men 
moet nadenken, namelijk over helder den
ken en over verwarring.” Voor Stein bestaat 
er een verschil dat “hetzelfde verschil is als 
dat tussen herhaling en volharding”: “Zeer 
velen geloven dat ze herhaling kennen als ze 
ze zien of horen maar doen ze het. Zeer 
velen denken dat ze verwarring kennen 
wanneer ze ze kennen of zien of horen, maar 
doen ze het. Een zaak die zeer helder lijkt te 
zijn, lijkt zeer helder te zijn, maar is ze het. 
Een zaak die precies dezelfde zaak lijkt te 
zijn, kan op een herhaling lijken, maar is ze 
het.”
En nu we toch aan het nadenken zijn kunnen 
we in herinnering brengen wat er verwar
rend is: namelijk dat de logica haar status 
heeft verloren als een apriori dat op grond 
van de vergelijking met zichzelf en het 
werkelijke is gedefinieerd. En dat ze toch 
nog steeds een status heeft: niet meer als 
theorie van de verbanden tussen zinnen en 
hun waarheidsfunctie, maar als het vouwen 
van een veranderlijke taalstructuur die op 
zichzelf voldoende werkelijkheid heeft om 
geen andere prioriteit te moeten erkennen. 
“Naar aanleiding van de herhaling” zegt 
Kierkegaard: “De herhaling is de nieuwe 
categorie die ontdekt moet worden” en heeft 
zo op zich al bewezen dat de herhaling 
bestaat. Want “wie voor de herhaling koos, 
die leeft”. Dat is werkelijk het hele geheim 
van de herhaling: dat men niet “zichzelf met 
de hersenschim bedriegt dat herhaling iets 
nieuws zou moeten zijn”, maar dat men “de 
moed heeft te begrijpen” dat hetgeen wordt 
herhaald, geweest is, want anders zou het 
niet kunnen worden herhaald, “maar pre
cies dit, wat het geweest is, maakt van de 
herhaling het nieuwe”.
En de verwarring betreft nu “het probleem 
van de innerlijkheid: dat de mogelijkheid 
van een herhaling op een uiterlijke wijze 
wordt uitgedrukt, alsof de herhaling, indien 
ze mogelijk zou zijn, buiten het individu zou 
moeten worden gevonden, terwijl ze in het 
individu moet worden gevonden”. Om deze 
verwarring op te helderen haalt Kierkegaard 
een reeks concrete beschrijvingen aan om 
de herhaling voor te stellen, die noch verle
den noch toekomst is: “De hoop is een 
nieuw kledingsstuk, stijf en glad en glan
zend, maar men heeft het nooit gedragen en 
weet dus niet hoe men ermee staat en of het 
past. De herinnering is een afgelegd 
kledingsstuk dat, hoe mooi het ook is, toch 
niet past omdat men eruit gegroeid is. De 
herhaling is een onverslijtbaar kleed dat 
nauw en toch zacht aansluit, dat noch knelt 
noch floddert”, dankzij de “ironische elasti
citeit” waarmee men haar gebruikt. Dat is de 
“zekerheid van het ogenblik” waarmee men 
zegt: “het leven is een herhaling” en dus: 
“het bestaan dat geweest is, wordt nu be
staand”.
De herhaling is bij Kierkegaard “in de grond 
de uitdrukking voor de immanentie”, hier 
opgevat als “immanentie op basis van trans
cendentie, als de tweede potentie van het 
bewustzijn”, waarmee we de herhaling als 
werkelijkheid opvatten. Het nieuwe dat met 
de herhaling wordt gewonnen, zou dus “een 
nieuwe onmiddellijkheid” zijn, waarvoor 
de wereld niet langer een fantasma van het
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geheel hoeft te zijn, omdat ze een precieze 
omkering is: van het binnén als buiten.
Het is alsof we te midden van een nieuwe en 
eigenaardige situatie staan, waar aan de ene 
kant het binnenste (of ook het buitenste) 
staat en aan de andere kant de omkering van 
binnen naar buiten (of omgekeerd). Het 
lijkt, om precies te zijn, alsof we samen
gevouwen zijn, in koppels die hoe dan ook 
niet op elkaar kunnen geprojecteerd wor
den. En omdat dit niet meer kan, hebben ze 
een richting gekregen, een nieuwe richting 
die steeds tussen twee plooien opdoemt en 
daarom altijd in en tussen de plooien waar te 
nemen is.
Het is niet de subjectieve, aan elke uitspraak 
inherente verwarring van het ideaal van het 
heldere dat het denken zelf komt te versto
ren, maar het onverstoorde volharden in een 
herhaling die haar belangstelling voor het 
gelijkende alszijnde weerspiegeling heeft 
verloren en die steeds diepere lagen omvat. 
Dat is niet enkel de herhaling van het uiter
lijke, eindige onderscheid tussen predikaat 
en subject met een intern onderscheid tus
sen het vele, wanneer een thans onuitputte- 
lijke en bodemloze innerlijkheid zelf in 
uiterlijkheid kan omslaan.
“Wanneer het echt moeilijk wordt, dan wil 
men de knoop eerder ontwarren dan door
hakken, zo voelt tenminste eenieder die met 
een of andere draad werkt, zo voelt eenieder 
die met een of ander werktuig werkt, zo 
voelt eenieder die een of andere zin schrijft, 
of leest nadat hij wérd geschreven.” Zo 
voelt althans Gertrude Stein, en de ontwar
ring bestaat er nu in dat de afzonderlijke 
schakels van de paarsgewij ze structuur waar
over we het eerder hadden, niet meer kun
nen worden verwisseld en als gevolg van 
een asymmetrie, die zich in de vorm van 
plooien uitbreidt, tot een nieuwe onmiddel
lijkheid aanleiding geven.
Dat is niet de oude onmiddellijkheid, die 
kon immers naar believen verwisseld en dus 
omgekeerd op elkaar afgebeeld worden. 
Om precies te zijn kon het verwisselen he
lemaal niets veranderen aan hun weder
zijdse relatie, zolang ze in de categorie van 
het worden met elkaar waren verbonden. 
Omdat deze categorie net als vele andere 
een door de omgangstaal verwekt mytholo- 
geem is, dat de structurele eigenschap van 
het werkelijke mist.
Die zou echter in de herhaling liggen, bin
nen deze “nieuwe categorie”, die geen lou
ter inhoudelijke relatie is wanneer ze de 
specifieke voorwaarden van deze relatie 
insluit en precies daardoor een andere rela
tie uitsluit. Maar de elkaar uitsluitende rela
ties zouden in plooien kunnen worden 
samengesloten. Op die manier zouden struc
turele voorwaarden ontstaan die ook de di
mensie van het eenmalige en niet herhaal
bare in zich zouden kunnen opplooien. Ze 
zijn geen descriptieve valstrikken meer die 
het denken voor de levende, tegenwoordige 
wereld uitzet, maar een onmiddellijk kwali
tatieve labyrintische samenbundeling, 
waarin het beschreven leven de beschrij
ving van zichzelf als een van zijn levende 
gebaren insluit.
Een krachtlijn die schuin loopt ten opzichte 
van het verleden en de toekomst, evenwel 
zonder deze te negeren. Precies omdat ze uit 
het verschil voortkomt en niet voordien of 
van buitenuit plaatsheeft, slaagt ze erin het 
reflecterende en ervarende subject direct 
met elkaar te verbinden. Het “ik” heeft geen 
abstracte attributen maar andere “ikken” als 
eigenschap binnen deze beweging die de 
logica van Gertrude Stein kan wordén.
Het predikaat is hierin altijd relatie en nooit 
attribuut, een immanente activiteit, stellig 
ook een schepping en het nieuwe, maar 
slechts in zoverre dat deze binnen de 
innerlijkheid van het continue worden ge
dacht van “afhankelijke adverbiale bijzin
nen”, geliefd door Stein “omwille van de 
veelvoudigheid van hun afhankelijkheid en 
onafhankelijkheid”, dat “het hele actieve 
leven van het schrijven” omvat. “De vitali
teit van beweging, zodat er niets tegen hoeft 
te zijn dat de beweging zich als beweging 
vertoont. En wanneer deze vitaliteit leven
dig genoeg is, is er in die helderheid een of 
andere verwarring, is er in die helderheid 
een of andere herhaling”. Zijzelf gelooft het 
niet. Maar ze is “geneigd te geloven dat er 
werkelijk geen onderscheid bestaat tussen 
helderheid en verwarring, denkt u maar aan 
ieder leven dat levend is, bestaat er daar 
werkelijk een of ander verschil tussen hel
derheid en verwarring. Nu ben ik heel zeker 
dat er, wanneer een ding levend is, werke-

Josef Albers

Astatic (Veranderlich), 1944

lijk geen verschil bestaat tussen helderheid 
en verwarring."
En ook niet tussen herhaling en volharden in 
het eenmalige en niet herhaalbare, wanneer 
toch deze herhaling bestaat die tegelijk in 
een punt gespiegeld en in een beweging 
verwezenlijkt wordt. Doordat ze de ziel in 
het lichaam opplooit, bereikt ze een intimi
teit die op de wereld gelijkt. Een helderheid 
waarvoor niet uit de innerlijkheid naar bui
ten moet worden getreden, omdat deze zelf 
de verhouding tot de uiterlijkheid is gewor
den.
En omdat Gertrude Stein “zeer sloom” is en 
“dingen van buitenuit” nodig heeft, “om op 
gang te komen”, leest ze veel en luistert ze. 
Want “wat we werkelijk weten, wordt in ons 
hoofd door duizenden kleine gebeurtenis
sen van het alledaagse leven gevormd. Met 
‘wat we weten’ bedoel ik natuurlijk niet wat 
we uit de boeken leren, omdat dat helemaal 
geen belang heeft. Ik bedoel hetgeen we 
echt weten, zoals onze zekerheid over hoe 
we iets weten, en wat we over de geldigheid 
van gevoelens en dergelijke weten. Al die 
duizenden gebeurtenissen van het alledaagse 
leven dringen ons bewustzijn binnen en 
vormen onze ideeën over deze dingen. Dus, 
wanneer we schrijven, schrijven we; en 
deze dingen die we weten, vloeien langs 
onze arm naar beneden en worden zichtbaar 
op het papier. Nog net voordat wé ze schre
ven, wisten we in feite niet dat we ze weten; 
wanneer ze in ons hoofd tot woorden zijn 
gevormd, dan is dat helemaal verkeerd en 
zullen ze doods zijn wanneer ze buiten ko
men; wanneer we echter tot op het moment 
van het schrijven niet wisten dat we ze 
weten, dan komen ze met een verrassende 
schok tot ons”.
Anders dan bij het verstaan bestaat er geen 
verschil tussen helderheid en verwarring 
wanneer het om het deel hebben “aan de 
vitaliteit van deze momenten van inzicht” 
gaat, om het “zelf verrast zijn door de ont
dekking van datgene”, wat men weet. Dat 
betekent ook dat luisteren niet letterlijk is 
bedoeld, geen letterlijke overeenstemming

is, maar het deel hebben aan het weten van 
een ander. Namelijk dat “wat een mens 
werkelijk heeft geweten samenvalt met de 
eigen wereld”.
Helderheid en verwarring zijn niet meer van 
belang wanneer het niet over letterlijke over
eenstemming gaat. En het is belangrijk om 
weten: herhaling betekent niet letterlijke 
overeenstemming wanneer ze levendig blijft. 
En verwarring dreigt teweeg te brengen, nu 
ze niet meer het algemene vervult en zich in 
het niet-verstaan-kunnen-worden genesteld 
heeft. “Maar wanneer men over genoeg 
vitaliteit beschikt om voldoende te weten 
wat men bedoelt, dan zal soms iemand en 
zullen soms en soms zeer velen moeten 
inzien dat men weet wat men bedoelt, en dus 
zullen ze instemmen dat men bedoelt wat 
men weet, dat men hetgeen men weet be
doelt, en dat is zo dicht als men tot het 
verstaan van iemand kan naderen.”
En omdat dit niet enkel een kwestie van 
inzicht is, kunnen we er ons niet “bij neer
leggen dat precies verschillende vraagstel
lingen verschillende aspecten van dezelfde 
gebeurtenis blootleggen, waarbij alle as
pecten even ‘waar’ zijn en even ‘objectief ; 
net zoals de tafel waaraan een aantal men
sen hebben plaatsgenomen, voor ieder van 
hen onder een ander aspect verschijnt, zon
der daarom op te houden dezelfde tafel te 
zijn.” Maar terwijl Arendt derhalve de oude 
vraag naar de relatie van natuur en geschie
denis ter sprake brengt, zou ik net willen 
vragen welke betekenis de herhaling heeft 
voor een ding. Of het hetzelfde blijft, als het 
maar genoeg wordt herhaald, om eindelijk 
in een andere vergelijking te kunnen bin
nentreden.
Daarin zou van herhaling geen sprake meer 
moeten zijn. Want wat herhaald wordt, is 
geweest, anders zou het immers niet kunnen 
worden herhaald. Maar precies datgene wat 
het geweest is, maakt van de herhaling het 
nieuwe, dat Kierkegaard als volgt omschreef: 
“Het bestaan dat bestaand geweest is, wordt 
nu bestaand”. Dat betekent dat de herhaling 
niet als predikaat wordt genomen dat zich 

bij het bestaan voegt, maar dat zich op haar 
beurt als substantief uit, om een medium te 
zijn en in die hoedanigheid bestaand te 
worden.
Maar een substantief - en dat zegt dan weer 
Gertrude Stein - “is een naam van iets, dus 
schrijf erover nadat een ding een naam heeft 
gekregen. Een naam is passend of hij is het 
niet. Wanneer hij passend is, waarom hem 
dan nog noemen; wanneer hij het niet is, is 
het niet goed hem bij zijn naam te noemen.” 
En omdat “een substantief een naam van 
een ding” is, “noem je het niet meer bij de 
naam waaronder het bekend is, zodra je 
begint te voelen wat in dat ding is.” 
Langzamerhand koppelt men het inzicht in 
de met de naam verbonden relatie los van 
het object en ontplooit men het als een 
opsomming van innerlijke waarnemingen. 
Inzien betekent een innerlijke verplichting 
ontplooien en haar naar een punt verplaat
sen van waaruit ze als waarheid verschijnt. 
Innerlijkheid zou dan betekenen: een derge
lijk punt innemen om de waarheid haar baan 
te laten beschrijven waarin zij haar herha
ling evenaart en in uiterlijkheid omslaat, 
wanneer soms zeer velen inzien, “dat men 
weet wat men bedoelt”. En de onuitputte
lijke reserve van een dergelijk inzicht is nu: 
dat ze verwijst naar dit punt, dat zelf geen 
reden maar een veelvoudigheid is, waar een 
eventueel inzicht niet wordt bij geteld, maar 
waarvan het wordt afgetrokken. Dat is haar 
toekomende oneindigheid waarmee het 
puntsgewijze inzicht zich in de wereld 
inplooit.
En wie nog steeds verward wordt omdat het 
punt noch de innerlijke essentie van het ene 
noch de wereld van het ganse zou zijn, die 
moet nog eens naar Steins “vitaliteit van de 
beweging” luisteren, waarin het subject die 
plooiing van een oneindigheid en een taal is 
waarin punten “een volkomen eigen leven” 
leiden. “Ze konden beginnen handelen zo
als het hen het beste leek en men kon zijn 
schrijven met hen onderbreken dat wil zeg
gen niet echt zijn schrijven met hen onder
breken maar men kon er toe komen te stop
pen een tijdlang eigenmachtig te stoppen 
met schrijven en zo konden ze worden ge
bruikt en u kon ze gebruiken.”
En “bij hun gebruik kan men zich dan voe
len als een avonturier”, want “punten heb
ben een eigen leven een eigen noodzakelijk
heid een eigen gevoel een eigen tijd. En elk 
gevoel elk leven elke noodzakelijkheid elke 
tijd kan zichzelf uitdrukken in een onein
dige veelsoortigheid dat is de reden waarom 
ik punten altijd trouw ben gebleven in die 
mate dat ik zoals ik zei onlangs gevoeld heb 
dat men ze meer nodig zou kunnen hebben 
dan ooit”, voor deze “definitieve eenvoud 
van de buitengewone complicatie”, die wer
kelijk is in de voortdurend verschuivende 
plooi tussen schrijven en zijn.

Eva Meyer

Vertaling uit het Duits: 
Dominique Diricken
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“A matter of folds”, de Engelse vertaling 
van “Faltsache” werd door Eva Meyer 
op 23 oktober in het Museum van Heden
daagse Kunst te Gent gelezen in het ka
der van het activiteitenprogramma van 
“This is the show and the show is many 
things”.
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Mondriaan, schilderkunst en verandering

Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om de 
vorige nummers van “De Witte Raaf’ in te 
kijken, maar ik heb wel gecorrespondeerd 
over begrippen als ‘het nieuwe’ en ‘het 
jonge’ die in “De Witte Raaf’ reeds aan een 
onderzoek onderworpen werden, en termen 
als ‘het actuele’ en ‘de actualiteit’ die in 
deze aflevering ter discussie staan.

Voor mij is ‘het actuele’ een erg problema
tische constructie. Verwijst ze naar de een
voudige materiële aanwezigheid van het 
kunstwerk, ontdaan van elke poging tot 
interpretatie? Zo ja, hoe kan ‘het actuele’ 
dan worden geproduceerd, als het blijkbaar 
in elk werk inherent aanwezig is? En als we 
‘actualiteit’ omschrijven als de definitieve 
interpretatie die aan een kunstwerk wordt 
vastgehecht, gooien we dan niet de deur 
dicht voor de recente trend om meervoudige 
lezingen van de tekst te respecteren en zelfs 
aan te moedigen?
Vanuit een wat meer obscuur standpunt 
zouden we de actualiteit van een kunstwerk 
kunnen definiëren als het accurate begrip 
van de oorspronkelijke intenties van de au
teur, wat in de jaren ’ 50 en ’60 het doel was 
van de Amerikaanse literatuurkritiek. Maar 
ook dan stuiten we op vervelende beperkin
gen. Een onderzoek naar de intenties van 
een auteur is altijd lovenswaardig. Toch kan 
de auteur vijandig staan tegen het hele idee 
van interpretatie; hij of zij kan zich verzet
ten tegen de contextualisering van zijn of 
haar werk binnen de politieke, sociale of 
psychologische context waarin dat werk is 
ontstaan - en zodoende kan het hele idee van 
de interpretatie als reconstructie van de 
oorsponkelijke auteursintentie een vrij ab
surde onderneming worden.
Er is een belangrijker bezwaar. Als we te 
veel eerbied hebben voor de intenties van de 
auteur blijven we achter met een visie op het 
kunstwerk die misschien wel respectvol is, 
maar in elk geval ook afstompend werkt. 
Pas als we voortdurend.opnieuw proberen 
om het kunstwerk te herinterpreteren, kun
nen we de tekst ontsluiten en wordt hij, in 
Barthes’ terminologie, een polyfone “Tekst”. 
Het proces van voortdurend veranderende 
herinterpretaties en zelfs verkeerde inter
pretaties geeft intellectuele betekenis aan 
onze interesse voor kunst: het werk (als 
tekst) wordt een plaats voor debat en discus
sie en zelfs voor spel.

Laten we nu proberen om vanuit wat we net 
hebben gezegd het werk van Piet Mondriaan 
te benaderen. Tussen de rationalistische 
geometrisch abstracte kunstenaars die in de 
jaren ’20 naar voren traden, neemt 
Mondriaan een merkwaardige positie in. 

Het is veelzeggend dat hij minder politiek is 
en zwaarder aanleunt bij allerlei spirituele 
en l’art pour l'art-ideeën dan zijn sociaal 
geëngageerde tijdgenoten in het Néo
plasticisme en het Bauhaus. Ironisch ge
noeg wordt Mondriaans kunst - in weerwil 
van zijn gebrek aan sociaal engagement - in 
onze tijd beschouwd als de meest uit
gepuurde representant van het progressieve 
sociale rationalisme in de jaren tussen de 
twee wereldoorlogen.
Hoe het zover kwam, is een interessant 
verhaal. Het is mijn overtuiging dat een 
groep Amerikaanse critici na de Tweede 
Wereldoorlog de prioriteiten van de kunst
geschiedenis en de kunstkritiek compleet 
hebben hertekend. Die groep werd niet, 
zoals doorgaans wordt gezegd, geleid door 
Clement Greenberg, maar door Alfred Barr 
en zijn collega’s aan het Museum of Mo
dem Art in New York. Voor de oorlog was 
er nauwelijks een hiërarchie van kunste
naars of stromingen in de Europese kunst- 
scène (Picasso was een uitzondering). Die 
kunstscène lijkt in die tijd een grote krabben- 
mand te zijn geweest, met het concept van 
het experiment omwille van het experiment 
en theatraal vertolkte ideologische thema’s 
als de twee constanten.
Toen de culturele macht na de Tweede 
Wereldoorlog naar New York verschoof, 
brachten Barr en de andere Amerikanen 
daar verandering in. Net zoals de Rocke
fellers, zijnbeschermheren, voeldeBarrzich 
ongemakkelijk bij de ideologisch getoon
zette schermutselingen van de Europese 
kunst, waarvoor het hem overigens aan be
grip ontbrak. Bovendien was Barr vastbe
sloten om in de kakofonie van de vooroor
logse jaren hét standpunt van de connaisseur 
ingang te doen vinden en hiërarchische 
kwaliteitsverschillen aan te brengen.
Doorheen de lens van het formele connais- 
seurschap (dat in die tijd nog niet was uitge- 
groeid tot de zelfstandige ideologie van het 
formalisme) creëerden Barr en zijn colle
ga’s een modernistische canon die vandaag 
nog altijd overheersend is. Uit de verschil
lende Europese stromingen selecteerden ze 
wat zij dé beste kunstenaars vonden. Ze 
creëerden een pantheon dat Brancusi, Miro, 
Matisse, Kandinsky, Klee, Picasso en 
Mondriaan kon omvatten - in weerwil van 
de erg uiteenlopende ideologieën die deze 
kunstenaars vertegenwoordigden. Wat ze 
volgens Barr en zijn collega’s wel gemeen 
hadden, was hun formele kwaliteit en hun 
formele helderheid.
Alleen als we inzicht krijgen in hun 
prioriteitenlijstje kunnen we de status be
grijpen die we vandaag aan Mondriaan ver
lenen. Zijn iconische status als vaandel

drager van het progressieve rationalisme is 
ironisch. Omdat hij geen school oprichtte 
als het Bauhaus, geen socialistische 
huisvestings- of architectuurprogramma’s 
realiseerde en zich evenmin inliet met an
dere vormen van politiek activisme, hield 
hij voor zichzelf genoeg tijd over om te 
schilderen en de schilderkunstige expressie 
van het rationalistische programma te per
fectioneren. En sinds de oorlog schat de 
kritiek de schilderkunstige expressie van 
die waarden hoger dan de meer activistische, 
maar minder geperfectioneerde produktie 
van zijn tijdgenoten.

Er is een ander aspect van Mondriaans kunst 
dat erg belangrijk is maar haast nooit wordt 
besproken. Hij is de vader van het statische 
als waarde in de kunst van deze eeuw. Zoals 
blijkt uit zijn legendarische conflict met 
Van Doesburg over de introductie van dia
gonale lijnen, verdedigde Mondriaan het 
standpunt dat verandering en experiment 
niet alleen overbodig waren, maar boven
dien schadelijk voor de kunst. Dat stond 
natuurlijk in scherp contrast met de koorts
achtige en rusteloze zoektocht naar veran
dering die elk aspect van de beeldende kun
sten in het vooroorlogse Europa beheerste, 
Met de mogelijke uitzondering van Cézanne, 
die een soort voorloper van Mondriaan is 
geweest, stond Mondriaan met zijn bewo
gen nadruk op het statische zo goed als 
alleen.
Hier stuiten we op een andere aanwijzing 
voor het belang dat we in onze tijd aan 
Mondriaan toekennen. Na de oorlog vond 
de vasthoudendheid waarmee hij het stati
sche beklemtoonde, samen met de radicale 
uitdunning van het aantal functionele ele
menten in een werk algemeen ingang. Het 
werk van Amerikaanse kunstenaars als 
Barnett Newman, Agnes Martin en Donald 
Judd is er de krachtige uitdrukking van. In 
Europa trad het idee van het statische mis
schien wat later op de voorgrond, in de 
periode van de conceptuele kunst, maar het 
is in elk geval het leidende principe in het 
werk van kunstenaars als Roman Opalka, 
Hanne Darboven en Daniel Buren.
Waarom is Mondriaans afwijzing van de 
verandering zo wijdverbreid, en waarom is 
ze zo belangrijk? Zoals altijd convergeren 
vele motieven rond één idee. Mondriaans 
vasthouden aan de strakke taal van zijn, 
kunst was duidelijk een afwijzing van de 
experimentele impuls in de Europese kunst 
rondom hem. Voor Mondriaan waren expe
riment en verandering geen bevrijdende 
impulsen meer. Zijn doel was veeleer het 
bereiken van een absolute taal, een ultieme 
taal waarvan de premissen niet konden wor

den betwist.
Voor Mondriaan en voor de naoorlogse 
kunstenaars was deze zoektocht naar een 
absolute taal verbonden met de spirituele 
aspiraties die zij en hun aanhangers na
streefden. Het realiseren van een absolute 
taal wordt zo de betekenaar voor het realise
ren van absolute - of spirituele - waarden in 
het ethische domein.
Van dit nadrukkelijke gebruik van statische 
tekens is echter nog een andere interpretatie 
mogelijk, een interpretatie die heel wat dui
sterder is. Als afwijzing van elke verande
ring is het een kritiek op het hedendaagse 
kapitalisme: zowel op de ideologische in- 
vestering in het concept van constante ver
andering als op de vaak brutale economi
sche ontwrichtingen die hét leven in een 
kapitalistische maatschappij veroorzaakt. 
Een kunst gebaseerd op het statische drukt 
een verlangen uit naar identiteit en voor
spelbare herhaling, iets wat noch het ‘mo
derne leven’ noch de moderne ideologieën 
kunnen leveren. Van Mondriaan tot in onze 
tijd drukt de aanwezigheid van deze stati
sche systemen een angstig verlangen uit om 
zekerheid, en veiligheid te realiseren door 
op incantatorische wijze altijd opnieuw het
zelfde te doen.

Peter Halley

New York City, herfst 1994

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Het gereproduceerde schilderij van 
Mondriaan is getiteld: “Compositie met 
twee lijnen” (1931).
De overzichtstentoonstelling van Piet 
Mondriaan kan van 18 december tot 
30 april 1995 bezocht worden in het Haags 
Gemeentemuseum (Stadhouderslaan 41, 
2517 HV Den Haag 070/338.11.11). In de 
Beurs van Berlage (Damrak, 277, 1012 
JW Amsterdam, 020/626.52.57) is van 
14 december tot 6 februari een recon
structie van Mondriaans Parijse atelier 
aan de Rue du Départ te zien. Daarnaast 
zijn er nog activiteiten in het Mondriaan- 
huis (Kortegracht 11, 3811 KG Amers
foort, 033/62.01.80). In het Museum 
Kröller-Müller (Houtkampweg 6, 6731 
AW Otterlo, 08382/1041 ) vindt nog tot 27 
november een tentoonstelling van 
Mondriaans tijdgenoot Bart van der Leek 
plaats. Van 10 december tot 19 februari 
1995 presenteert Kröller-Müller de wer
ken van Theo van Doesburg uit de eigen 
collectie.
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Ampli silence
Se protéger le jour, réparer la nuit. 
(89FB)
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Et si c'était un plaisir
ce plaisir, il existe, il est tout nouveau...
L'au féminin de Giulietta
(999FB) 1
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Pourvu qu'elle ne se sèche
graines de pois de senteur
+ spray vaporisateur
+ liquide parfumé; engrais composé NKH 7-36
+ culotte de rechange
arroser une fois par semaine

(999FB)

Prétexte vital
. ne produira se reproduira 

si sa poche d'air en latex 
est gonflée de souffle 
(355FB)

LU

Les nouvelles poulaines en laines 
trempées dans le yoghourt 
ont tout pour plaire.
Grâce à l'onctuosité 
et la saveur du yoghourt 
les poulaines préservent 
leur forme moulante.
(5499FB)

Nom__
Adresse.

Parfum de la vierge
Le parfum des instants précieux 
(6699FB)

Prénom

Oui, j'aimerais en savoir plus sur les Hygiènes de Beauté de Quilette de Goulard. 
Envoyez-moi le nouveau catalogue ainsi que deux échantillons pour 299FB, 
frais de port inclus. A retourner sous enveloppe au Hygiènes de Beauté, 
service Beauté - Begijnenvest 90,2000 Antwerpen.
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Dagboek ’69 (2)
M 1002 Uit Tinbergens Sociaal gedrag 
bij de dieren: 123: “Een dergelijk geval 
vinden we bij sommige orchideeën, zoals de 
Ophrys-soorten, waarvan de bloemen lij
ken op bepaalde insektensoorten. De man
netjes van deze insekten reageren op de 
bloemen,... maar om ermee te paren; omdat 
hun paringsactiviteit berust op een reactie 
op vorm en kleur en (... ) nergens anders op, 
kunnen ze door de bloemen misleid worden. 
Bij hun copulatiepogingen bestuiven ze de 
bloem.” - 147: “Als een lichaamsdeel van 
een individu regenereert na een beschadi
ging, gebeurt dit door celgroepen die door 
een soort regressie terugkeren in een toe
stand die lijkt op die van embryonale cellen; 
de groeicyclus begint opnieuw.” -147: Ei- 
genlij k nog een vorm van neotenie ! □ Jacques 
Moeschal (gesprek met L. Bekkers): “ Maar 
er zijn drie miljard mensen op aarde. De 
uitzonderlijke man bestaat voor mij niet... 
Je kunt uitzonderlijk worden, als mensen je 
bekijken en bewonderen, maar op zichzelf 
is dat uitzonderlijke ook maar gewoon.”

Di 1102 Secundariteit. Het komt er niet 
op aan, de dingen uit het verleden, de prin
cipes van de vorige generatie af te wijzen; 
wel ze aan een grondige, oorspronkelijke 
kritiek te onderwerpen. Het volstaat niet dat 
de vorige generatie druk met het woord 
liefde geschermd heeft om het als onzin af te 
schrijven; misschien kan uit een weten
schappelijk onderzoek blijken dat die. vo
rige generatie wel ergens een klok had ho
ren luiden maar de klepel niet wist hangen, 
kortom zelf niet wist hoezeer ze theoretisch 
gelijk had. Dit geldt o.m. ook voor de sek
sualiteit; het volstaat niet zo maar de mono
gamie af te wijzen; er moet zo wetenschap
pelijk mogelijk geëxperimenteerd worden, 
zoals in SDS-kringen omtrent promiscuï
teit; en dan behoort het tot de mogelijkhe
den dat monogamie bvb. nog een eenvou
digste, redelijkste oplossing blijkt te zijn. • 
Gisteravond Alphaville van J.L. Godard. Ik 
zal het niet van de daken schreeuwen, maar 
sorry: dit lijkt me je reinste infantilisme. Het 
niveau van een verhandeling van een 
atheneumleerling van 15 jaar.

W 1202 Telefoon Weverbergh-woens
dag of donderdag a.s. samenkomst met hem 
en Claeys bij Claus omtrent een 
undergroundblad. Claus zou bij dé V.V.L. 
aangesloten zijn - nu onlangs? door mijn 
toedoen? En zo verneem ik ook dat Vandeloo 
Manteau verlaten heeft voor... De Stan
daard Boekhandel, □ Welk is het instituut 
voor hoger onderwijs dat in dit land door het 
hoogste percentage (35%) arbeidskinderen 
wordt bezocht? de koninklijke militaire 
school. □ Claus vertélde me zijn Tijl Uilen
spiegel, gaf volmondig toe dat hij het dik en 
grof had gehouden omdat er anders mets 
overkwam. (En hoe zou ik hem, zo niet 
goedkeuren, dan toch begrijpen: voor een 
paar dagen las ik in het dagboek van Jules 
Renard hoe hij lang geaarzeld had om een 
toneelrepliek te schrappen omdat ze hem zo 
dik leek, en toen het stuk opgevoerd werd 
stelde hij vast dat ze gewoon niet begrepen 
werd.) Met enige omzichtigheid stelde ik 
hem de vraag of het rollen met tijl en nele en 
de vlaemsche volksaard wel relevant was, 
d.i. provocerend voor een Claus-K.N.S.- 
publiek. Interessant is de blijkbaar uiteinde
lijke reden waarom de huidige K.N.S.-di- 
recteur het stuk per se weigert: “Ik wil niet 
dat een Vlaamse knokploeg hier de boel 
komt stukslaan.” Aan Claus gezegd: voor ik 
naar Vergeet niet te lezen ging dacht ik dat 
het begin van die uitzending het moment 
was waarop geheel Vlaanderen als één man 
rechtstond om de knop om te draaien; maar 
nee, daarna stelden we vast dat een onver
wacht groot aantal dorpelingen mij gezien 
hadden; de waarheid is dat ze nog niet eens 
de fut en het initiatief hebben om de t. v. af te 
zetten. □ 22.15 uur. Van Itterbeek opgebeld. 
Over Claus: hij zou om toetreding verzocht 
hebben verleden zaterdag op de N.V.T.- 
redactievergadering, dus daags na ons be
zoek; het ziet er dus naar uit dat ik hem 
overtuigd heb (en daar bén ik fier op). En 
ook Veydt, dezelfde dag. (Twee vliegen in 
een klap.) Over werkgroepen: er zijn er 
reeds twee voorzien, een voor het schrijvers
loon, een ander voor de relatie literatuur
onderwijs; V.I. raadt me aan in te haken 
wanneer die zaak in het j aarverslag ter sprake 
komt. Spoort me aan voor Paul Snoek te 
stemmen.• Daarna nog naar de BRT opge
beld om het programma Magesien over het 
Vlaemsche Volkslied geluk te wensen.
Do 1302 En met al die opwinding na
tuurlijk slapeloosheid. (1 uur) □ 2.15 uur. 

Ach ja en dan heeft ook Roland Denaeyer 
opgebeld, aandringend opdat we zondag
avond aanwezig zouden zijn op de voorbe
reiding van een pacifistische betoging dins
dag. □ En ineens is het heel duidelijk waarom 
de Tsjechoslovaken ons zo ver voor zijn: 
wat zij aanvechten is een technocratie (wat 
wij hier aanvechten is een feodalisme, een 
paliokapitalisme, of op zijn best een 
neokapitalistisch managerdom.) □ De op
winding van vannacht en nu beantwoordt 
aan het voor mij ongehoorde gevoel dat ik 
voor het eerst als schrijver besta buiten het 
geschrift. De problematiek van het verschij
nen is voorlopig opgelost: het blijkt dat ik 
aan bepaalde medemensen ben verschenen, 
en op een manier die positief lijkt. □ Aan 
studenten zeggen:
- dat ze zich niet al te erg beperken tot 
consolidatie: het doel reikt verder dan de 
kritische universiteit: een kritische maat
schappij
- dat ze rekening houden met de ‘artiesten’ : 
ze zijn doorgaans geen vakidioten, ze zijn 
wel geïsoleerd maar dat is niet louter nega
tief.
- dat ze nooit de vrije vergadering opgeven: 
de enige nog zinnige vorm van totaaltheater. 
• Omtrent het zgn. undergroundblad. Waar 
gaat het om? Voor wie zou het blad bestemd 
zijn? Zou het Totems vervangen of eraan 
parallel zijn? In het eerste geval is een 
raadpleging van de Totemslezers wel nood
zakelijk. Argwaan tegen Claeys: het zou nu 
bepaald dom zijn zich paternalistisch tegen
over ‘de jeugd’ te gaan gedragen, zowat als 
surrogaat- of anti-professóren. Tegen 
Weverbergh: polemiek is per definitie een 
verspilling; het greintje bruikbaarheid van 
Albert Berkeboom is door de diatribe van 
W. vernield. Is het zinnig dat wij die het 
vertikt hebben binnen de gevestigde orde 
aan journalisme te doen, nu tegen die jour
nalisten gaan spreken? Kortom over welke 
troeven beschikken we. Ook financieel: een 
blad grijpt niet in, wijzigt geen mentaliteit 
dan door resonantie via de regelmaat. Zijn 
er in studentenkringen bepaalde verwach
tingen jegens schrijvers? Wat we behoeven: 
geld + een graficus (om leesbaarheid en 
degelijkheid in zwart-wit te bereiken.) • 
Telefoon Steyaert. Dinsdag anti-milita- 
ristische betoging. Denkt eraan van de op
richting van een v.z.w. af te zien. Aan Vital 
zou het secretariaat zijn aangeboden van het 
tijdschrift Vlaanderen, hij zou het op S. of 
mij willen afwentelen?? □ Journal van Jules 
Renard. 0703(1895): . .Puis (Claudel) nous 
lit une correction de Tête d’Or, qu’il refera 
toute sa vie. Vous avez raison, lui dis-je. 
Nous devrions, chaque année, au printemps, 
passer un mois à corriger notre œuvre.” - 
13121896: “A ceux qui me disent: ‘Faites 
du roman’, je réponds que je ne fais pas de 
roman. Ce que je produis, je vous l’offre 
dans mes livres. C’est à peu près la récolte 
d’une année. Dites si elle est bonne ou 
mauvaise, mais ne dites pas que vous auriez 
préféré autre chose.” - 15121897: “...Et à 
bas Jules Renard, l’homme heureux, le 
propriétaire qui se plaint toujours et qui 
n’est qu’un egoïste et un hypocrite, car, s’il 
dit à sa femme et à ses enfants: ‘Soyez 
heureux!’ il leur dit aussi: ‘Soyez heureux 
comme je T entends, du bonheur qui me plaît 
à moi; sinon, gare à vous!”’ - 21011898: 
“...Il (d’Annunzio) s’imagine qu’un pays 
est plus beau parce qu’il est lointain, et 
qu’une colonne est plus belle, ou une statue, 
parce qu’il en manque la moitié. C’est un 
peu écœurant, et ce n’est pas sorcier.” (...) 
Nous ne nous sentons d’affinité qu’avec la 
vie. Elle est un peu médiocre et avare. Et, si 
nous n’aimons qu’elle, nous ne la provo
quons pas: nous la laissons venir à nous, et, 
bien des jours de suite, elle ne vient pas. 
Tant pis!” - 24031900: “Les habilleuses, 
asises et chuchotant dans les coins, pauvres 
vieilles que les étoiles rabrouent et qui ne 
peuvent se rendre supportables que par leurs 
flatteries.” - 210201: “Oui, la nature est 
belle. Ne t’attendris pas trop, toutefois, sur 
les vaches. Elles sont comme tout le monde.” 
- 230201 : “Moi aussi, je mets de l’argent de 
côté, mais pas du bon côté.” - 280201 : “Nos 
vertus, nous les devons à l’impuissance où 
nous sommes d’avoir des vices.” - 020901: 
“Dialogue de morts: ‘Tu dors toujours?’, 
‘Oui. Et toi?’, ‘Moi aussi. Je ne sais pas ce 
que j’ai: je ne peux pas me réveiller, le 
matin.’ - 061101: “C’est peut-être la leçon 
suprême de Poil de Carotte, sa dernière 
épreuve. Il essaiera, pour élever ses enfants, 
de faire le contraire des Lepic, et ça ne lui 
servira de rien: ses enfants seront aussi 
malheureux qu’il l’aété." -101101: “Elle a 
un joli sourire... Sa langue paraît souvent 

Sur les lèvres. Elle est, au bord de la bouche, 
comme une petite dame qui fait la fenêtre.” 
- 270205: “Les j ours où il semble que tout le 
monde ait envie de mourir.” - 040906: 
“L’horreur que j’ai du mensonge m’a tué 
T imagination. Le métier des Lettres est tout 
de même le seul où l’on puisse, sans ridicule, 
ne pas gagner d’argent.” - 120906: 
“Romancer le paysan, c’est presque faire 
une insulte à sa misère. Le paysan n’a pas 
d’histoire, du moins pas d’histoires 
romanesques. (...) Dégoût du métier 
littéraire, de la vie faussée selon la règle 
écrite, de la vérité remise au point pour le 
lecteur.” - 140906: “Je regarde ma 
photographie piquée au mur avec deux pu
naises, et, plein de détresse, je lui dis, d’une 
voix intérieure: ‘Mon pauvre vieux! Mon 
pauvre vieux!”’ Zeker, dit is een verminkt 
leven, het onloochenbare geluk over een 
afgrond van de gruwelijkste melancholie.. 
Niet onwaarschijnlijk dat J.R. gewoon de 
dood van zijn gehate moeder niet heeft 
overleefd. Maar dit moet gezegd worden: 
J.R. kan een tweede- of een n-derangs- 
schrijver zijn, men kan er zich alleen over 
Verheugen: omwille van het dagboek maar 
nog veel meer omdat hij voor drie mensen 
het leven aangenaam leefbaar heeft gemaakt. 
Een prestatie die zijn ‘geniaalste’ tijdgeno
ten (tegen wie Bloy uitvoer, en die J.R. 
alleen duldzaam ironisch geïrriteerd en ge
kwetst beschouwt) geheel in de schaduw 
stelt. Per definitie.

V 1402 De wereld vastgevroren. Cee 
doet een grondige kuis: om de lente te lok
ken? □ Het zgn. undergroundblad. Voor mij 
een gelegenheid, 1° om mijn buikpijn effi
ciënt uit te drukken, 2° om nieuwe, meer 
efficiënte vormen van schriftelijke commu
nicatie te experimenteren en toe te passen.

M 1702 Maagpijn sinds zaterdag. • Ik 
wil niet pochen, maar ik geloof dat Aanko
men in A. een knapper boek is dan Pieyre de 
Mandiargues’ La Marge, al is het laatste wel 
vlotter leesbaar.

Di 1802 Knokke. Zondagmorgen verga
dering V.V.L.; ‘s namiddags bij Vital R. 
Gisternamiddag blitzbezoek Daele; 
‘s avonds tel. De Wispelaere voor Vlaamse 
Gids. Mother die probeert Cateau te terrori
seren en te tiranniseren zoals ons destijds. □ 
Vanmiddag Nieuwpoort, niemand thuis bij 
Speliers, briefje achtergelaten. Van hieruit 
Vital opgebeld, Dirk De Witte (in principe 
aanvaardt hij voor de V.G.). Weverbergh 
(herrie na mijn vertrek bij de V. V.L.-verga- 
dering, omtrent de protest-nota tegen het 
Claus-proces; geef hem de Vital-tip aan
gaande de B .R.T.), Claus (afwezig). □ Neem 
je nu niet te veel hooi op je vork:
- werkgroepen in V.V.L.: schrijversloon, 
uitgeverij
- het undergroundblad
- de Vlaamse Gids
- de komende werkgroep(en?) met Gentse 
studenten (Prokus)
- de Brusselse contestanten
- en nu nog de studiegroep seksuologie die 
uitdrukkelijk de medewerking vraagt van 
literatoren, en waar ik me nuttig voel, al is 
het maar i.v.m. “het op punt stellen van de 
seksuele en seksuologische terminologie”.

W 1902 Mijn vrees m.b.t. de V.G.: dat 
vele argelozen mijn medewerking zouden 
interpreteren als een bewijs van sympathie 
voor de P.V.V. De houding van Dirk De 
Witte (de V.G. - en de P.V.V. - een proeftijd 
gunnen) lijkt me niet voldoende: het is niet 
ondenkbaar dat de P.V.V. munt zou slaan 
uit zelfs een anti-P.V.V. houding van de 
V.G. Maar als men nu Strielemans en V. 
ertoe kan bewegen van de V.G. een modern- 
cultureel blad te maken, dat dus minimum 
50% ruimte zou besteden aan de moderne 
(‘onmenselijke’) wetenschappen? Meteen 
een unicum in Vlaanderen. En dan blijft ook 
het feit bestaan: dat de literaire redactie 
zoals P.D.W. ze voorstelt eigenlijk een zeer 
goede werkgroep kan vormen voor tech- 
nisch-literair onderzoek. • Tel. van P. De 
Wispelaere: waagt zich vandaag niet naar 
Antwerpen. Van Weverbergh: het gesprek 
over een undergroundblad uitgesteld omdat 
Claeys een marktonderzoek onderneemt, 
contacten legt enz. Van Speliers: hij lijkt me 
erg louter literair te denken, en polemisch. 
Dirk De Witte opgebeld: het gaat hem blijk
baar niet goed.

Do 2002 Gisteravond (we waren in bed 
gekropen om brandstof te sparen, de tank
wagen raakte niet verder dan Ellezelles en 

het reservoir is bijna leeg) nog opgebeld 
door Daele: donderdag 27 februari in Gent 
een werkavond Kunsten cultuur met S. V .B. 
enz.; woensdag 12 maart een forum over 
Pornografie, zin of onzin, o Beter met de 
maag.

Za 2202 Het boek als een lange dool- 
gang: het voorplat de ingangsdeur, het 
achterplat de uitgangsdeur, en tussen beide 
x beschreven doorgangsdeuren (bladen). Het 
boek als betreedbare ruimte (en in dat op
zicht betreur ik wel dat Avignon niet veel 
langer is uitgevallen).

Zo 2302 Gister de Van Heckes. Hij 
brengt het dagboek van Witold Gombrowicz. 
Spreken over pornografie, censuur enz. Hij 
is voorstander van een verbod van'de 
sensatiepers; Bij het knipsel uit het 
reclameblad van de streek: wat zou men 
gaan contesteren wanneer een officiële, 
linkse partij nog dergelijke, blijkbaar lo
nende demagogie pleegt. • Claus opgebeld: 
fragment F noot Randstad gekozen, positief 
t.o.v. Avignon', over teksten over seks: ik 
had het nog driejaren lang moeten doen, 
mijn antwoord: “Dan zat ik in het gekken
huis”. Mijn inzicht in de noodzaak van 
opheffing yan het pornografieverbod; hij 
nuanceert, om rekening te houden met de 
legislatuur?□ Halfweg in Lawrence Durrells 
Dark Labyrinth: hoe vanzelfsprekend dat 
hij zijn personages beperkt tot mensen-die- 
met-woorden-leven. Een venijnige verkla
ring voor het compromitterend schrijven: in 
het land waar hij leefde waren er gewoon
weg niet genoeg mensen die met woorden 
leefden opdat in zijn boeken een ander per
sonage ter sprake zou komen dan hemzelf. 
Met woorden leven: een minimum aan be
zinning en zelfbewustzijn, zodat het moge
lijk wordt dat men het leven niet alleen 
ondergaat, maar het ook expliciet ontwerpt. 
Ik zie het aan Claus, aan D. Van Hecke: hoe 
minder ik de mensen schuw, hoe meer ik het 
gevoelen krijg dat ik tot een elite behoor. 
Niet in de zin van een normatieve groep, wel 
in de zin van een groep met een scherper 
kritisch bewustzijn. En wat helpt het dan te 
roepen dat er geen elite meer is? Elite ook in 
de zin van eén van de massa vervreemde 
groep. In mijn geval misschien minder erg 
dan in dat van Daniël Van Hecke, omdat ik 
niet op de hoogte verkeer van de internatio
nale intelligentsia. Maar relatief is dat ver
schil toch maar infinitesimaal. En dan? Be
tekent het dat de vlaemsche half-geëmanci- 
peerde volkseigen CCCultuurdragers, en de 
erkende politici gemiddeld nog positiever 
zullen werken? Omdat ze inhaken op de 
bestaande massa. Het betekent op zijn minst 
dat alles moet toegespitst worden op het 
onderwijs. En dan rijst nog de vraag, welke 
houding dient aangenomen te worden t.o.v. 
al diegenen die niet verder denken dan hun 
neus lang is. Hen bij voorbaat ontmoedi
gen? Wanneer het niet eens zeker is dat dit 
hen in een meer progressieve richting zou 
leiden: □ 20.50 uur. Ja, het onderwijs: herin
ner je de maanden toen het tot je doordrong 
wat het betekende, dat de eigen woorden 
kunnen ingrijpen in een leven. Toen wasje 
16 of 17. Hoeveel mensen hebben nooit iets 
dergelijks meegemaakt.

M 2402 Lawrence Durrell, The Dark 
Labyrinth: 104: “Perhaps an artist was not 
made to be liked, but to be put up with.” - 
131: “If I seem touchy or slightly ashamed 
of some of the things I say it is not because 
I don’t believe in them. They are valid for 
me; but I have the horrifying knowledge 
that several hundred men and women have 
become my disciples, and accept my view 
of the world as right for them, without 
bothering to think for themselves along 
original lines. (...) Well, what aids me is 
that my original man, the suffering past, is 
prevented from growing by the dead weight 
of discipleship.” -152: “But of course... the 
artist’s job is to present concrete findings 
about the unknown inside himself and other 
people. How else can you justify art? The 
paintings of a mail like Picasso are just as 
much discovery as the atom bomb. That is 
why one gets filled with such a hideous 
sense of uselessness in realizing that the 
next war is inevitable, inevitable. The nation 
will be led automatically to victory this time 
with all the flags out. No sacrifice too great. 
Buy to save to spend to lend to end to buy to 
slave to rend...” - 192: “We act our inner 
symbolism outward into the world. In a very 
real sense we do create to the world around 
us since we get it to reflect back our inner 
symbolism at us. Every man carries a little
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myth-making machine inside him which 
operates often without him knowing it. This 
you might say that we live by a very exacting 
kind of poetic logic - since we get exactly 
what we ask for, no more no less.” - 241: 
“Something inside me seemed to change, 
too... Perhaps living alone did it. Or perhaps 
I only imagined it; but Godfrey Said that in 
some way we had become allied to the faces 
of Nature instead of against them. He... 
used to say that the whole of the western 
civilization we knew was based on the Will: 
and that led always to action and to 
destruction. Whereas he claimed there was 
some thing inside us, an element of repose 
he called it, which you could develop, and 
alter your life completely. ..”-113: “When 
one begins, you say, reality is everything 
that is outside; when the principle of death 
germinates... the fundamental nature of 
reality is changed. The individual gets fixed 
in his destiny and irresistibly begins to 
manufacture his own personal myth, his 
reality. Around himself there gradually 
accumulates a kind of mythological 
ectoplasm - it informs his acts and his words. 
Meanwhile his stance vis-à-vis life and so
ciety becomes as irrevocably fixed as an 
atrophied bone. What he does he is forced to 
do by the very nature of his mytho-poetic 
role...”(En zou het de angst daarvoor zijn 
die me aanzet om de communicatie
stoornissen tussen schrijver en lezer te sane
ren.) Heb deze roman werkelijk als een 
fantastische belevenis ervaren. Een boek 
dat ik volmondig iedereen kan aanbevelen 
die hardnekkig aan een roman vasthoudt. □ 
Men zou het boek willen schrijven dat 
Werkelijkheidsgetrouw continu gedrukt kan 
worden, zonder alinea’ s, zonder cursiverin
gen of andere lettertekens. Maar is een der
gelijk leven wel denkbaar.

Di 2502 (0.30 uur, na anderhalf uur op
de slaap te hebben gewacht) The dark 
labyrinth, een boek waarvan men best zou 
begrijpen en aanvaarden dat iemand er zijn 
livre de chevet, en zijn levensboek van maakt. 
Maar is het ook maar wenselijk dat welk 
prachtig boek ook een leven zou beperken? 
□ Uit bed gelicht door spoedbestelling van 
Claus + twee nrs. van Mai. □ Cateau huilde 
omdat ze niet naar school wou. □ Half- 
twaalf. Comeel die zijn gevoeg doet langs 
de weg. □ Jan Em. Daele zal morgen niet 
kunnen komen. Feliciteert voor de kaft van 
d.g.s.

W 2602 Kwart voor elf. Postbode in 
zicht. Was begonnen met het overpennen 
van de brief naar V.R., maar het ging me niet 
af, moest aan andere dingen denken (uitla
tingen van Claeys gisteravond voor tv., hun 
verband met een studiegroep schrijver
schap) . Dan in de eetkamer, uit Gombrowicz’ 
dagboek gelezen, en Peter Weiss. Maar gis
ter heeft een zeventienjarige Tsjech door 
zelfverbranding zelfmoord gepleegd. En ik 
leef zo maar. □ Daele stuurt de (indrukwek
kende) affiche voor de Pomografie-ayond. 
Vraag: zou ik niet beter mijn betoog op
schrijven en voorlezen? Maar ik wil alle 
middelen beproeven om oraal kwetsbaar- 
bloot-naïef te zijn. □ En ineens de argwaan: 
stel nu eens dat de gelijkenis tussen jouw 
schrijven en alle militaire ondernemingen 
zoals verkenning, veldtocht en belegering 
veel meer was dan metaforisch? Datje schrij
ven fundamenteel autoritair was? Dat een 
mensenleven niet bestemd was om angst
vallig gestructureerd te worden, maar om 
lijdzaam, zalig te worden beleefd? Dat de 
beate vormelozen, de bohèmes gelijk heb
ben? □ Nee. Men moet eerst weten door wie 
men ‘geleefd wordt’ wanneer men zich nu 
laat leven, in wiens kaarten men nu speelt 
wanneer men zich lijdzaam naar het ‘toe
val’ van het leven voegt. Allerwaarschijn
lijkst behoorde het leven eigenlijk, oor
spronkelijk dankbaar passief te worden be
leefd, maar nu is dat niet meer mogelijk 
zonder misdadige medeplichtigheid, zolang 
de maatschappij niet libertair is geworden. 
□ Scènes van Cateau. Volgens Cee te wijten 
aan het feit dat ze door andere kinderen op 
school uitgesloten wordt. Wat wil je, ze 
spreekt geen dialect, is niet katholiek, ge
looft niet in Sinterklaas, weet hoe de kinde
ren verwekt en geboren worden en heeft een 
papa die boeken schrijft. Slaagt V.R. er dan 
niet in, zijn kinderen te deconditioneren? Ja, 
maar alleen door er ploerten van te maken. 
□ “Geen meesterschap die niet ook de hu
mor insluit." Ik wil wel. Misschien. Waar
schijnlijk. Maar voor de ironie bedank ik. Al 
is het maar omdat ik zo al gemakkelijk 
genoeg van hooghartigheid verdacht kan 
worden. □ En dan ontdekken dat ik me 
ongeveer tegelijk met Gombrowicz door 
Kierkegaard en Simone Weil geworsteld 
heb: 1956. Maar hoeveel ouder dan ik is G.?

V 2802 Gisteravond eerste ontmoeting 
met Gentse studenten in het Kultureel Kon- 

vent. Roland Wissen, Bert , Jan Daele 
(die de mao-griep te pakken heeft),... Even- 
tjes maar in de hal met Ludo Martens ge
sproken, die nog twee andere vergaderin
gen moest bij wonen. De vraag: wat doen in 
progressieve zin met het K.K. V erbrokkeling 
volgens disciplines - ongevaarlijke vrije
tijdsbesteding. De kritiek, kritische toestand 
van de afzonderlijke disciplines. Maar ik 
meen erin geslaagd te zijn de vraag naar de 
inhoud van de ‘cultuur’ te hebben laten 
doordringen - zodat ten slotte de vraag rees 
of een K.K. niet een parallelle, kritische, 
horizontale universiteit moest worden. • 
Nu weer een kater, en niet alleen psycholo
gisch: vanmorgen een druk als van een 
ijzeren staaf binnen in mijn oogkassen. Eerst 
om halfelf opgestaan. En nu weerom de 
vragen: heb ik niet te veel gepraat? Heb ik 
me niet ónmogelijk gemaakt als goedkoop 
betweterige buitenstaander. • Een kater? 
Maar waarom zou jij die sociabiliteit al
thans voorlopig niet aankunnen, wanneer 
James in 1878-79 meer dan 100 uitnodigin
gen aanvaard heeft. □ De waarde van de 
literatuur moet hierin liggen: dat ze een 
bewuste beschrijving kan geven van een 
bewust leven. □ Uit het dagboek van Witold 
Gombrowicz: 12: “Het zij verre van mij ooit 
iets buiten mijn eigen persoon te vertegen
woordigen, maar toch legt de wereld ons 
deze functie tegen onze wil op.” - 28: “De 
mens door de mens heen. De mens met 
betrekking tot de mens. De mens geschapen 
door de mens. De mens vermeerderd door 
de mens (...) want het Westen (...) gelooft 
nog in de kunst en in het genot dat zij ons 
schenkt, voor mij echter is dit genot opge
legd, het ontstaat ‘tussen’ ons, en waar zij 
mensen zien die knielen voor de muziek van 
Bach, zie ik mensen die elkaar wederzijds 
tot knielen dwingen en elkaar tot geestdrift, 
verrukking en bewondering aanzetten.” - 
48: “... (een kunstenaar) moet zich onvoor- 
waardelijk opstellen op de grens waar de 
kunst het leven raakt, daar waar onaange
name vragen ontstaan als: In hoeverre is de 
poëzie die ik schrijf conventioneel, én in 
hoeverre is zij werkelijk levend? In hoe
verre liegen zij die mij vereren, en in hoe
verre lieg ik, mij als dichter bewonderend?” 
(Maar op blz. 51 distantieert hij zich van 
Milosz die soortgelijke vragen wat verder 
doortrekt!) - 54: “Zeg tot jezelf: de mensen 
dromen ervan je te leren kennen. Ze verlan
gen naar je. Ze zijn nieuwsgierig naar je. 
Duw ze met geweld op je problemen, zelfs 
die waar ze zich niet voor interesseren. 
Dwing ze ertoe zich te interesseren voor wat 
jou interesseert. Hoe meer ze over je zullen 
weten, des te onmisbaarder zal je voor ze 
zijn. ‘Ik’ is geen hindernis voor het verkeer 
met de mensen, ‘ik’ is precies wat zij verlan
gen. Wel gaat het erom dat dat ‘ik’ niet 
wordt binnengesmokkeld als verboden 
waar.” - 108: “Hoe vaak probeerde ik niet 
deze of gene Argentijn hetzelfde te zeggen 
wat ik vaak tot de Polen zei: houd eens een 
enkel ogenblik op verzen te schrijven, doe
ken te schilderen, over het surrealisme te 
praten; ga eerst bij jezelf te rade of het je niet 
verveelt, bepaal of het allemaal zo belang
rijk voor je is...” -111 : “Deze monsterach
tige kant van de mannelijkheid die niet 
rekent met de eigen lelijkheid, die geen 
moeite doet te behagen, die een daad is van 
expansie, van geweld, en - vooral - van het 
heersen, van het heer-zijn dat slechts de 
eigen bevrediging zoekt...” -124: “Het ziet 
er daarom naar uit dat er geen middenweg 
bestaat tussen deze beide catastrofes: ofwel 
intellect, raffinement, doodse onvrucht
baarheid, of de naïviteiten van het marxis
tisch realisme.” - 125: “Vóór alles: welke 
ook de uitdrukkingsmiddelen van de litera
tuur zijn (. ..) steeds moet zij zo nauw moge
lijk met de werkelijkheid verbonden zijn.” - 
139: “Onze middelen van verstandhouding 
met de mensen zijn tot nog toe minimaal. 
Verschrikkelijk is de eenzaamheid van de 
dieren die nauwelijks met elkaar kunnen 
communiceren... Maar de mens? Wij heb
ben ons niet ver van de dieren verwijderd en 
wij hebben er geen vermoeden van wat het 
binnendringen van een ander mens in ons 
gesloten ik kan betekenen.” o Groggy. Al
les gebeurt alsof een discussie een machine 
in gang zette die ik daarna niet stil kan zetten 
- zodat ik vannacht niet echt geslapen heb 
dan na halfzeven, toen ik opgestaan ben om 
te wateren.

Za 0103 “Vous ressemblez à ces Italiens 
légendaires attendant l’heure de l’assaut. 
Tout à coup le colonel lève son sabre, 
enjambe le parapet, prend Seul sa course à 
travers le tir de barrage, en criant: Avanti! 
Avanti! pendant que ses soldats, toujours 
tapis au fond de la parallèle de départ, 
électrisés par tant de vaillance, battent des 
mains, les larmes aux yeux: Bravo! Bravo! 
Bravissimo!” (Bernanos. Les grands 
cimetières.) Zou het niet om het Publiek 
gaan t.o.v. de Kunstenaar?

Zo 0203 Gister V an Vlierden met vrouw, 
Bieke, Annemie en Ben. □ Terwijl ik er niet 
eens aan dacht spreekt hij over staatssteun: 
wanneer heb ik nog een werkbeurs gekre
gen? Antwoord: jaren geleden, toen we nog 
in Arlon woonden (in ‘64, en het was geen 
werkbeurs, maar een reisbeurs van 20.000). 
Dit lijkt hem pijnlijk te verbazen, hij zou op 
een werkbeurs (90.000!) aangedrongen heb
ben indien hij geweten had dat het zo lang 
was geleden. Laat dit mij een les zijn. En laat 
ik het vertikken nog staatssteun te vragen. □ 
Maar een zeer kort gesprek met hem heeft 
wel essentiële onderwerpen geraakt. (Mo
raal: schrijf zo weinig mogelijk medemen
sen af, hou vooral voeling met ‘vijanden’ en 
andersdenkenden: hun anders-zijn werkt als 
een slijpsteen voor jouw denken.) Het ging 
om de uiteindelijke gratuïteit van het schrij
ven. Het ging ongeveer zo (ik schematiseer, 
had dadelijk na zijn vertrek aantekeningen 
moeten maken): het schrijven begint met de 
vanzelfsprekendheid van de taal te misken
nen; correctie van mij: die miskenning is 
zeer beperkt, zijn vergelijking van een tennis
speler die het spel afbreekt om op zijn eentje, 
met de bal te goochelen gaat niet op omdat 
de éigenzinnigste schrijver nog het over
grote deel van de taalspelregels eerbiedigt; 
daarom springt hij over naar het beeld van 
de kaarter die misère speelt; de schrijver 
neemt er geen genoegen mee dat de taal 
vanzelfsprekend alleen het vanzelfsprekend
ste uitdrukt, zohaast de schrijver zich toe
legt op de benadering van de werkelijkheid, 
dit onbegonnen werk, wordt die benade
ring, zowat als een geestelijke oefening, 
belangrijker dan de werkelijkheid, en wordt 
de werkelijkheid erdoor miskend; daar kan 
ik niets anders op antwoorden dan: veron
dersteld dat het inderdaad om een ‘perver
sie’ gaat, verlies dan toch niet uit het oog dat 
er geen perversie is die niet ook een functie 
heeft. Het is een antwoord dat mij wel 
rechtvaardigt, voorlopig, maar toch heel 
wat vragen openbaart. Is het wel een perver
sie? Zo ja, dan moet ze zo weinig mogelijk 
gepropageerd worden? Stel daar tegenover 
het traumatische besef dat men gruwelijk 
slecht, onbewust en gewetenloos leeft. Ja 
maar, is het door het schrijven dat dit ver
holpen wordt, of door het lezen? Want nog 
in zijn laatste brief verwijt G.A. me mijn 
krampachtig perfectionisme, en na de be- 
spreking van donderdag in Gent moet ik me 
ook de vraag stellen of ik die studenten niet 
verlamd heb door een al te breed, al te 
veeleisend bewustzijn. Kortom, is de com
promitterende schrijver iemand die gewe
ten en bewustzijn overdrijft teneinde zijn 
lezers toch een eind verder te brengen dan ze 
zijn? Is een schrijver een slachtoffer, een 
martelaar van een nuttige eenzijdigheid? 
Best mogelijk dat het antwoord hierop al
leen door feiten kan worden gegeven: de 
wijzigingen in een meer correct mede
menselijke, meer sociaal praktische zin die 
mijn leven sinds de bozar-dagen ondergaat. 
Het zal wel geen toeval zijn dat het boek dat 
Praag schrijven moest worden nu goed op 
weg is om een hutsepot te worden van 
reacties op de actualiteit. □ Concreet: het 
zou heel zeker heel goed zijn dat elke dertig- 
of veertigjarige zich eens aan een compro
mitterend geschrift zou zetten waarin hij 
zich zijn levensloop en zijn levenswijze 
expliciet bewust zóu maken. Maar het zou 
waarschijnlijk niet goed zijn dat ze hierdoor 
allen tot full-time compromitterende schrij
vers zouden worden. Maar betekent dit dan 
niet dat het bewustzijn niet voor allen is, 
maar de opdracht vormt, de Taak van enkele 
heroïsch afgezonderde ‘lichtbakens’? □ 
Verder is nog gesproken over de sterker 
wordende kolonels-mentaliteit in het 
Belgische leger. Bij de zaak Weber zouden 
bepaalde eenheden in een pre-resurrectionele 
toestand hebben verkeerd. Indien het van 
het vaderland vervreemde leger nu uit Duits
land terugkeerde zou een fascistische toe
stand kunnen ontstaan waarvoor niet eens 
een staatsgreep nodig zou zijn: dé militairen 
zouden vanzelf genoeg macht hebben om 
politieke veto’ s uit te spreken. De zwakheid 
van minister Seghers zou doodgewoon te 
wijten zijn aan de militaire carrière van zijn 
zoon. De toestand zou veel minder gevaar
lijk worden zohaast de Vlamingen in het 
leger voldoende sterk zouden staan opdat de 
communautaire splitsing van het land ook 
in zijn leger weerspiegeld zou zijn. □ Het 
overwegen waard, de opvatting van Kemp 
als zou het ‘betreden’ van de moedertaal 
voor een kind het allereerste middel zijn om 
zich op te dringen in de gesloten solidariteit 
van zijn ouders. Consequenties? □ Maar 
wat zou er tegen een levensschema in te 
brengen zijn, waarbij de beleefde tij d gelijk
matig verdeeld zou worden over 1) commu
nicatie en informatie 2) bezinning 3) praxis? 
Zou een dergelijk beleefd leven niet onver
gelijkelijk ‘beter’ zijn dan een leven zoals 
het nu door de band wordt geleefd? □ Pro
gramma over cybernetica. Zie hoe ze in hun 

broek doen zohaast ze maar het woord tech
nocratie horen. Maar dat een technocratie 
niet mogelijk is dan door hun technologi
sche onwetendheid? Om daaraan te denken 
zijn ze te lui.

M 0303 Gisteravond lekker haar kutje 
gelikt. • De Sovjet-Unie bouwt een stuw
dam in Egypte. En waar zorgt het westen 
voor? Dat uitmuntend culturele beeldhouw
werken niet onder water geraken. En nu 
maar snoeven, mensen. □ Verneem over de 
radio de dood van René Gysen. Dit treft me. 
Had hem nooit gesproken, alleen een paar 
brieven met hem gewisseld, en mijn laatste 
brief over de vernieuwing van de Vlaamse 
Gids zal dus zonder antwoord blijven. Ik 
had hem uitgenodigd om bij gelegenheid in 
Everbeek te komen, hij had aanvaard. Hui
verig, beverig, zoals toen ik bijna een crash 
had met de auto. Overlevende.

Di 0403 0.30 uur. De herhalingen in een 
geschrift: snijpunten, lussen en spiralen. 
Zoals de driedimensionale ruimte eerst door 
de grillige vlucht van een vogel wordt be
leefd (een vlucht die in se eigenlijk lineair 
is), zo kan een uiteraard lineair geschrift de 
intricate werkelijkheid van een ervaring niet 
weergeven dan door die werkelijkheid te 
“beschrijven”, zich in die werkelijkheid te 
bewegen. □ René Gysen: een van de vogels 
aan de kop van de zwerm is neergeschoten. 
In mijn nabijheid blijven er maar een drietal 
over waar ik veel om geef; en dan op een 
vleugellengte Laurent Veydt, die echter geen 
vogel, d.i. geen schrijver wil genoemd wor
den. □ 9.00 uur. Waarom geen roman meer? 
Om dezelfde reden vertikken de cybernetici 
het een kunstmens te maken: omdat er niets 
interessants aan is.

W 0503 Jan Daele met Annemarie en 
Isabelle. Jan enthousiast voor een schrij- 
vers-seminarie. Maar hoe? Met wie? Mijn 

bijdrage in d.n. over kulturele kontestatie 
zou door de underground-uitgever van de 
vlijtige vlieg zijn verspreid in Gent en onder 
S.V.B.

Do 0603 J.E.D. is de unief al beu; niet 
verwonderlijk dat het bedrag van de beurs 
niet volstaat om braafjes heel betwistbare 
profs naar de ogen te kijken; en aan een open 
betrekking van leraar denkt hij nooit te 
geraken omdat hij alle politieke steun mist. 
□ James’ The Europeans. In de eerste plaats 
altijd weer dezelfde vraag: beantwoordt de 
kunst waartoe zijn personages het gesprek 
opvoeren aan een werkelijke eigenschap 
van zijn tijdgenoten? En dan: ik vrees dat 
een komende maatschappij me gewoon niet 
kan bekoren indien ze niet de mogelijkheid 
biedt tot een levenswijze, verwant met die 
van de klasse van J.’s personages: ruimte 
(de natuur!), vrede, vrije tijd. □ Een van de 
belangrijke vragen is dan: zijn de redenen 
waarom literatuur verkocht wordt niet de
zelfde als die waarom sleutelhangers ver
kocht worden? □ Bij Daan (Van Hecke). Nu 
te moe om vanavond in Gent te gaan. □ De 
korte film De geboorte van Robbe De Hert- 
Ward Ruyslinck. Jaja, een progressieve, 
subversieve film. Maar de radicalisering 
die erin tot uiting komt is eigenlijk een 
WENSDROOM.

V 0703 - althans in België. □ Het hope
loze “anarchisme” dat niet verder denkt dan 
herrie schoppen om het klootjesvolk te ver
ontrusten: rijkeluiskinderen die hun speel
goed stuktrappen. Wacht maar eens tot de 
economische crisis uitbreekt.

Daniël Robberechts

Met dank aan de erven Daniël Robberechts

Het eerste deel van “Dagboek ,69". 
(M 130169/Zo 0902/69) verscheen in de 
vorige aflevering van “De 'Witte Raaf’. 
Bij uitgeverij Kritak verscheen “Nagela
ten werk. TNT”, de onvoltooide totaal
tekst van Daniël Robberechts. Het adres: 
Diestsestraat 249, 3000 Leuven, 016/ 
23.01.31.

1 2



A

i

■B ■
■

I

OIM LINE

Emile Braunplein 15, B-9000 Gent, tel. +32-9-233.35.07, fax +32-9-233.48.85 
nocturne dinsdag 13 december: 11u - 22u

AIR DE PARIS - NICE / 1301 - BRIAN BUTLER - SANTA MONICA I 
RICHARD FONCKE GALLERY - GENT I GALLERIA EMI FONTANA - MILANO I 

TANJA GRUNERT & MICHAEL JANSSEN - KOLN I
JACK HANLEY GALLERY - SAN FRANCISCO I MARC JANCOU GALLERY - LONDON I 

GALLERIA MASSIMO DE CARLO - MILANO / GALERIE METROPOL - WIEN I 
GALERIE KARLHEINZ MEYER - KARLSRUHE / GALERIE CHRISTIAN NAGEL - KOLN I 
GALERIE NEUGERRIEMSCHNEIDER - BERLIN I REGEN PROJECTS - LOS ANGELES I 

GALERIE RIZZO - PARIS

B.I.M. - LIPPENS W. NV - SOFITEL - STAD GENT

9-14/12/94 -11 a.m. - 7 p.m.



Prijs JP 1994 en de ateliers 1985-1993
Analyse met hulplijnen en paskruisen

Het is verleidelijk om de twee tentoonstel
lingen die van 9 september tot 9 oktober in 
het Paleis voor Schone Kunsten plaatsvon
den met ongepaste argumenten te bekritise
ren en op een oneigenlijke wijze met elkaar 
in verband te brengen. De tentoonstelling 
van de laureaten van de Prij s Jonge Belgische 
Schilderkunst 1994 kan immers tot een on
gepaste evaluatie van de (jonge) Belgische 
kunst aanleiding geven en de tentoonstel- 
ling van de kunstenaars die van 1985 tot 
1993 in het Nederlandse kunstinstituut de 
ateliers werkzaam waren, tot een betwist
bare beoordeling van de begeleiding aan de 
ateliers. Een vergelijking van beide ten
toonstellingen kan bovendien leiden tot een 
ouderwets maar potsierlijk Holland/België. 
Zelfs een algemene vergelijkende studie 
van de kwaliteit van de Nederlandse en 
Belgische kunst is een volstrekt overbodige 
onderneming, en zonder meer gevaarlijk 
speelgoed in de handen van ‘beleidsmensen’. 
In deze bespreking zal ik uit de selectie van 
de voormalige ateliers-kunstenaars, maar 
nog meer uit de accrochage van hun werken 
het beeld beoordelen dat dit instituut van 
zichzelf wil ophangen. Ik zal de tentoonstel
ling van de laureaten en de winnaars van de 
Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst 
bespreken maar vooral vragen stellen over 
het nut en de zin van deze wedstrijd. Ten
slotte zal ik conclusies trekken uit de gelijk
tijdige programmatic van beide tentoonstel
lingen.

w

deateliers

■I

de ateliers

Begonnen als ‘schooltje’ waar jonge men
sen onder begeleiding van kunstenaars als 
Nic Jonk, Wessel Couzijn, Theo Mulder en 
Ger Lataster aan hun ontwikkeling konden 
werken, richtte de in 1963 opgerichte Stich
ting Academie zich met de financiële steun 
van de gemeente Haarlem, de provincie 
Noord-Holland, het Ministerie vàn Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen gaande
weg minder tot de amateuristische beoefe
naar van beeldende kunsten, maar naar een 
zeer beperkt aantal jonge mensen die als 
professioneel kunstenaar hun weg wilden 
maken. In 1966 werd de Stichting Acade
mie ’63 omgedoopt in Ateliers ’63. Nog niet 
zo lang geleden werd besloten Haarlem als 
standplaats te verlaten en ateliers ’ 63 over te 
brengen naar Amsterdam. Meteen werd ook 
het jaartal ’63 uit de naam van het instituut 
gelicht.
Het instituut beschikt momenteel over 
20 ateliers en 9 vaste docenten. Een verblijf 
aan de ateliers duurt maximaal 2 jaar, een 
periode waarin men iedere dinsdag bezoek 
krijgt van de vaste docenten (Stanley 
Brouwn, Chris Dercon, Jan Dibbets, Georg 
Herold, Willem Oorebeek, Marien Schou
ten, Toon Verhoef, Carel Visser en Marcel 
Vos). Naast het atelier en de begeleiding 
komen de deelnemers in aanmerking voor 
een basisstipendium. Van de solliciterende 
kunstenaars wordt een bepaald niveau ver
wacht (dat werd vastgesteld op het niveau 
van een derdejaarsstudent aan een acade
mie), maar een voorafgaande opleiding aan 
een academie is senso strictu niet vereist. De 
doelgroep van het instituut bestaat dus uit 
jonge kunstenaars die de overgang wensen 
te maken van een te gestructureerde acade- 
mie-opleiding of een structuurloze zelfstan
dige praktijk naar een professioneel uitge

bouwde carrière onder begeleiding van ge
kwalificeerde kunstenaars en zonder het 
obstakel van een stringent studieprogramma. 
De ateliers reikt geen diploma’s uit.
Het programma van de ateliers is dus even 
eenvoudig als krachtig. Het instituut huldigt 
twee uiterst waardevolle educatieve princi
pes: het respect voor de individuele praktijk 
van de kunstenaar én de dialoog op basis 
van onderbouwde oordelen over de bereikte 
artistieke resultaten als belangrijkste peda
gogisch instrument. Zowel de materiële 
voorwaarden van het verblijf aan de ateliers 
- een eigen atelier, een stipendium en de 
beschikking over werkplaatsen, inclusief 
technici - als de inhoudelijke invulling van 
de begeleiding - want de vaste staf wordt 

. aangevuld met gastdocenten als Richard
Deacon, Craigie Horsfield, Mariene Dumas, 
Harald Klingelhöller,... - zijn zonder meer 
indrukwekkend.

Hoe brengt deze instelling zichzelf in beeld? 
Niet alleen de tentoonstelling van haar oud- 
studenten maar ook de intensieve promo
tionele campagne van de ateliers rechtvaar
digen deze vraag. Eerst bespreek ik de eer
ste ‘verschijning’, de publiciteit van de 
school, vervolgens ga ik in op het gesloten 
karakter van de instelling en tenslotte inter
preteer ik de tweede ‘verschijning’, de ten
toonstelling van haar afgestudeerde kunste
naars.
In de advertenties van de ateliers zien we 
onder andere een aantal in pij gehulde per
sonages die naar een verlichte deuropening 
schrijden, een bergbeklimmer die zich op 
eenzame hoogte bevindt, een witgejaste 
wetenschapper die een muis in de staart 
knijpt en een non die in een ouderwetse 
camera tuurt. Laten we ons beperken tot de 
non. Ze is wel geüniformeerd maar haar 
kruis bengelt toch maar ongedwongen op 
kniehoogte. Haar rechterhand omkranst de 
camera zelfs in een wellustig gebaar en het 
oog ziet wat niemand weet en zo te zien 
(nog?) niet gedeeld kan worden. Het beeld 
verenigt de geloofsbrieven van de ateliers: 
het uniform (lees: het van de buitenwereld 
afgeschermde atelier) als voorwaarde voor 
een immer progressieve heilstocht (of: de 
kunst als unicate, délirante ervaring).
De advertenties zetten de visie van het insti
tuut sterk in de verf. De ateliers stelt zichzelf 
te kijk als karikatuur. Het instituut kiest niet 
voor open beelden. Er is geen ruimte voor 
projectie, het instituut heeft alles goed on
der controle. Ook de regelmatige presenta
tie van het werk van een selectie van oud- 
studenten is in de stevige en veilige handen 
van het atelierspersoneel. De tentoonstel
lingen vinden bovendien nooit in de ateliers 
zelf plaats, maar steeds op andere locaties. 
De eerste tentoonstelling vond plaats in 
Haarlem in 1975 en presenteerde werk van 
oud-deelnemers van de periode 1970-1975. 
De tweede in het Bonnefantenmuseum en 
Museum Fodor in 1980, de derde in het 
Museum Fodór in 1985. Voor de laatste 
presentatie werd voor de eerste keer een 
expositieruimte in het buitenland opgezocht: 
het Paleis voor Schone Kunsten toonde het 
werk van een selectie van oud-deelnemers 
uit de periode 1985-1993. Uit de adverten
ties en het tentoonstellingsbeleid spreekt de 
keuze voor een gesloten instelling waarvan 
het beeld volledig door het instituut zelf 
bepaald wordt.

Bij dit op de geslotenheid gerichte beleid 
wil ik twee bedenkingen formuleren: de 
eerste betreft de slechts relatieve gesloten
heid van de ateliers, de tweede de problema
tische relatie van deze geslotenheid met het 
aan een zinnig educatief project onder
liggend principe van het oordeelkundige 
gesprek.
Met de relatieve beslotenheid wordt ge
doeld op de rol en functie van de docenten 
en gastdocenten. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat het docentencorps zich in de 
loop der jaren wel vernieuwd heeft maar dat 
het instituut al jaren een beroep doet op een 
vaste kern van docenten en heel wat oud- 
studenten onder de vaste docenten en gast
docenten telt. Tabula rasa maakt de ateliers 
niet, integendeel het wil zijn visie op kunst- 
onderwij s duidelij k gecontinueerd zien. Van 
vader op zoon wil de ateliers school maken. 
De geslotenheid van het docentencorps is 
relatief omdat deze docenten zichzelf van
zelfsprekend niet exclusief op het kunst
onderwijs in de ateliers richten. De school 
zelf blijft gesloten voorbuitenstaanders maar 
de docenten pendelen van binnen naar bui

de ateliers 1985-1993 (zaalzicht met werk van Maddy Arkesteyn, Erik van Lieshout en Allard Budding) 
foto: Philippe De Gobert

ten en vice versa. Als de geslotenheid verde
digd wordt door de bewering dat de ‘vuile 
markt’ enkel op die manier buiten de muren 
kan gehouden worden, dan verleidt de rela
tieve geslotenheid tot de stelling dat een 
aantal personen in de gelegenheid gesteld 
worden om te ‘handelen met voorkennis’. 
Verklaart deze ‘voorkennis’ de plotse door
braak van kunstenaars, die nauwelijks de 
ateliers verlaten hadden? Waar werden 
David Bade, Erik van Lieshout en Charlotte 
Schleiffert ‘ontdekt’? Deze vraag is helaas 
correct als we ons op het puriteinse stand
punt plaatsen dat de ateliers aanhangt.
Nog afgezien van het probleem dat de ge
slotenheid van de ateliers hopeloos door de 
praktijk van de aan de ateliers werkzame 
kunstenaars, tentoonstellingsmakers en cri
tici achterhaald wordt, is de vraag belang
rijk of een dergélijke richtlijn op een zin
volle wijze deel kan uitmaken van een edu
catief project. Voor de kunst op zich is deze 
geslotenheid niet aangewezen, de staf van 
de ateliers zal dat niet ontkennen, maar hoe 
kan die geslotenheid dan gelegitimeerd 
worden voor de kunstpedagogie? Een insti
tuut van en voor kunstenaars hoort geen 
attractie op de markt te zijn, daarover kun
nen we het eens zijn, maar kan een 
kunstenaarsinstituut wel functioneren als 
het zich resoluut van de wereld (van de 
kunst) afsluit? Moet een voortgezette 
kunstenaarsopleiding zich niet in het cen
trum in plaats van aan de periferie van de 
kunstwereld situeren? Moet een pedago
gisch project niet voortdurend in vraag wor
den gesteld, en niet alleen van binnen- maar 
ook van buitenuit? Het is bijvoorbeeld veel
betekenend dat de in de catalogus weerge
geven discussie over kunstonderwijs tussen 
de vaste docenten van de ateliers en enkele 
buitenstaanders “gegoten werd in de vorm 
van statements zonder naam”. Niet alleen 
de dynamiek van het gesprek wordt op die 
manier uitgegomd, ook meningsverschillen 
worden gecamoufleerd. Dat met identiteit 
in de ateliers op een paradoxale wijze wordt 
omgegaan, zagen we reeds in de publiciteit. 
Een instituut dat de dialoog tussen deelne
mer en begeleider in het brandpunt van zijn 
programma plaatst, kan het zich niet permit
teren om het zich aldus ontwikkelend ver
toog tot de grenzen van zijn muren te beper
ken. Het kan het zich niet veroorloven om
dat het zich op die manier zelf afsluit van 
inzichten (waar het oog noch oor voor heeft). 
Daarenboven wordt ook de (buiten)wereld 
afgesneden van de in het instituut opge
bouwde artistieke know how. Met een gene
reus gebaar schenkt het instituut de kunst
wereld elk jaar wel haar lading jong bloed, 
maar het zieltogende openbare gesprek over 
kunst wordt de noodzakelijke zuurstof ont
houden. Als het oordeelkundige gesprek 
over kunst binnen een pedagogische prak
tijk als een volwaardig instrument be
schouwd wordt en als het aangezwengelde 
debat in volle openheid en openbaarheid 
gevoerd wordt, kan een educatief project 
een centrale plaats verwerven in de kunst
wereld.

We hebben reeds gezien dat de ateliers in 

advertenties met forse beelden uitpakt om 
zijn beleid tot uitdrukking te brengen. Welk 
beeld presenteert de ateliers van zichzelf 
middels de selectie en tentoonstelling van 
zijn oud-studenten? Aangezien we de volle
dige groep van oud-studenten niet kennen, 
kunnen we ons moeilijk uitspreken over de 
selectiecriteria. Slechts zijdelings, en zon
der enige zekerheid kunnen we stellen dat 
de selectie vooral een grote diversiteit be
oogde, zowel in de disciplines - film, foto
grafie, schilderkunst, beeldhouwkunst, in
stallatie, environment,... - als in de artis
tieke visies. We kunnen stellen dat deze 
heterogeniteit geen speling is van het toe
val, maar een objectief van de samenstellers 
omdat deze diversiteit door de tentoonstel- 
lingsregie werd beklemtoond.
In de grootste zaal van het Paleis voor Schone 
Kunsten werd bijvoorbeeld het werk van 
Maddy Arkesteyn, Allard Budding, Paul 
Drissen en Erik van Lieshout samengebracht. 
In de eraan palende zaal exposeerden David 
Bade, Henk Jonker en Ben Zegers. Genuan
ceerd kan men deze opstelling nauwelijks 
noemen. Tegenover “Prenataal werk voor 
W.C. Copley” van Paul Drissen, een lyri
sche schilder die op een academische wijze 
schilderkunstige voorwaarden onderzoekt, 
hingen een gespietste neger, enkele kutten 
en een uit het linnen brekende fel roze aars 
van Erik van Lieshout. Tussen de twee 
ongetitelde doeken van Allard Budding, 
een schilder die op een al even steriele 
manier omgaat met de schilderkunstige pro
blematiek van het perspectief, had Maddy 
Arskesteyn een vuilbak, een tafel en puin 
onder, en een boomstronk, een colablikje en 
een fles op een plastic gelegd. In het zaaltje 
ernaast zorgden David Bade en Ben Zegers 
elk op hun manier voor een pervers accu
mulerende reeks objecten en materialen. 
Aan de muur, hoger dan op manshoogte 
hingen de met vuile kleuren benaderde sen
timenten van Henk Jonker. Tussen dit drukke 
zaaltje en het door Joep van Lieshout en Rob 
Birza om ter hardst unisono ten gehore 
gebachte “More of the system”, gaapte het 
verstilde environment van Mike Tÿler. Ge
noeg aanduidingen dat de inrichters van de 
tentoonstelling vooral oog hadden voor een 
stevige enscenering en dito contrasten. In de 
ateliers is er plaats voor iedereen, dat wil 
deze regie geweten hebben. Zowel voor 
picturale krachtpatserijen, als voor picturaal 
nihilisme. Voor minder of meer academi
sche analyses van vaak pietluttige kunstzin
nige problemen, en voor kunstenaars die 
zich uitdrukkelijk ten dienste willen stellen 
van een maatschappelijk relevant project. 
Voor dromers en onheilsprofeten. Niet de 
toelating van deze kunstenaars aan de ate
liers is problematisch (want daar waren 
misschien goede redenen voor, die we ech
ter evenmin kunnen achterhalen) maar de 
achterliggende reden voor hun selectie voor 
deze tentoonstelling en de presentatie van 
hun werk. Wandelend in de tentoonstelling, 
kreeg je de indruk in een prospectus of 
staalboek verzeild te zijn geraakt dat maar 
met één bedoeling schijnt te zijn samenge
steld: de promotie van het verschil en de 
erachter schuilgaande tolerantie.
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Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst 1994 (zaalzicht met werk van Xavier Nellens en Christophe Draeger)

Wit op zwart/Zwart op wit

De overgang van de tentoonstelling van de 
alumni van de ateliers met de tentoonstel
ling van de laureaten van de Prijs Jonge 
Belgische Schilderkunst werd verzorgd door 
de oud-ateliersstudent Jan van Grunsven. 
Aan weerskanten van de passage hing hij 
een plattegrond van het Paleis voor Schone 
Kunsten, een lijst met de oud-studenten (wit 
op zwart) en een lij st met de laureaten (zwart 
op wit). Een helderder articulatie van het 
wezenlijke verschil tussen beide tentoon
stellingen is nauwelijks denkbaar.
Sommigen hebben daar echter een andere 
mening over, getuige de heimelijke verwij
zing van de kaft van de catalogus van de 
Prijs Jonge Belgische Schilderkunst naar 
het thema van de gelijktijdig lopende expo
sitie. De foto is immers van Lux Feininger, 
dateert van 1929 en stelt een uit het raam 
leunende student van het Bauhaus voor. 
Verder in de catalogus vinden we nog twee 
foto’s die verwijzen naar Bauhaus. Met de 
keuze van deze foto’s wórdt de relatie tus
sen beide gelijktijdig lopende tentoonstel
lingen nog beklemtoond. Maar is die relatie 
wel zinvol? Wat betekent deze relatie? 
Welke opvatting over de omgang met jonge 
kunst en kunstenaars gaat erachter schuil?

prix de Ig jeune peinture belge 
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Waaruit zou de hulp voor de jonge kunst en 
kunstenaar kunnen bestaan? Kan die hulp 
eigenlijk wel uit iets anders bestaan dan uit 
het aanbod van uitstekende materiële voor
waarden en een degelijke inhoudelijke be
geleiding die zich ontsluit op een breed 
maatschappelijk veld? Vooraleer ik op deze 
vraag - dit wil zeggen op de relatie tussen 
beide tentoonstellingen - zal ingaan, schets 
ik de beknopte geschiedenis van de Prijs 
Jonge Belgische Schilderkunst, omdat zelfs 
de editie van 1994, ondanks de nieuwe 
make-up, in wezen niet afweek van de eer
ste editie, meer dan veertig jaar geleden. 
Als we niet enkel halthouden bij de oprich

ting van de Prijs in 1950, maar nog vijfjaar 
verder terugkeren in de tijd, dan moeten we 
vaststellen dat op 3 juli 1945 op de boven 
genoemde vraag een genuanceerd antwoord 
geformuleerd werd. Op die dag werd im
mers de Association de la Jeune Peinture 
Belge opgericht, een gemengde vereniging 
van kunstenaars, kunstpromotors en bemid
delde kunstliefhebbers. De onder impuls 
van galeriehouder Robert L. Delevoy en de 
advocaat René Lust geformeerde groep van 
twaalf kunstenaars en negen verzamelaars 
en industriëlen wou de binnen- en buiten
landse promotie van de jonge, na-oorlogse 
Belgische kunst in handen nemen. De door 
Delevoy reeds meermaals in zijn eigen ga
lerie Apollo voor het voetlicht gebrachte 
kunstenaars hadden met andere woorden de 
aan hen bezorgde hulp voor een stuk in 
eigen handen. Gedeeltelijk inderdaad, want 
enkele jaren later in 1948 viel de groep 
uiteen, en dit niet alleen als gevolg van het 
overlijden van haar stuwende kracht René 
Lust, maar ook omdat het lidmaatschap van 
de vereniging niet voor iedereen in gelijke 
mate de verhoopte promotie tot gevolg bleek 
te hebben. In de ere en nagedachtenis van 
René Lust vonden zijn collega’s kunst
promotors en -liefhebbers de aanleiding om 
tot de stichting van de Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst - Stichting René Lust over te 
gaan. Van de oorspronkelijke groep kunste
naars werd enkel Louis Van Lint lid van de 
nieuwe vereniging die eerst jaarlijks, ver
volgens tweejaarlijks het werk van een jong 
kunstenaar zou bekronen.
De overgang van de Vereniging van de 
Jonge Belgische Schilderkunst naar de Prijs 
van de Jonge Belgische Schilderkunst ging 
dus niet gepaard met andere doelstellingen 
maar met een nieuwe afbakening van be
voegdheden. De binnen- en buitenlandse 
promotie van de jonge Belgische kunst was 
voortaan geen zaak meer van kunstenaars 
maar van anderen. De door de grote oorlog 
gesmede banden tussen kunstenaars (van 
welke artistieke gezindten ook) en liefheb
bers (met welke voorkeuren ook) werden 
gescheiden. De kunstenaars legden zich 
voortaan nog enkel toe op de creatie, de 
amateurs op de hulp en de promotie van hun 
kunst. De uitzwerming over meerdere lan
den van de jonge Belgische kunst werd 
vervangen door de jaarlijkse Brusselse hoog
dag van de jonge kunst. In 1975, naar aanlei
ding van “JP1 ”, één van de talloze pogin
gen om de Prijs Jonge Belgische Schilder
kunst te reanimeren, blikte Delevoy, die als 
enige tegen de oprichting van de Prijs had 
gestemd maar desondanks toch in het be
voegde comité zou zetelen, met weemoed 
terug op de pioniersfase van de eerste 
association: “nous n’ avions d’autre ambition 
que de participer à cette création et de courir, 
avec elle, les risques qu’elle prend sans 
vouloir à tout prix faire d’une oeuvre rebelle 
le fleuron d’une culture.” {“JP1”, p. 9, 
1975).
Het is een aandoenlijke club liefhebbers, die 
in 1994 verantwoordelijk is voor de uitrei
king van de inmiddels tot het aantal van drie 
uitgegroeide Prijzen Jonge Belgische Schil
derkunst (de Prijs Pierre-E. Crowet, de Prijs 

René Lust en de Prijs Emile Langui) en voor 
de tentoonstelling van de laureaten. In de 
catalogus nemen de diverse geledingen van 
de club - de partners, de subsidiënten, de 
mecenassen, de beschermleden, de stich
tende leden, het uitvoerend comité en de 
beheerders, waaronder patronerende leden 
- ruim drie bladzijden voor hun rekening. 
Voor de uitreiking en de organisatie van de 
Prijs wordt om de twee jaar duidelijk alle 
hens aan dek geroepen. Het heeft er dan ook 
alle schijn van dat de uitreiking van de 
Prijzen niet zozeer de kunst of de kunste
naars ten dienste staat maar het gebaar van 
de uitreiking zelf. Op de grote dag van het 
Mecenaat zorgt men niet voor de uitstraling 
van de Jonge Kunst maar zet de Mecenas 
zichzelf in de bloemetjes. “Het manteltje 
van het mecenaat onihangen/er is niets 
walgelijkers”: Thomas Bernhard heeft ge
lijk. Anno 1994 zijn de liefhebbers die in 
1945 nog samen met kunstenaars van divers 
pluimage aan de kar van de kunst wilden 
trekken bovendien gemuteerd in berooide 
mecenassen die zichzelf op het podium hij
sen met de hulp van Alcatel Bell, het 
Mercatorfonds Paribas, de Bank Brussel 
Lambert en, oh ironisch lot van de geschie
denis, een anonieme schenking “en souve
nir de Gaston Bertrand, fondateur de la 
première association de la Jeune Peinture, 
décédé le 21 février 1994”.
Waaruit bestaan dan de pluimen die de 
initiatiefnemers van de Prij s Jonge Belgische 
Schilderkunst zo sierlijk op de eigen hoed 
steken? Wie zijn hun laureaten en wie hun 
geprezenen? Ze zijn met veertien, en één 
duo. We hebben ze reeds eerder ontmoet in 
Prospectussen, Brusselse Keuzen, Anti
chambres, Studio’s en, niet te vergeten, 
vorige edities van de Jeune Peinture. Pascal 
Bernier participeerde reeds in 1986, 
Christoph Fink in 1990 en 1992, Philippe 
Seynaeve in 1986 en 1988. (We moeten ons 
misprijzen dus niet alleen richten op de 
jagers van het jonge maar ook op hen die 
zich zo gewillig als wild presenteren.) En ze 
hadden ook kunnen deelnemen aan andere 
tentoonstellingen die voor jonge kunste
naars een platform willen bieden, een spring
plank, en van de jonge kunst een staalkaart 
willen tonen, een brede waaier. Wie deze 
editie in detail bestudeert, treft zelfs aan
zienlijke aan elkaar tegengestelde stand
punten aan, verschillen waarvan men zich 
afvraagt hoe zo’n jury eraan is kunnen voor
bijgaan. Zo is er nauwelijks een groter con
trast denkbaar tussen het project van het 
dromerig naïeve, in zichzelf gekeerde oeuvre 
van Philippe Bouillon en de schreeuwerige 
pamfletten van Xavier Nellens. En gelooft 
de jury niet alleen in de evocerende poten
ties van omgevingsgeluid, een aantal spots 
en een ijzeren ovalen balustrade van Nathalie 
Tison, maar ook in de überarbeitete voor
stellingen van Philippe Seynaeve en Emilio 
Lopez-Mechero. En ook de probleemloze 
regressieve verbeeldingswereld van Erik 
Nerinckx kan voor de jury opgenomen wor
den naast de spannende verwikkelingen op 
het thema van de familie van Gert Ver
hoeven (die consequent verzaakte aan het 
schrijven van een eigen biografie). Met al 
deze verschillende en tegengestelde praktij
ken heeft de jury geen enkel probleem. Toch 
ging de zon niet voor al deze mensen even 
hoog op, toch niet op 9 september, de dag 
van de Grote Keuze, de finale aanwijzing 
van de Winnaars. Op het slagveld van de 
verschillen werd de strijd in het voordeel 
van Philippe Bouillon, Nathalie Tison en 
Erik Nerinckx beslist, zonder twijfel ten 
nadele van de monomane herinneringsar- 
beid van Christoph Fink, het narrativiteits- 
onderzoek van Thibaut Halbardier en 
Philippe Van Cutsem, de antropologische 
probleemstelling van Johan Grimonprez en 
het werk van de eerder genoemde Gert Ver
hoeven. Een te felle uitspraak in het voor
deel van deze laureaten kunnen we echter 
niet doen omdat ze quasi onmiddellijk de 
wedstrijd op zich legitimeert. Wie als toe
schouwer voor of tegen deze kunstenaars 
kiest, speelt mee.
Met de nationale en internationale promotie 
van 15 jonge Belgische kunstenaars heeft 
de uitreiking van deze prijs echter niets te 
maken, zelfs als aan deze uitreiking een 
tentoonstelling in het Paleis voor Schone 
Kunsten verbonden wordt. Kunst kan im
mers alleen maar op een slechte manier 
gepromoot worden, bijvoorbeeld ter meer
dere eer en glorie van overleden advocaten 
- hoe briljant zij hun professie ook uitoefen
den. De promotie van kunst, en jonge kunst 

in het bijzonder is nooit iets anders dan een 
schaamlap voor een volkomen falend beleid 
op het gebied van de structurele omgang 
met kunst en kunstenaars. Kunst en kunste
naars, zelfs jonge kunst én kunstenaars 
moeten niet gepromoot worden als de aan 
de diverse fasen in het curriculum van de 
kunstenaar verbonden structuren goed func
tioneren, te weten, de kunstenaarsopleiding, 
de galeries, de musea en de diverse beleids
organen. Maar als de overheid omwille van 
budgettaire redenen haar verantwoordelijk
heid niet kan opnemen, dan kan er toch een 
beroep gedaan worden op de private sector! 
Nu we de namen en de titels van zo’ n kleine 
honderd bemiddelde liefhebbers kennen - 
de eerste drie bladzijden van de catalogus 
zijn een Ware gouden gids van het Belgische 
mecenaat - moet ons dat toch lukken?

Paleis voor Schone Kunsten

Naar aanleiding van de tentoonstelling van 
de laureaten van de Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst achtte het Paleis voor Schone 
Kunsten het opportuun om een selectie van 
oud-studenten van de ateliers te tonen. Tus
sen beide tentoonstellingen stelden we ten
minste één opvallende gelijkenis vast. Zo 
gaven deze tentoonstellingen een opval
lende diversiteit aan artistieke opvattingen 
en inhouden te zien. Middels sprekende 
contrasten wou de ateliers zich als een breed- 
denkend instituut afficheren. De heterogene 
selectie van de laureaten van de Prijs Jonge 
Belgische Schilderkunst fungeerde als ide
ale achtergrond voor een uitgesproken keuze 
voor drie winnaars, waarvan het werk als 
melig en sentimenteel kan gekarakteriseerd 
worden.
Maar wat betekent de gelijktij dige program- 
matie van béide tentoonstellingen eigen
lijk? Laten we beide tentoonstellingen eens 
op elkaar betrekken. Eerst de minst voor de 
hand liggende relatie, een blik op de 
kunstenaarsopleiding vanuit het oogpunt van 
de Prijs. Het resultaat van deze lezing is een 
sterk gereduceerd begrip van wat een 
kunstenaarsopleiding dient in te houden: 
een technische, ambachtelijke opleiding 
waarover enkel in termen van uitvoering, en 
dientengevolge van winnaars en verliezers 
kan gediscussieerd worden. De omgekeerde 
relatie ligt echter meer voor de hand en 
onderzoekt de visie van het instituut van en 
voor kunstenaars op de Prijs. Wellicht werd 
deze lezing door het Paleis voor Schone 
Kunsten geambieerd, daar pleiten ook de 
Bauhaus-foto's voor, als we deze foto’s 

tenminste slechts als emblemen van een 
pedagogische praktijk beschouwen (en niet 
ingaan op het inhoudelijke project van het 
Bauhaus). Maar als deze politieke lezing 
werkelijk door het Paleis voor Schone Kun
sten beoogd werd, dan had men gewoon 
moeten afzien van de medewerking aan de 
inrichting van de Prijs Jonge Belgische Schil
derkunst, want in het pedagogisch pro
gramma van de ateliers is er geen plaats 
voor betutteling van jonge kunstenaars, en 
noch minder voor competitie. De ateliers 
gelooft zelfs niet in diploma’s, laat staan in 
een gouden penning met het opschrift van 
een overleden mecenas...

Koen Brams

De tentoonstelling van de laureaten van 
de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 
1994 en de tentoonstelling van de oud- 
studenten van de ateliers 1985-1993 lie
pen van 9 september tot 9 oktober in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Koning
straat 10,1000 Brussel (02/507.84.80).
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In het proces, over het project (II)
Het eerste deel van deze tekst, die de voor
bereidingen van en de aanloop naar "This is 
the show and the show is many things” tot 
eind augustus in kaart bracht, werd in de 
vorige aflevering van “De Witte Raaf” ge
publiceerd. Op dit moment -17 oktober - is 
“This is the show...” een maand voor het 
publiek toegankelijk. Ik volg het “proces/ 
project” nu ongeveer drie maanden, en ben 
er al even lang ‘deel’ van. Ik wil die periode 
niet indelen in een ‘voor’ en ‘na’ de ope
ning, omdat het project deze driedeling niet 
beoogt. 17 september was geen absoluut 
beginpunt, de dag van de opening luidde 
zelfs geen nieuwe fase in. Het enige verschil 
was dat het verloop vanaf dan toegankelijk 
was voor het publiek. Dat belette niet dat er 
toch een beetje naar die ‘eerste’ dag werd 
toegewerkt, dat er iets in ‘gereedheid’ werd 
gebracht, wat wees op een verlangen om 
toch een resultaat-achtige situatie te kunnen 
voorschotelen aan het publiek, dat op de 
eerste dag zeker zou komen opdagen. Dat 
was een beetje dubbelzinnig. Overigens werd 
de nacht voordien druk gekuist.
Op de dag zelf viel alles nog tamelijk in zijn 
normale plooi. Sommige kunstenaars, zoals 
Honoré, werkten gewoon verder. In de da
gen en weken daarna werd er net als tevoren 
begonnen, doorgewerkt, maar ook wel (voor
lopig?) opgehouden, waarover verder meer. 
Toch is het gegeven van de doorlopende 
publieke fase niet onproblematisch. Door 
deze begrenzing in tijd (en ruimte) krijgt 
deze periode het karakter van opgelegde 
‘speeltijd’. Een relatieve oplossing van deze 
grenzen zou erin kunnen bestaan dat men 
voortdurend schemerzones tussen publiek 
en privaat inbouwt, waarbij men vaste 
openingsuren en -dagen (met maandag als 
sluitingsdag) vermijdt en telkens met de 
kunstenaars beslissingen neemt omtrent het 
sluiten of openen van de tentoonstelling of 
een bepaalde zone van de tentoonstellings
ruimte.
Totnogtoe liep er slechts één ruimtelijke 
scheidingslijn tussen publiek en privaat door 
het museum: de twee achterste ruimten aan 
de rechterkant bleven gesloten. De grote 
ruimte rechts, die aanvankelijk als “studio” 
gedefinieerd werd, bleef de gehele tijd toe
gankelijk maar kende voortdurend schemer- 
situaties tussen studio- en tentoonstellings- 
achtig. De plastische situatie die Honoré in 
het begin in deze ruimte creëerde, vroeg om 
verdwijning. Ze lost zich ook op; zijn ‘werk’ 
vervaagt, verdwijnt, met het komen en gaan 
van de toeschouwers. Honoré’s weigering 
van een stabiele, afgebakende werksituatie, 
het weg vloeien van het werk (en het wegge
ven ervan als extreme consequentie), beïn
vloedt echter ook het gedrag van het pu
bliek. De afstand vervaagt en heel wat toe
schouwers nemen het recht in eigen handen. 
Het schrijftoestel van Suchan mag wel door 
het publiek bediend worden maar de ma
chine is (bijgevolg?) voortdurend defect. 
Eens een statische situatie, een tentoonstel
ling vervaagt in een tentoonstellingsachtige 
situatie wordt de erotiek van het kijken 
vervangen door de pornografie van het be
tasten. Een deel van het publiek blijkt niet te 
kunnen omgaan met de verschillende regis
ters, de uiteenlopende dimensies waarin de 
werken zich bewegen, voorbij de statische 
situatie van het te kijk gezette object. Men 
merkt dat op meerdere plaatsen, vooral op 
de plaatsen die het midden houden tussen 
studio-, tentoonstellings- en stockageachtig. 
Zulke schemersituaties waren er overvloe
dig. In de grote ruimte met Erans werk staat 
nu bijvoorbeeld een ‘stuk werk’ van Anne; 
het wordt wellicht terug een plaats voor één 
van haar boksringen, maar nu is het ‘on’- 
gedefinieerd. Werk in aanbouw, werk in 
afbouw, gewoon materiaal of een ‘echt 
werk’? Een ingreep van Mark is weggeno
men, de glazen bellen die Maria had neerge
legd ook. Alleen hangt boven de lege vlakte 
nog Honoré’s stoel, naast Erans werk de 
enige constante in deze ruimte. Dat deze 
plek nu zowat is kaal geplukt, vind ik goed; 
het heeft een shockeffekt na wat hier 
aangezwengeld en uitgeprobeerd is. Het 
heeft iets van: nu is het gedaan met spelen, 
met een woestijn tot gevolg, en daarin Erans 
werk als een wind van betekenis.

Op de eerste dag was deze ruimte al ethe
risch, leeg op een bijna ‘glazige’, ietwat 
perverse manier. Vervolgens begon Mark 
de grond te bezetten, te betekenen als een 
boek; met houtblokjes uitgelegde vierkan
ten vormden de pagina’s. Hij nodigde de 
kunstenaars uit om elk in zo’n vierkant een 

element aan te brengen. Tegen de muur, 
onder Erans werk, legde Mark een zin (“Das 
Denken zum Wort verhelfen"). Marks struc
tuur kon op zich wel interessant zijn, maar 
ontplooid op deze plaats was ze problema
tisch omdat hij de ruimte als zijn innerlijke 
ruimte behandelde. Hij zette ze van binnen
uit naar zijn hand. In zoverre zijn ingreep 
iets met de ruimte deed, en dus met Erans 
werk dialogeerde, vond ik deze communi
catie te letterlijk. De zin onder Erans plastic 
zeildoek werkte bijna als een eenduidig 
commentaar op diens werk. Het was een 
eenrichtingsgesprek, met één aanwezige 
spreker die zich opdrong aan één afwezige 
luisteraar, die sedert de opening niet meer 
actief in de tentoonstelling participeerde. 
Het boekje dat hij onder Erans groene zeil 
vastnagelde, vond Mark wel passen, maar 
ik kon me onmogelijk voorstellen dat Eran 
die mening zou gedeeld hebben. Na een 
bepaalde tijd werd beslist om de ruimte leeg 
te halen, op Erans werk en Honoré’s stoel 
na.
Afgezien van de intrinsieke potentie van 
deze aanzet, vind ik dat de manier waarop 
deze ingreep tot stand kwam een aantal 
problematische facetten van “This is the 
show... ” zichtbaar maakte. Ik wil vanuit dit 
moment drie probleemstellingen formule
ren: ten eerste de discrepantie tussen de wil 
om een conversatie te genereren tussen kun
stenaars en de onderling uiteenlopende en
gagementen van die kunstenaars, vervol
gens het probleem van de gefixeerdheid in 
plaats en tijd (een tentoonstelling in het 
museum, lopende van 17 september tot 
27 november) en tenslotte, de vraag naar 
afspraken en een regulerende instantie, een 
coördinator of een curator.

“This is the show... ” kenmerkt zich door 
een specifiek engagement van de kunste
naars. Een aantal onder hen participeerde 
aan de conversaties tijdens de voorberei
ding en de publieke fase. Bovendien werd 
de mogelijkheid geboden om door te wer
ken na de opening van de tentoonstelling. 
Voor deze optie hebben slechts een aantal 
onder hen gekozen, vooral Honoré, Mark, 
Anne, Suchan, Maria, in mindere mate Jason 
en Uri. Jason heeft zijn netwerk bijna inte
graal in een kooi opgesloten, terwijl Uri in 
de ruimtes achter de cafetaria huist. De 
activiteit van Henrietta, Eran, Claire bleef 
beperkt tot de installatie van hun werk. Ook 
Luc greep niet meer in sedert de opening: de 
belichting waarvoor hij zorgde, bleef zoals 
ze was, de op het verdwijnpunt gestempelde 
beelden eveneens. Na het ophangen van de

This is the show and the show is many things (zaalzicht) 
foto: Luc Van Acker

twee polyester ballen trok Fabrice zich even 
terug in één van de kleine ruimtes achter de 
door Henrietta ontworpen cafetaria, maar 
ook daar werd nog het een en ander wegge
haald. Overigens stond van tevoren vast dat 
het engagement van Louise Bourgeois be
perkt zou blijven tot het geven van werken; 
Impliciet bleef dus dc vraag naar engage
ment open.
De verschillen in engagement zijn ook lees
baar in de tentoonstelling, ze werden niet 
gemaskeerd en dat vind ik interessant. Juist 
op de ‘dode’ punten van “This is the show... ” 
- punten die buiten de direct tastbare con
versatie, buiten de leesbare verandering lig
gen - wordt de beperking voelbaar van de 
permanente conversatie, zoals de tentoon
stelling die mogelijk wilde maken. Bij mo
menten voelde ik daar ook het verschil tus
sen de mate waarin (en de manier waarop!) 
interactie, conversatie, verandering als mo
gelijkheid door de kunstenaars werden ‘be
nut’, en de mate waarin deze elementen 
vanuit het opzet van het project werden 
‘verlangd’. Ik voeg eraan toe dat ik de 
zichtbaarheid van deze discrepantie een 
goede zaak vind, omdat het verhindert dat 
een verlangen zich tot wet verheft. Doordat 
de tentoonstelling een deel van haar verlan
gen niet weet te realiseren, wordt ze geen 
illustratie-van-zichzelf.
Soms was daar wel de weerstand van de 
kunstenaars voor nodig. Fabrice was één 
van de mensen die de conversatie ontliep 
omdat ze voor hem een dwang werd (con
versatie, interactie, wisselwerking voelde 
hij aan als “vacances obligées”). In een 
ruimte van het Museum voor Schone Kun
sten hing hij één van de twee polyester 
ballen, naast de flacons van Claire, met wie 
hij al enige tijd samenwerkt. Daar markeert 
zich het verschil tussen zelf gekozen sa
menwerking en een opgedrongen samen
werkingsverband. En toch, vanuit hun kriti
sche isolatie reiken zowel Claire als Fabrice 
de tentoonstelling iets aan: Claire, een par
fum voor de tentoonstelling, en Fabrice, de 
inkom van de tentoonstelling, met klapdeur 
en resonerende snaar, een kopie naar de 
beroemde klapwiekende deur uit Tati's “Les 
Vacances de Monsieur Hulot”. Aan de kant 
van het Museum voor Schone Kunsten zie 
je de onverzorgde achterkant van een stuk 
decor, eens achter de deuren sta je in de 
tentoonstelling. De inkom van Fabrice geeft 
niet aan dat de tentoonstelling in zijn geheel 
een opgezet spel is, maar wijst wel op de 
voorbedachte aspecten, de momenten 
waarop deze tentoonstelling zichzelf dreigt 
te spelen. Ze wijst naar de 'auto-illustra- 
tieve’ component van het project, naar de 
mate dus waarin het een lineaire representa

tie van haar uitgangspunten wordt. Want die 
momenten waren er haast onvermijdelijk. 
De radiatie van de snaar heeft een soort 
gewetensfunctie: ze verhindert het geloof 
van de illusies in zichzelf, ze verhindert dat 
het verlangde zich werkelijkheid waant. De 
snaar is de naald die deze waan van echtheid 
telkens doorprikt.

Engagementen hadden in verschillende 
mate, en op verschillende manieren plaats. 
Totaal verschillend van de wijze waarop 
Mark op de situatie in de ruimte met het 
werk van Eran reageerde, lijkt me de meer 
gelaagde kijk op “interrelationaliteit” (of op 
“conversatie”) van Uri. Mark voerde de 
conversatie op basis van een letterlijke na
bijheid in de ruimte en op vrij enge formele 
gronden (bijvoorbeeld de ombuiging van 
die ene ruimte naar het talige, vanuit het 
talige in Erans werk). Op sommige plaatsen 
verbond Mark voorwerpen door er een touw
tje over te laten vallen. In de donkere, vrij 
geïsoleerde ruimte (met de ‘stempels’ van 
Luc) en in de middenste doorgang van de 
cafetaria leverde deze praktijk sterke resul
taten op. Ze articuleerden de momentane 
fascinatie van de verbinding. Maar op an
dere plaatsen (aan de trap naar het spinnen
nest van Louise Bourgeois, en rond de door
gang van de ruimte met het werk van Eran 
naar een van de daarachter liggende ruim
tes) werkten gelijkaardige gestes voor mij 
op een illustratieve manier. Ze functioneer
den ten dele als een letterlijk, want tastbaar 
bewijs van het feit dat deze tentoonstelling 
gaat over “het doorbreken van gesloten si
tuaties”, het “verbinden”, het “intertwining” 
element, enzovoort. Ze dreigde een eenzij
dige lezing van het verlangen van de ten
toonstelling materieel te ondersteunen: “kijk 
eens hoe ik de isolatie van de plaats door
breek, ik verbind alles, je ziet het touwtje 
toch lopen” (overigens kan hetzelfde opge
merkt worden over de oranje elektrische 
kabel die van Jasons kooi naar het midden 
van het museum loopt).
Uri trok zich (‘materieel’ gezien) terug, 
achter de cafetaria. Deze terugtrekking heeft 
echter zijn eigen dimensie, verschillend van 
die van Fabrice. Het is een zich sluiten om 
zijn openheid te bewaren, een zich terug
trekken om ontmoetingen mogelijk te ma
ken buiten een terrein vol “interactieve (?) 
drukte”. In Uri’s houding vond ik het meest 
de kritiek terug op de eendimensionale, 
letterlijke doorbreking van de klassieke 
tentoonstellingssituatie. Toen ik een week 
na de opening met hem sprak, trok hij de 
vergelijking met een landkaart, waar velden 
mekaar raken; alles op hetzelfde niveau. 
De “bibliotheek” van Uri is bijvoorbeeld
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This is the show and the show is many things (detail) 
foto: Luc Van Acker

niet strikt gerelateerd aan maar resoneert 
wel in de “luidspreker” van Suchan, een act 
waarbij twee mensen eender wat in het oor 
van een derde fluisteren, die wat hij hoort - 
betekenisvol of niet - luid reproduceert. De 
persoon in wiens oor gefluisterd wordt, ka
naliseert signalen. De “bibliotheek” is een 
plaats waar Uri mensen uitnodigt om hem 
liefdesverhalen te vertellen. Met de vertel- 
mechanismen (niet met de inhoud) zou hij 
zelf iets willen ontwikkelen. De plaats zelf 
alludeert slechts op het mogelijke bestaan 
van een mentaal knooppunt, de potentiële 
aanwezigheid van mentale wisselwerkin
gen (die zich voordoen wanneer iemand iets 
vertelt en de luisteraar vanuit het gehoorde 
iets in gang zet). Uri's plaats duidt een 
mentaal verbindingspunt aan tussen iemand 
die uitzendt en iemand die luistert, waarbij 
de luisteraar medium is. Zowel de situatie 
van Uri als die van Suchan zijn 'medium- 
aal’, maar de ene op een abstracter, seman
tisch, de andere op een directer, aardser, 
materiëler niveau.
Het verband tussen ‘het werk’ van Uri en 
Suchan is belangrijk omdat het de mogelij k- 
heid toont van een ander soort relaties, min
der direct, minder leesbaar: niet gebonden 
aan de plaats, de letterlijke nabijheid, niet 
aan direct leesbare formele of thematische 
verwantschappen. Niet de direct herken
bare interactie (binnen een beperkte ruimte 
en tijd) lijkt me interessant aan de tentoon
stelling, maar de mogelijkheid om over 
meerdere lagen, golflengtes, dimensies, 
onafhankelijk van hoge mate van nabijheid 
of gelijktijdigheid verwantschappen te la
ten ontstaan. Het gaat me dus niet over meer 
en minder conversatie, maar over de ver
schillende registers van het gesprek. De 
pogingen om werken “een context te laten 
vormen voor mekaar”, moet niet direct lees
baar gemaakt worden in de materiële uit
bouw van de tentoonstelling.

Een tweede probleem is de ruimtelijke en 
tijdelijke begrenzing van “This is the 
show... ”. De afbakening in de tijd heb ik al 
even aangeraakt, ik concentreer me hier 
verder op de ruimtelijke beperking: het 
museum. Bij sommige tastbare, materiële 
veranderingen in de tentoonstelling, kreeg 
ik een licht claustrofobisch gevoel. Waarom 
blijven we eigenlijk in het museum? Is de 
mogelijkheid die het museum biedt tot ver
andering, tot ingrepen, het blijvend vormen 
van momentane resultaten, niet tegenstrij
dig met de beperking tot deze ene continue 
ruimte (museum of niet)? Naarmate er meer 
en meer gebeurt, worden de begrensdheid 
en (nog relatieve) eenheid van de plaats 
gratuiter. Ze krijgt iets van een speeltuin, 
waar men tegen de kinderen zegt: “tot hier 
mag je spelen, niet verder”. Het museum 
dreigt op die momenten een scène, een 
plaats van opvoering (van procederende 
kunstenaars) te worden, daar waar het de 
kwaliteit wilde hebben van een veld “waar 
energieën elkaar kunnen ontmoeten” (zoals 
Bart in zijn tekst stelde).
Ik vind het een kwaliteit van deze tentoon
stelling dat ze de status van het museum 

ontzenuwt - gewoon vanuit de werken zelf 
- zonder tegen het museum te ageren. Door 
de beperking van de handelingen tot deze 
plaats kan de tentoonstelling echter tot een 
scenerie verworden, met kunstenaars die 
het publiek animeren met hun ingrepen. Het 
doorbreken van de coherentie van de plaats 
zou geen revolte tegen de plaats zijn, laat 
staan tegen het instituut ‘museum’, het zou 
gewoon een logisch doortrekken zijn van 
het besef dat de plaats zelf slechts van rela
tief belang is. Het zou trouwens ook de 
conversatie open kunnen trekken, omdat ze 
minder aan de enge, ruimtelijke nabijheid 
gerelateerd wordt. Afgezien daarvan is het 
eigen aan het werk van veel van deze kun
stenaars, dat ze in hun werk zelf een plaats 
voor dat werk creëren (het “gebouw” van 
Mark, of de “hortus conclusus” van Anne). 
Een paar momenten droegen wel de 
onthechting tegenover deze letterlijke ho
mogeniteit van de plaats in zich. Anne ver
telde me tussen de lijnen van een denk- 
dialoog die we hebben gestart, dat ze meer 
in een huis aan de Korte Meer wilde werken 
- een huis van de R.U.G. waar een aantal van 
de kunstenaars verblijven. Ook Suchan en 
Uri verlieten het museum als plaats van 
opvoering.
Erg consequent leek me Uri’ s beslissing om 
de door hem aan Bart, Ronald, de kunste
naars en mezelf opgevraagde boeken niet te 
tonen in het museum. Dit tastbare materiaal 
ligt nu gewoon in de bureauruimtes. De 
boeken zijn niet te zien, ze liggen niet op de 
scène, maar buiten de openbaarheid, waarin 
ook de weggegeven werken van Honoré 
kunnen verdwijnen. Deze verschuiving naar 
een niet-publiek bestaan toont op een ex
treme manier de betekenisloosheid van de 
plaats en de visuele presentatie in de gege
ven plaats. Vanuit de extreem ‘mediumale’ 
kwaliteit van Uri's werk kan ze ook als 
consequent begrepen worden: wat slechts 
een mentaal beginpunt is, kan zich net zo 
goed aan een representatie onttrekken. Im
pliciet stelt Uri’s oplossing ook de vraag 
naar schemerzones tussen privaat en pu
bliek (en maakt duidelijk dat de presentatie 
van de “liefdesverhalenbibliotheek” als 
plaats binnen de tentoonstelling slechts één 
mogelijke oplossing is).
Suchan dook onder en weer op boven de 
museumzalen. Haar analyse van huisstof uit 
stofzuigerzakken voltrok zich in de kelder
ruimtes of in het huis aan de Korte Meer. 
Zichtbaar waren de stofballen (de basis
materie) die ze tamelijk objectachtig, soms 
echter ook vrij onopvallend tegen de muur 
legde. In de 'studioruimte' presenteerde ze 
een opvallend mooie fase uit haar analyse: 
de op glasplaten geïsoleerde en zorgvuldig 
gerangschikte stofdeeltjes. De presentatie 
van het continue verloop van de veranderin
gen wordt theatraal, wanneer men alles zich 
laat afspelen in de tentoonstellingsplaats. 
Suchan deed dat niet. Haar stofanalyse kreeg 
iets van een wetenschappelijk laboratorium
onderzoek, waarvan ze af en toe de resulta
ten aan de toeschouwer voorlegde. Die op
lossing vind ik erg precies, omdat ze het 
proces als een gewone werkzaamheid be
kijkt, onauratisch, dus ook zonder behoefte 
aan ‘getoond worden’. Maar evenmin met 

een polemische aversie tegen...
Wanneer de veranderlijkheid, de verschui
vingen, de processen zich binnen het mu
seum voltrekken, wordt dit verloop snel een 
opvoering. Toen Anne de pergola van haar 
“hortus conclusus" weghaalde en in een 
andere ruimte zette, ontstond een studio
achtige situatie (op een andere plaats in het 
museum dan aanvankelijk vastgelegd). 
Onder de pergola stond een stoel, tegen één 
van de hoekpalen een foto. Een werk, in 
aanbouw, in afbouw, gewoon materiaal? 
Anne leek zich in eerste instantie minder te 
bekommeren om het feit of het veranderen, 
afbreken, opbouwen publiek zichtbaar was. 
Ze leek die dubbelzinnigheid gewoon te 
laten bestaan; maar uiteindelijk vond ik.niet 
dat ze dat op een ongereflecteerde manier 
deed. Ze liet de situatie niet verder komen 
dan een moment. Moest de pergola daar 
langer hebben gestaan, had de situatie fetisje- 
rende trekjes kunnen krijgen; het had een 
portret kunnen worden van het onaffe, van 
het (tot vervelens toe) zo genoemde ‘pro
ces’ . Precies dan dreigt dat proces theater te 
worden.

Als kunstenaars de beperking van de 
tentoonstellingsplaats aanvaarden, dan is 
het logisch dat er wrijvingen ontstaan, en 
gratuite speelsituaties. Dat er verschillen in 
betrokkenheid zijn, is natuurlijk geen pro
bleem, zoals gezegd vind ik het zelfs inte
ressant. Maar wat te doen wanneer een 
kunstenaar plannen heeft die een andere 
(passieve, afwezige) kunstenaar kunnen 
aangaan? Ik vind bijvoorbeeld dat Mark 
met Eran had moeten overleggen over zijn 
ingreep in de ruimte met zijn werk. Over de 
afzijdigheid of zelfs onbereikbaarheid van 
Eran wil ik het niet hebben, zo’n discussie 
leidt slechts tot gepersonaliseerde anec- 
dotiek. Ik denk wel dat hier de vraag naar 
een regulerende instantie moet gesteld wor
den. Wat is de plaats van de curator, hier en 
op andere plaatsen? Of, als de curator zijn 
sturende functie zoveel mogelijk wil redu
ceren - want alleen dingen mogelijk wil 
maken - welke afspraken en regels of wat 
dan ook, zorgen ervoor dat de zaak niet op 
een farce eindigt?
Bart had wel eens de neiging om verlangens 
omtrent de betekenis van de tentoonstelling 
voor hem op concrete situaties te projecte
ren. Hij leek de behoefte te hebben om 
dingen vast te houden. Geen probleem, het 
is aan de kunstenaars om daarmee om te 
gaan. Maar later kreeg ik dan weer juist het 
omgekeerde gevoel; uit zijn niet-ingrepen 
sprak een houding van ‘laissez faire’. Werd 
de reductie van de sturende functie van de 
curator gebruikt als een uitvlucht om ver
antwoordelijkheid te ontlopen? Voor mij 
was het duidelijk dat het boekj e onder Erans 
zeil weg moest; bij ontstentenis van andere 
regulerende principes is dat Barts verant
woordelijkheid. Erans onbereikbaarheid is 
in zo’n (extreem en duidelijk) geval geen 
excuus; men had de eis van een minimale 
(passieve) bereikbaarheid dan maar op voor
hand duidelijk moeten stellen. Daarnaast 
waren er nog andere situaties. De video die 
Henrietta naast de bijdragen van Anne en 
Suchan neerzette, functioneert daar niet 
goed. De ingrepen van de laatste twee creë
ren hun eigen context, bestaan binnen hun 
eigen plaats, terwijl Henrietta’s werk een 
object is in een museum. De video verhin
dert dat de bijdragen van Anne en Suchan 
hun eigen biotoop in die van het museum 
schuiven. Door de nadrukkelijke nabijheid 
van Henrietta’s video worden de bijdragen 
van Suchan en Anne weer gewoon ‘werken’ 
(en minder contexten). Ook Maria liep bij 
momenten verloren. Het plaatsen en ver
plaatsen van glazen vormen werd gratuit, en 
het gewei dat voor Henrietta’s video ligt, 
heeft er slechts een nauwe esthetische band 
mee (symmetrie: twee monitors, twee gewei- 
vertakkingen). Ik vond het onzinnig om 
langs dit gewei naar de video te kijken; 
buiten het esthetische suggereert het mis
schien ten hoogste een eng literair verband. 
Het wikkelen van de drie glazen borsten in 
een deken is daarentegen een mooie oplos
sing omdat ze door dat ene gebaar (het 
deken) een context maakt voor haar eigen 
werk. Tegenover de ruimte dringt het werk 
zich - juist daarom - niet op, waardoor 
banden vrijer kunnen worden gelegd. Uit 
haar keuze om werken gewoon te laten 
liggen in de ‘stockage-ruimte’ (waardoor 
Maria “de bewaker van de storage” werd), 

spreekt ook een juiste radicaliteit. Maria’s 
werk had in de tentoonstelling gemakkelijk 
een snoepje in de ‘chaos’ kunnen worden 
(zonder dat het op zich een snoepje is, let 
wel); door haar werk in de stockage te laten, 
keert ze de situatie om. Deze weigering om 
een (esthetisch gekaderd) rustpunt te vor
men, lijkt me zeer juist.

“This is the show and the show is many 
things” heeft erg kale momenten gekend, 
momenten met een beperkt energetisch ver- " 
mogen, desolate momenten, onbeweeglijk
heid. Dit niet-verloop, deze afwezigheid 
van communicatieve en evolutieve drukte, 
deze stilte was interessant. Het was een 
stagnatie die zich trouwens nooit verzelf
standigde, ze heerste niet over het ganse 
verloop van de tentoonstelling, maar af en 
toe was ze wel ontzettend voelbaar. Recent 
merkte Anne op dat haar werk werkelijk tot 
het nul-punt was gedaald. De pergola is 
verdwenen zonder dat ze er iets mee gedaan 
heeft, het werk tegen de muur tegenover 
Eran is haast volledig afgebroken... Wat 
zegt deze stilte? Veel, dénk ik. Het is op 
deze momenten van stolling dat de misluk
king van deze tentoonstelling spreekt, maar 
ze klinkt er op een gelukkige manier uit op. 
De terugtrekking van een paar van de kun- ’ 
stenaars, de momenten waarop niets ge
beurde, de bijna ijzingwekkende leegte van 
de ruimte met het werk van Eran vertellen 
iets over de onmogelijkheid om deze ten
toonstelling te laten gebeuren zoals, ze zich 
soms droomde: als pure mogelijkheid, als 
niet-sturende maar slechts gevende geste, 
als uitnodiging tot conversatie. Die onmo
gelijkheid heeft, denk ik, ten dele te maken 
met een voelbare gewildheid (met het ver
schil tussen het openlaten van een mogelijk
heid en het opdringen van een mogelijk
heid, zoals het zich vertaalt in Fabrices 
“vacances obligées”) en met reële beperkin
gen: dertien kunstenaars in een af gebakende 
continuïteit van ruimte en tijd, en de haast 
onvermijdelijke ‘scheve momenten’ als ge
volg daarvan. De stolling is eigenlijk het 4 
impliciete toegeven van deze ‘onmogelijk
heden’, ze toont het conflict tussen het ver
langen en de beperkingen. Ze toont dat wat 
hier een interessante aanzet krijgt, zich nog 
op een veel radicalere manier kan ontwik
kelen. Een lossere houding tegenover de 
continuïteit van tijd en plaats, tegenover de 
arbitrair gestelde grenzen is een mogelijke • 
uitweg. (Komt Honoré misschien door de 
nadrukkelijke begrenzingen juist tot zijn 
radicale keuze om ‘het werk’ te laten ver
dwijnen, in een radicaal verlangen naar to
taal verlies?) Wanneer men deze begren
zingen behoudt, is er gewoon een regule
rend principe nodig; dan moet er (bijvoor
beeld) een curator zijn, die het risico op zich • 
neemt om bij momenten als ‘wacht’ op te 
treden, .niet in dirigistische maar in bemid
delende zin. Ik denk echter dat het interes
sant is om deze afgemeten continuïteit in 
tijd en plaats naast zich neer te leggen, niet 
vanuit een revolte maar gewoon vanuit het 
inzicht in het nutteloze van deze restrictie.
De geconstipeerde energieontplooiing op • 
sommige momenten, bewijst ex negativo 
dat deze tentoonstelling - of de aanzet die ze 
is - om een (verdere) ontwikkeling vraagt.

Dirk Pültau

“This is the show and the show is many 
things” van Louise Bourgeois, Anne 
Decock, Fabrice Hybert, Henrietta 
Lehtonen, Honore 5’0, Mark Manders, . 
Uri Tzaig, Maria Roosen, Suchan 
Kinoshita, Eran Schaerf, Luc Tuymans, 
Jason Rhoades en Claire Roudenko- 
Bertin, loopt tot 27 november in het Mu
seum van Hedendaagse Kunst, Citadel
park, 9000 Gent (09/221.17.03), De ten
toonstelling in het Israël Museum gaat op 
24 januari 1995 van start. Het adres: ( 
Ruppinstreet, 91710 Jeruzalem (02/ 
708.811).
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VAN ALEXANDRE DUMAS TOT CHANTAL AKERMAN

PETER VERMEERSCH

9

Muziektheater van Peter Vermeersch op teksten van Josse De Pauw James Joyce's enige toneeltekst geregisseerd door Peter van Kraaij.

en Witold Gombrowicz. Regie Ryszard Turbiasz. Produktie Walpurgis. Met Josse De Pauw, Frieda Pittoors, Jos Verbist en Tamar van den

2-4 nov, Lunatheater. Dop. Produktie Kaaitheater. Herneming.

9-10, 14-17,20-23 dec. Studio's.

DISCORDIA
Discordia met twee produkties: En/of van Judith Herzberg [8-10 nov] 

en Mademoiselle de Belle Isle van Alexandre Dumas [11-13 nov], 

In de Studio's.

CHANTAL AKERMAN
De Nachthal, De Verhuizing, twee teksten van cinéaste Chantal 

Akerman, vertaald door Eric de Kuyper en geregisseerd door Jürgen 

Gosch. Met o.a. Abdembi Azzaoui, Circé, Frieda Pittoors, Jos Verbist 

en Josse De Pauw. Produktie Kaaitheater.

Repertoire-revue van de tijdelijke vereniging De Vere, bestaande uit 

Discordia, Dito Dito, Stan en gasten. 16-19 en 23-26 nov, Studio's.

11-14, 18-21 jan, Lunatheater

Lunatheater, Sainctelettesquare 20, 1210 Brussel

De Beethoven Academie & het Collegium Vocale met een concert 

gewijd aan de muziek van Bartok. Dirigent is Bartok-specialist Zsolt 

Nagy. 1 dec, Lunatheater.

Studio's, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel

Bel de toeschouwerslijn: <2/201 59 59.

e Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, admi-
nistratie voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de provincie Brabant en de Nationale Loterij, Hoofdsponsor is de Kredietbank.

Het Landschap van het Overlev(er)en. Lezingen over het overleven en Mediasponsors zijn Knack. De Morgen en Radio 3.

het overleveren van kunst. 5 dec, 19u00, Lunatheater. G KREDIETBANK BEMORSEN Knack RADIO 3



And this is my review...
1. Twee keer heb ik “This is the show and 
the show is many things” bezocht. En het 
was een genot. De tentoonstelling bracht 
sentimenten in mij naar boven die ik zelden 
in de kunstwereld heb ervaren. Zoals het 
gevoel dat ik als kind in de timmerwerkplaats 
van de buurman had, waar verschillende 
kapotte klokken stonden, wachtend op re
paratie. De buurman, Frans was zijn naam, 
sprak in het geheel niet of anders alleen in 
zakelijke bewoordingen over zijn hobby. 
Vaak bekloeg hij zich over tijdgebrek. Er 
waren zoveel dingen die zijn aandacht 
opslorpten. En in de jaren dat hij met zijn 
vrouw en zijn dochtertje naast ons woonde 
op een boerderij waarvan hij het woonhuis 
huurde, kwam daar geen verandering in. De 
hoeveelheid kapotte klokken nam alleen 
maar toe. De werkplaats raakte stampvol. 
Maar ik liet me niet door die uiterlijke 
tekens in de luren leggen. Ik wist zeker dat 
de gestage opeenhoping van klokken een 
schijngebeurtenis was, nep, een afleidings- 
maneuver. In de stilte van de werkplaats 
voltrokken zich andere geheime gebeurte
nissen die werkelijk van belang waren. Uit 
de schaarse opmerkingen die Frans over 
zijn hobby maakte, leidde ik af dat hij zijn 
zinnen had gezet op dié gebeurtenissen, en 
dat zijn aandacht gericht was op het plan dat 
de afloop ervan zou bepalen. En hoewel 
Frans mij nooit vertelde over de toestand in 
de wereld die ik achter de tekens wist, 
voelde ik in zijn werkplaats-dat ik er deel 
van uitmaakte, definitief, onomkeerbaar.

2. Deze show moet het hebben van momen
ten. Bij mijn eerste visite, op zondag 18 sep
tember, trokken bezoekers om beurten aan 
een vanaf het plafond neergelaten stoel en 
zijn contragewicht in de belendende zaal. Ik 
liep met Bart De Baere door de tentoonstel
ling, en een brede grijns verscheen op diens 
gezicht toen hij deze scène zag. “Dat is nu 
precies waar het om gaat in deze tentoon
stelling.” Aldus zijn commentaar. Vrij ver
taald: “Fijn, de bezoeker schept zijn eigen 
kunst.” Wat kan men hier op tegen hebben? 
Ook ik was ontroerd. Mensen die plezier 
hebben in het museum en daar rond voor 
uitkomen. Straks gaat men er dansen, zin
gen, zoenen! Bij mijn tweede bezoek, op 
woensdag 5 oktober, dartelden twee innig 
verliefde meisjes met elkaar door de zalen. 
De donkere lonkte naar mij, op de manier 
van iemand die zeker is van haar liefde, 
waardoor ze elke blik aankan. De meisjes 
hoorden bij een dansgroep die in de zalen 
spontane choreografieën ten uitvoer bracht. 
Nu hield de groep stil bij de met een ijzeren 
hek omheinde parafernalia van Jason 
Rhoades. Liever gézegd: bij MTV. Een vro
lijk discohitje schalde door de ruimte. De 
twee meisjes pakten elkaar vast en dansten 
losjes, mooi en ingehouden op de muziek.

3. Jason Rhoades maakte een betekenis
volle keuze toen hij besloot om een televi- 
sie-toestel op de vloer van een zaal te plaat
sen, en de monitor op MTV af te stellen. De 
show stelt de vraag naar de (mogelijke) 
jeugd van het museum, en in die context 
past een zender die welhaast de jeugd in 
pacht lijkt te hebben. MTV is een extreme 
ontspanningsmachine. En ook de show heeft 
kenmerken van een dergelijk apparaat. 
Vooral humor en speelsheid zijn haar modi. 
Ernst - het oude in het jonge - heeft het 
moeilijk. Het is opmerkelijk dat Eran Schaerf 
zo sterk zijn territorium heeft afgebakend. 
Alsof hij problemen voorzag als hij zich met 
zijn werk in zalen zou begeven die in menig 
opzicht het uiterlijk van een grutterspaleis 
hebben aangenomen. Bij mijn tweede visite 
had Mark Manders, als reactie op het werk 
van Schaerf, op de vloer een sculpturale 
notitie gemaakt met een uitspraak van Joseph 
Beuys: “Das Denken zum Wort verhelfen". 
Het gemak van Manders’ werk stak schril af 
bij de geconstrueerdheid van Schaerfs werk, 
waarin taal op een geheel andere manier 
functioneert. Hiermee doe ik geen uitspraak 
over de zogenaamde kwaliteit van hun werk. 
Ik wil een problematische conditie van deze 
tentoonstelling aankaarten die zich hier 
manifesteert als een ongemakkelijk con
trast tussen een werk dat binnen de eigen 
grenzen beweeglijkheid zoekt en creëert , 
(Schaerf) en een werk dat beweeglijkheid 
zoekt door fysieke of figuurlijke verbanden 
met de omgeving aan te gaan (Manders).

4. Beweeglijkheid is een cruciale conditie 
van de show. In de stock die in de rotonde 
van het museum ondergebracht is, treffen 
wij materialen, voorwerpen en werken aan 

die daar een sluimerend bestaan leiden. Ze 
kunnen in de tentoonstelling ingezet wor
den. Kunstenaars werken continu. Niets is 
af. De wrijving van de dingen met hun 
omgeving wordt opgezocht. Dat leidt tot 
mooie momenten. Allereerst de suspense 
van het snaargeluid wanneer je het decor 
naar de film van Jacques Tati passeert en de 
rotonde binnenstapt (Fabrice Hybert). Er is 
de sublieme motorfiets van Jason Rhoades, 
gereed voor een- reis die nieuwe grenzen 
binnen bereik brengt. En de telescoop van 
Suchan Kinoshita, die doorheen een gat in 
een buitenmuur op een bakstenen detail 
gericht staat, brengt het oog letterlijk buiten 
het museum. Kinoshita heeft haar vleugel, 
met enkel de toetsen om een muziekstuk 
van Friedrich Nietzsche te spelen, buiten in 
de ‘patio’ neergezet. Daar zien wij tevens 
het glazen schoeisel van Maria Roosen. 
Voelden deze kunstenaars zich prettiger in 
een echt terrain vague? In de vensterbank 
van de tweede hemicyclus (bij de cafetaria) 
lag een doos met foto’s van een jongetje, 
verkleed als tovenaar en cowboy. Bij mijn 
tweede bezoek trof ik een andere doos aan. 
Ik nam een zacht, papieren zakdoekje mee 
naar huis als aandenken. Carofazzoletto...

5. “Eerder dan in een representatie via ‘wér
ken’ zijn deze kunstenaars geïnteresseerd in 
een presentatie, een aanwezigheid die vitaal 
blijft.” Bart De Baere rept in het persbericht 
van "denkhandelingen" (de term is van Anne 
Decock) om de substantie van de werken - 
ik houd vast aan dat woord - in de show te 
karakteriseren. Je kunt de getoonde werken 
typeren in termen van zachtheid en hard
heid. Die hoedanigheden staan in de ten
toonstelling op gespannen voet. Momenten 
van symbiose - Maria Roosen heeft haar 
“Borsten” op een bed in de rotonde ge
plaatst - kunnen dat niet verhelen. Roosens 
werk is gebaat bij een welomschreven plek. 
De hardheid die zij in haar sculpturen na
streeft, verdwijnt in de show uit het zicht. 
Het transitoire karakter van het toon-territo- 
rium doet andere kunstenaars op de vlucht 
slaan. Honoré d’O was bij mijn tweede 
bezoek uitgeweken naar hoeken in het mu
seum waar zijn werk tegen de muur opvloog 
- een hyperactiviteit die ik niet anders dan 
als een reactie kan lezen. En ook Jason 
Rhoades moet zich ongemakkelijk hebben 
gevoeld. De insnoering van al zijn persoon
lijke bezittingen in een ijzeren hok staat 
haaks op de verhalende ambitie in zijn werk. 
Het is boeiend om te bestuderen hoe kunste
naars zich verzetten tegen opgelegde 
beweeglijkheid. Fabrice Hybert heeft wer
ken op een aantal plekken verankerd, door 
ze aan het plafond te hangen, en Mark 
Manders heeft stille plekken opgericht voor 
zijn “Zelfportret”. Dergelijke momenten,

This is the show and the show is many things (detail) 
foto: Luc Van Acker

waar wel degelijk een harde substantie aan
wezig is, waar kunstenaars zich met andere 
woorden scherp uitspreken, counteren het 
entropische model van deze tentoonstel
ling.

6. Beweeglijkheid is een state of mind (zie 
de spinnetekeningen van Louise Bourgeois: 
grote rode monsters in kleine witte ruimtes; 
deze woede verkwikt je). Dat de show dit 
begrip zo letterlijk neemt, is zijn beperking. 
Maar ik heb respect voor de radicale koers 
die hier wordt uitgezet. Dat stelt de zaken 
scherp. Een van de belangrijke verdiensten 
van deze tentoonstelling is dat je aandacht 
rechtstreeks naar de dingen en de tekens kan 
uitgaan, zonder dat het tonen in de weg zit. 
Er wordt letterlijk aangehaakt bij een state
ment van Daniel Buren, een in de rotonde 
opgehangen overblijfsel van de vorige show. 
“Is de wijze van ophangen meer waard dan 
hetgeen men ophangt?” (New York, sep
tember 1975). Het is essentieel dat in ten
toonstellingen opnieuw condities worden 
geschapen waarin het kijken zelf het avon
tuur is. Die voorwaarden kunnen in de toe
komst worden verfijnd. Dat neemt een deel 
van mijn bezwaren weg. Toch mis ik in deze 
tentoonstelling precisie. Ik had graag ge
zien dat de structurering van œuvres naar 
verschillende modi en types aanwezigheid 
nauwkeuriger was uitgewerkt. Nu is er naar 
mijn gevoel een onnodige complicatie. In 
de individuele œuvres zijn zoveel stemmen 
aan het woord dat de dialoog tussen werken 
van verschillende kunstenaars een heikele 
zaak is. (In die zin verschilt de show, on
danks de nadruk op proces en verandering, 
niet fundamenteel van andere groepsten
toonstellingen.)

7. Mijn gedachten over de show, dat merk ik 
thans, zijn niet sterk omlijnd. Misschien 
weerspiegelen ze de conditie van deze ten
toonstelling die zich vooral kenmerkt door 
de potenties die ze wil vasthouden. Bezoe
kers hebben zogezegd deel aan schaduw
beelden van de kunst. Mijn eerste reactie op 
de show bestond uit verbazing over de auto- 
censuur waaraan de kunstenaars zich naar 
mijn idee onderwierpen, iets dat tot uiting 
kwam in beduchtheid om met hun werk een 
sterke uitspraak te doen en in hun keuze 
voor een zekere vormeloosheid. Van die 
kritiek ben ik teruggekomen. (Hoewel ik 
ook denk dat de nadruk op het proces in de 
show een typische energiestroom heeft ge
genereerd. Hoe zou een show met dezelfde 
kunstenaars, gecureerd door een man van 
staal, er uit hebben gezien?) Ik meen dat in 
veel van de getoonde werken welbewust 
gelaveerd wordt tussen denken en concrete 
realiteiten: Kunstenaars zoeken zones, struc
turen en formaten op waar men kan bemid-

•delen tussen wat ‘werkelijkheid’ en ‘kunst’ 
wordt genoemd. Voor zover men inderdaad 
beducht is om zich uit te spreken, heeft dat 
te maken met de ambitie om mogelijkheden 
open te houden. Waarom wil men dat zo 
graag? Is het omdat men beseft wat men " 
kwijt kan raken? “De grootste gestalte van 
het kunstwerk is de innerlijke; de zichtbare 
gestalte, die uitgroei van het kiembeeld, is 
het begin van verlies.” (Kees Fens, “Een 
apologie van schaduwbeelden ”, “De Volks
krant”, 29 april 1994)

8. Het is verkwikkend dat de ‘officiële’ - 
museumteksten niet gericht zijn op het uit
spitten van theoretische concepten, maar 
dat de kunst hier op een meer lichamelijke 
manier vanuit de taal wordt benaderd. 
Tastenderwij s worden contouren van œuvres 
en houdingen van kunstenaars omlijnd. Op 
die manier ontstaat ruimte in het denken . 
over kunst. Deze benadering, loopt parallel 3 
met de wijze waarop taal figureert in wer
ken van bijvoorbeeld Eran Schaerf en 
Honoré d’O. In het werk van Schaerf wor
den woorden ingezet vanuit een nieuwe 
basis. Schaerf schept een eigen huis voor de 
taal. Ook in werken van andere kunstenaars 
worden dingen vanuit hun oorsprong ge
dacht. Er is een groot verlangen naar een
voud, naar momenten zonder gewicht of 
geschiedenis. Het is een andere verdienste 
van de show dat er in deze complexe ten
toonstelling ruimte wordt vrijgemaakt voor 
dergelijke efemere momenten. Iedere be
zoeker zal weer andere ervaringen hebben.

9. “Toch kan het museum voor hedendaagse 
kunst als museum v®or hedendaagse kunst 
enkel bestaansrecht hebben als het zijn con
tradicties blijft beleven en als het een mu
seum van, voor en door het heden tracht te 
scheppen. Als zijn vorm telkens opnieuw 
uit vormeloosheid groeit. Als het niet het 
anker of het roer wil zijn maar enkel een , 
bijkomend zeil.” (Bart De Baere in “De 
koppeling van het heden aan het nu"). 
MeV’This is the show and the show is many 
things ” wordt aangeduid wat deze woorden 
in de praktijk kunnen betekenen. Ik hoop dat 
de energie van deze tentoonstelling anderen 
zal aansporen om aan het werk te gaan. En 
hoewel ik sympathiseer met het verlangen c 
zoals dat hierboven is verwoord, denk ik dat 
de show vooral van betekenis is voor de 
praktijk van kunstenaars en voor het denken 
over kunst. Er blijft veel te doen. Ook mor
gen moeten wij de dinosaurus wakker schud
den.

Mark Kremer
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TENTOONSTELLING

Koen De Ceuleneer
Benjamin Demeyere

Van 18 november tot en met 31 december 1994.

Ma, Do, Vr, Za van 14 tot 19 uur, Zo van 11 tot 19 uur.
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KORTRUK

Walter S wennen
De Praktijk Nadine Tasseel

tableau vivant/nature morte (en omgekeerd)

De Verzameling
- 17 september-20 november 1994 -

Aankopen van 
de Vlaamse gemeenschap (1992-1993)

Boyd Webb (gb)
-10 december 1994 -19 februari 1995 -

lezingen
— De allegorie is een meervoud door Paul Devylder zondag 6 november 1994, 11 u 

Boyd Webb door David Alan Mellor zondag 11 december 1994, 11 u

DEWEER 
ART 
GALLERY 

presenteert 
o in haar nieuwe ruimte

"A PAINTING SHOW"
een tentoonstelling over schilderkunst 

in de jaren '80 en '90 
met werken van

Siegfried ANZINGER 
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Keith BROMBERG 
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Franky DC 
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Rainer PETTING 
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Wall-like Law
“Ik ben niet in staat het te vertellen... deze 
geschiedenis... omdat ik het ‘achteraf ver
tel.”
Witold Gombrowicz, in: “Kosmos ”

Jan van Grunsven en Eran Schaerf maakten 
voor Bureau Amsterdam samen het werk 
“Wall-like Law”. Van Grunsven werkt re
gelmatig met andere kunstenaars samen, 
voor Schaerf was het de eerste keer. Zij 
kenden elkaar en eikaars werk echter al 
langer. Van tevoren stond vast dat de instal
latie zou worden opgebouwd met elemen
ten, materialen en concepten van eerder 
werk, met name van Schaerfs “Translation 
zone”, dat hij voor “Sonsbeek 93” maakte, 
en dat zich in en rond de foyer van de 
Schouwburg in Arnhem bevond. Het was de 
bedoeling dat het daar permanent zou blij
ven. Toen dat niet doorging, werd het voor
stel geformuleerd dat tot “Wall-like Law” 
leidde... De installatie in Bureau Amster
dam ‘verwerkte’ ook de aankondigings- 
vitrines, waarvan de inhoud verwees naar 
’“Translation zone”, die Schaerf presen
teerde op het “Festival aan de Werf’ in 
Utrecht en op “Aperto” in Venetië. De 
bijdragen van Van Grunsven aan “Wall-like 
Law” zijn onderdelen van zijn”Light-wall/ 
Passage-wall”.

Recyclage

Uit deze schijnbaar onwillekeurige massa 
van gegevens kan je al direct opmaken dat 
het werkproces dat aan ” Wall-like Law ” ten 
grondslag lag, afwijkt van de traditionele 
wijze waarop een kunstwerk geconcipieerd 
en geproduceerd wordt. De installatie ont
neemt de toeschouwer daarmee een aantal 
veilige ankers. Het zou geruststellender of 
meer conform de regels zijn, als het om het 
werk van één kunstenaar zou gaan, en om 
een ‘nieuw’ werk. ‘Nieuw’ wil dan zeggen: 
het laatste in een reeks waarin elk werk 
weliswaar stijl- en inhoudsovereenkomsten 
vertoont met het voorgaande, maar slechts 
in figuurlijke of abstracte en niet in letter
lijke of concrete zin. Als de traditionele 
opvatting van een coherent œuvre gehand
haafd kan wórden, en de verantwoordelijke 
‘schepper’ een uniek en enkel gezicht ver
toont, komen de nog immer gekoesterde 
waarden van authenticiteit en uniciteit niet 
in gevaar. Wat gebeurt er als een werk 
letterlijk en figuurlijk bestaat uit elementen 
van voorgaand werk van verschillende ma- 
kers? Dan is er strikt genomen slechts één 
werk dat zich in een permanente staat van 
metamorfose bevindt en zich op die manier 
onttrekt aan elke vorm van'continuïteit'. 
Omdat het werk meerdere makers heeft, 
wordt bovendien het toeschrijven ervan aan 
de ultieme schepper bemoeilijkt. Er valt 
niets te vergelijken of te bewijzen en het 
werk is volledig op zichzelf teruggeworpen. 
Echter, zo’n subliem moment van anonimi
teit wordt “Wall-like Law” natuurlijk niet 
echt gegund, jammer genoeg. Voor ieder
een, inclusief de kunstenaars, is het immers 
zoveel makkelijker als er over het werk 
gesproken kan worden in relatie tot het 
vóórgaande en in de context van een lineair 
œuvre en zijn auteur. Van tevoren al, in de 
begeleidende teksten en in de gesprekken, 
wordt “ Wall-like Law ” ingebed en gefixeerd 
in een genealogie die haar mogelijke radica
liteit verhult. Zo wordt bijvoorbeeld voort
durend verwezen naar’’Translation zone”^ 
een werk dat niet (meer) bestaat, dat door de 
omstandigheden werd uitgewist. Het geeft 
misschien meer gewicht (dat van de ge
schiedenis) en geloofwaardigheid aan het 
huidige project. De veilige rode draad die 
we altijd zoeken, bestaat echter niet, maar 
weven we, al zoekende, zelf. (De valstrik 
van het bewustzijn, van het net te veel 
weten.) Gilles Deleuzes en Félix Guattari’s 
denkfiguur van de rhizoom (een wortelstok 
die zich in alle richtingen vertakt), waaraan 
ik moest denken toen ik over het statuut van 
“Wall-like Law” nadacht, is er daarom uit
eindélijk slechts bij benadering op van toe
passing. Het rhizoom is immers een anti- 
genealogie, een niet-gecentreerd, niet-hië- 
rarchisch en niet-significant systeem, “uit
sluitend bepaald door een circulatie van 
toestanden, zonder Generaal, zonder een 
organiserend geheugen, of een centrale au
tomaat”.

Nu we het idee van een ‘tabula rasa’ (en de 
potentiële radicaliteit van “ Wall-like Law ”) 
dus grotendeels hebben laten varen, kunnen 
we net zo goed de kunstenaars en hun wer
ken uitgebreid voor het voetlicht brengen, 

om goed voorbereid bij “ Wall- like Law” uit 
te komen. Van Grunsven maakt architecto
nische interventies of ‘waarnemings- 
constructies’, architectuur- en tentoonstel- 
lingsmodellen. De muur of wand als vorm 
duikt daarin regelmatig op. Zijn interesse 
gaat specifiek uit naar de ruimte als drager 
Van een tentoonstelling, erf daarin naar de 
momenten van (betekenis)verandering. Van 
Grunsven verzorgde in 1992 samen met 
Amo van der Mark het inrichtingsconcept 
van de Gerrit Rietveld-tentoonstelling in 
Utrecht. Met onder andere Van der Mark en 
Jouke Kleerebezem richtte hij het Office for 
Cultural Intelligence (OCI) op, waarvan de 
kunstenaars individuèel en gezamenlijk ini
tiatieven nemen op het gebied van de beel
dende kunst, architectuur, vormgeving en 
media. Eran Schaerf had onlangs een ten
toonstelling in de Vleeshal in Middelburg, 
“Weiso.k. ”, waarbij hij zijnboekje “Folding 
Public Plans” presenteerde, en participeert 
aan “This is the show and the show is many 
things”. Zijn werk gaat vooral over de 
taligheid van de dingen en de dingigheid 
van de taal. Daarbij is het hergebruik van 
dezelfde elementen uit het eigen werk (voor
werpen, woorden) een essentieel onderdeel 
van zijn werkzaamheden. Kenmerkend is 
dat de elementen van een werk van Schaerf 
in principe gelijkwaardig aan elkaar zijn, 
geen vaste vorm of identiteit hebben, en in 
verschillende configuraties en contexten 
totaal van functie en betekenis kunnen ver
anderen. Schaerf probeert zijn werken dui
delijk te laten ontsnappen aan het keurslijf 
van de vaste betekenis, vorm en plaats, door 
het in de anti-vorm van constante verande
ring of ‘verstrooiing’ te laten verkeren.

Een zin

Met horten en stoten op weg naar “ Wall-like 
Law”. (Door mijn omslachtigheid doe ik 
zélf onherroepelijk mee aan het proces van 
inkapseling.) Onderweg, in de ‘openbare 
ruimte’, kom ik een affiche tegen, waarop 
staat “Schouwburg Arnhem met WALL- 
LIKE LAW door JAN VAN GRUNSVEN 
- ERAN SCHAERF’. Een raadselachtige of 
verraderlijke mededeling voor degenen die 
(nog) niet zijn ingewijd in de (voorgeschie
denis van de) tentoonstelling. Pas achteraf 
zullen ze een belangrijke betekenis geven 
aan de Schouwburg Arnhem...
Binnen in de ruimte van Bureau Amsterdam 
treffen we nu eindelijk het kunstwerk. “ Wall- 
like Law ” is een aaneenschakeling van din
gen: een booglamp, een hangmat, een 
douchegordijn, een muur, doorzichtige kra
len, rubberen rollen, een zeefdruk, een 
aankondigingsbord,... die zeer zorgvuldig 
uitgezet zijn op een afgemeten zigzaglijn

Jan van Grunsven - Eran Schaerf

Wall-like Law

die door de tentoonstellingsruimte loopt. 
Het geheel wordt georganiseerd door curve
vormige koperen stangen, die de lijn afwis
selend naar links of naar rechts afbuigen en 
die op verschillende manieren in de ruimte 
geplaatst zijn (aan het plafond hangend, op 
de grond liggend of gedragen door andere 
elementen uit het werk). En dan zijn er de 
muren van Van Grunsven, parallelle wan
den die (opgehangen aan het plafond, waar
bij ze vlak boven de grond zweven, of aan de 
grond genageld) de curve-vormige lij n door
snijden, echter zonder deze af te breken: de 
wanden fungeren evengoed als verbindings
punten, als over- en doorgangen. Als inter
puncties in een wervelende zin. Het licht in 
de tentoonstellingsruimte is geheel afkom
stig van het werk zelf, met name van Van 
Grunsvens muren.
“Wall-like Law” is inderdaad geen site 
specific werk, zoals in het vouwblad bij de 
tentoonstelling benadrukt wordt - in tegen- 
stelling tot "Translationzortrijk & 056/22.41.8 
- Christian Verkaemer - en Rik Delrue - s- 
childerijen en keramiek - van 2 tot 31 okt 
- ma-zo 14-18u n Athena Art Gallery Hen 

rik Conscieplaats en de context waarbinnen 
het getoond wordt en haar eigen ruimte 
creëren. Het werk zou zo de zekerheden 
omtrent de plaatsgebondenheid van het 
kunstwerk op de helling zetten. Ik vind het 
echter niet erg overtuigend dat de op zich al 
kunstmatige oppositie “Translation zone ” / 
’’Wall-like Law” gehanteerd wordt om de 
vermeende onafhankelijkheid van het werk 
in Bureau Amsterdam te beklemtonen.
“Wall-like Law” past er al te keurig in.

In “Wall-like Law” doorsnijdt de analy
tische koelheid van het werk van Van 
Grunsven de meer anarchistische en poëti
sche beeld/taal van Schaerf, zonder dat ze 
elkaar om zeep helpen. Dat is op zich al een 
kunst. Het oogt goed, dit werk, waar je langs 
en door kunt lopen, maar dat zich in zijn 
totaliteit moeilijk laat overzien. Het is van 
Grunsven-achtig, het is Schaerf-achtig: ei
genlijk vraagt het om twee parallelle teksten 
die elkaar op een bepaald moment, het mo
ment van “Wall-like Law”, kruisen. Wat 
roept hef werk, waarvan de titel ontleend is 
aan Hannah Arendt, dan op? Waar kruisen 
van Grunsven en Schaerf elkaar? In het 
bewustzijn van de contextgebondenheid van 
betekenis, in een uitgesproken verhouding 
tot de openbaarheid en, concreet zichtbaar 
in de installatie, in de verbindingspunten of 
tussenruimten. Van Grunsvens preoccupa
tie met het gevaarvolle moment waarop 
interieur en exterieur samenvallen, waarop 
‘buiten’ ‘binnen’ wordt en vice versa, ver
taalt zich bij Schaerf in een blijven dralen in 
het vrije gebied van de tussenruimten, in de 

gapingen tussen de dingen, tussen de woor
den en de dingen.
De betekenis van “Wall-like Law” balan
ceert dan op het interval, brug en afgrond 
tegelijk. De ‘lijn’ “Wall-like Law ” kan zich 
aandienen als een ‘vluchtlijn’, in de beteke
nis van Deleuze & Guattari. De vluchtlijn 
staat “in relatie met een kaart, die moet 
worden gemaakt en geconstrueerd, die al
tijd demonteerbaar, verbindbaar, vernietig
baar en veranderbaar blijft, met vele in- en 
uitgangen en hun vluchtlijnen".

“Wall-like Law” gaat ook over de werke
lijkheid die een vorm zoekt door het asso
ciëren van verschijnselen en voorwerpen. 
“De werkelijkheid die plotseling overloopt 
dooreen ‘dingteveel’./Vangarmen... duis
tere holen... steeds lastiger obstakels. Rem
men. .. bochten... duizelingen... / Etc. etc. 
etc.” Zo verklaarde Witold Gombrowicz 
het bezielende thema van zijn roman “Kos
mos”. “Kosmos” drong zich aan mij op bij 
het zien van “Wall-like Law ” (het Gombro- 
wicziaanse past, denk ik wonderwel bij 
Schaerf in het bijzonder). In “Kosmos” 
vraagt Gombrowicz zich af of “de werke
lijkheid, in haar kern, de aard van een obses
sie zou kunnen hebben”. Een opgehangen 
mus, éen opgehangen stokje, een misvormde 
mond, een opgehangen kater, een pijl op het 
plafond, een verplaatste dissel, worden een 
obsessie voor de hoofdpersonages, die zich 
steeds meer laten meevoeren door de moge
lijke betekenis van deze constellatie van 
dingen. In de veelheid van voorwerpen 
waarin de werkelijkheid voor hen is uiteen
gevallen, denken zij te zien hóe dingen zich 
op elkaar betrekken en een betekenisvolle 
richting aanduiden. Ze laten zich ertoe ver
leiden al die dingen met elkaar te verbinden 
en als een spoor te volgen. Een spoor dat ze 
dus eigenlijk zelf uitzetten, en dat in prin
cipe overal naar toe zou kunnen leiden. 
Lamp, hangmat, gordijn, muur, kralen, muur, 
etc. etc. etc. Waar gaat dit naar toe?

Jorinde Seijdel

“Wall-like Law” van Jan van Grunsven 
en Eran Schaerf loopt nog tot 11 decem
ber in Stedelijk Museum Bureau Am
sterdam, Rozenstraat 59,1016 NN Am
sterdam (020/422.04.71).
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Luc Tuymans
of de breking

Hier worden enkele partijen gespeeld. 
Steeds hetzelfde spel, maar met wisselende 
kaarten. Steeds dezelfde rollen, maar in 
wisselende bezetting. Iedere partij, iedere 
rolverdeling moet variaties opleveren. Die 
variaties zijn niet logisch geschakeld tot 
een vooruitgang, maar zijn een heen en 

c, weer, een ter plaatse dat toch reliëf creëert.
De mogelijkheden van het spel worden ge
demonstreerd, geen winnaar wordt aange
duid. En alle termen zijn uiteraard metafo
ren: we spelen rollen, bijhorende gevoe
lens, hun waarde en richting zoals in het 
werkelijke leven. Maar niets staat er voor 
echt. Daarom zijn ook enkele termen kor
daat de toegang tot het spel ontzegd: stilte, 
eenzaamheid, verlatenheid.

Een beeld is een voorstel aan een lichaam 
gedaan. Steeds minder denk ik dat beelden 
geworteld zijn in verbeelding; steeds meer 
denk ik dat verbeelding zich aan het lichaam 
voedt. Beelden wortelen in mijn lichame
lijkheid.
Een beeld is een gebaar. Bij een filmprojectie 

(, zien we letterlijk hoe het beeld door een 
ruimte suist als een projectiel. Maar wordt 
niet elk beeld op een bepaalde manier 
opgegooid?
Het beeld dwingt mij het op een specifieke 
wijze op te vangen. Richting, kracht, draai- 
beweging: ze bepalen de tactiek van het 
spel, de stijl van de werper. De manier van 
verplaatsing is ook de hoek van de opvang. 
Het beeld als gebaar: is dat niet de definitie 
van stijl? Maar deze schilder maakt het ons 
moeilijk: hij lijkt er vooral op bedacht om 
stijl te loochenen. Hij heeft namelijk geen 
vaste ‘manier’ van werken. Een grote di
versiteit aan oplossingen reikt hij aan. Vele 
beelden geven je de indruk van de vondst 
van een ogenblik.
Zijn werk hangt niet aan één duidelijk zicht- 

( >, bare signatuur op.
Stijl is voor ons een uiterlijk procédé; iets 
dat in een oogopslag herkend kan worden. 
Deze schilder heeft een andere stijl; geen 
zichtbare procedure, maar een manier van 
doen, een ‘allure’. Daarin liggen fysieke en 
morele elementen besloten, samen met be
wustzijn van tactiek.
Ook ‘allure’ is een ‘manier’ maar gekop
peld aan soevereiniteit, aan doelgerichtheid, 
aan zelfbewustheid, op grond van een 
strakke afbakening van het eigene. Stijl 
doet dat al lang niet meer. Het is in onze taal 
verschoven naar decoratie, formule, mode. 
Publiciteit heeft veel stijl, maar nooit al
lure. Allure heeft een hautain karakter dat 

( v zich onttrekt aan de welwillende communi
catie, aan de modieuze toegift. (Man Ray is 
stijl, maar heeft geen enkele allure.) Allure 
is een aristocratisch, geen democratisch 
concept.

Foto, schilderij, tekening

( ' Hij schildert. Verf, doek, borstel. Hij nuan
ceert noch verbergt deze feiten, hij hoont ze 
ook niet. Hij geniet ervan. Hij laat ons mee 
genieten van die merkwaardige gebaren 
(zo anders dan die van de fotograaf). Brede 
penseelstroken, ruw beeldoppervlak. Geen 
afwerking, maar snelheid en slordigheid. 
En toch een indruk van hallucinatorische 
concentratie. De impact van een Tuymans 
op een muur is even subliem als een weer
spiegelend raampje in een ter Borch, als een 
doorkijkje bij Vermeer. Het is van een 
verpletterende juistheid.
Je ziet geen mooi beeld, maar je ziet een 
oogverhelderende blik. Ieder doek van 
Tuymans is als een lens die je voorgezet 
krijgt. Je kijkt erdoorheen en je ziet hoe het 
kijken zelf een abstract personage wordt in 
een heel spannend verhaal. Niet omdat het 
beeld vertellend, het afgebeelde zo merk
waardig zou zijn, maar integendeel omdat 
in het beeld een discussie ontbrandt over 
het beeld. Geen illustratie-magie (nog zo 
sterk aanwezig bij Hopper) maar magie van 
de waarneming van een beeld. Tuymans en 
Magritte. Wat Magritte heel nadrukkelijk 
doet, bewerkt Tuymans in een aangrijpend 
pudiek understatement. Hoe het ongeloof 
in het beeld, nee niet demonstreren met 
trucages (genre Charlier), maar als te schil
deren thema nemen. Hoe schilder je, niet de 
scepsis en ironie ten koste van het beeld (de 
oplossing van zoveel surrealismen), maar 
hoe installeer je dat immense affect ‘onge
loof’ in het beeld.

Alles is hier tekening. Hij vult geen opper
vlak als de schilder, maar markeert het al 
schilderend als een tekenaar. Hij laat slechts 
sporen achter, schildert ze niet toe en weg 
met een aaneengesloten verflaag. Vooral 
lijnen, soms een strookje. De tekenaar sluit 
het ding op in een omtreklijn die exclusief 
van het ding is. Tuymans tekent lijnen die 
tot verschillende dingen tegelijk behoren. 
De lijn definieert niet, maar relateert. De 
lijn bakent hier niet af, maar verbindt. De 
lijn is gedeeld bezit.
Tuymans maakt zijn lijnen niet af. De 
omtreklijn blijft open. Zodat een ding ge
suggereerd, maar niet gedefinieerd wordt. 
Daarmee versterkt hij die andere functie 
van de lijn, weg van de omtrek en identiteit 
der afzonderlijke dingen. De nadruk ligt op 
de lijn als knooppunt. Waar ze kruisen, 
ontstaat steeds een heftige accentuering. 
Daarmee tilt hij niet een motief uit zijn 
omgeving, maar maakt omgeving tot mo
tief. (Of als hij een motief schildert, maakt 
hij het tot een neutrale omgeving, zoals in 
de serie “De Diagnostische Blik ”.) Hij schil
dert het niet-geaccentueerde, het non-mo- 
tief. Niet om er toch een motief van te 
maken, er een accent aan te geven, maar om 
het accentloos te schilderen, om er de bi
zarre belangeloosheid zelve van zichtbaar 
te maken. Hij schildert het niet-bestaande, 
niet om het te redden in een ultiem gebaar 
van waardetoekenning, maar om te zien 
hoe iets dat bestaat toch zonder enige waarde 
kan zijn. Zijn beelden zijn een vacuüm- 
pomp voor de zingeving.

Tuymans schildert alsof doek en penseel 
een soort apparatuur zijn. Hij schildert on
menselijk - zonder temperament, zonder 
onderscheid, zonder oordeel, zonder affect. 
Hij schildert zoals het fototoestel een op
name ‘dóet’. Op virtuoze manier maakt hij 
werk alsof hij een machine is waarin dingen 
gezet worden die het te bewerken heeft.
Eigenlijk zegt hij dat schilderkunst nu veel 
minder menselijk is dan de fotografie. In 
deze laatste is een humaniteit, een ambitie 
van stijl en een suggestie van reactie moge
lijk gebleven die in de schilderkunst, on
danks het ambachtelijke ervan, filosofisch 
verdwenen is. In een schilderij is de maker 
nu afwezig, radicaler dan in een foto. Dat is 
zijn paradoxale these.
Precies omdat een schilderij gepland en 
langzaam uitgevoerd moet worden, wordt 
iedere onmiddellijke emotie uitgesloten. 
Ieder schilderij is een theater van alleen 
maar gespeelde emoties, vol retorische trucs 
en illusionistische effecten. Dat weet het 
klassieke bewustzijn. Daar schrikken 
modernen danig van. Ze hebben het thea
trale willen breken door de provocerende 
authenticiteit. Tuymans zet het thema ver
der en demonstreert in de blanco gehouden 
maneuvers van het handwerk het hele spel. 
Zoals in een Bresson de acteurs de heftigste 
emoties op de koelste wijze dissecteren.

De dandy als militair

Beelden en impact. De toeschouwer is doel
wit. Hij is een in beton gegoten volume, 
berekend op maximale weerstand en isole
ment. Beroeringsafkeer is de regel. Hoe die 
zone van negatief magnetisme zonder ver
branding doorklieven? 'Ingewikkelde 
ballistieke berekeningen zijn vereist. De 
beeldenmaker moet met de verplaatsing 
van zijn doelwit rekening houden, de wis
selende breking van iedere invloed voor
zien, de veranderende densiteit van de 
psycho-sociale massa aandachtig observe
ren. De beeldenmaker zit in een studie
bureau. Hij raadpleegt oude traktaten en 
voorbeelden. Hij observeert hoe even ver
derop (in reclamebureaus, galeries, 
bioscoopzalen, modellenbureaus, film
studio’s) andere beeldenmakers hetzelfde 
doel nastreven. Ieder gejuich dat hij op
vangt over een voltreffer, noteert hij. Ra
zendsnel moet hij beslissen of de gemaakte 
bres reëel of fictief is, een illlusie of het 
maneuver van de concurrent. Of is dan toch 
het pantser van het publiek, daar ver weg, 
gloeiend heet van de inslag? Hij weet dat na 
één foute poging geen tweede kans meer 
bestaat. De toeschouwer heeft hem meteen 
gelokaliseerd en is immuun.
Militaire metaforen. Maar zijn zij niet de 
kern van de oorlog die alle media (waaron
der galeries en musea) tegen hun publiek

Luc Tuymans

Target Practice, 1989

voeren? Een gestaag bombardement waarin 
steeds grotere hardheid in het doelwit ont
staat en steeds ingewikkelder strategieën 
nodig zijn bij de belegeraar? Zoals steeds is 
de ingezette energie nooit een voldoende 
garantie voor het effect. De kleine energie, 
verrassend toegediend, is nog steeds het 
beste middel. De energie van Tuymans is 
klein, uiterst klein. Geen titanen werk, geen 
operagebaar, geen orkestratie. Geen im
mense theorie in een klein citaat verstopt. 
Nee, echt heel kleine energie. Maar ontzet
tend geconcentreerd.
Het beeld is definitief onderdeel van de 
jacht geworden. Daarmee jagen mensen op 
elkaar. Het spel is wreed en opwindend. 
Beelden doorstralen en harpoeneren ons, 
zij besmetten ons zodat we muteren. Zij 
hebben het slecht met ons voor. Geen beeld 
dat ons nog een openbaring belooft, dat nog 
een utopisch karakter heeft. Ze zeggen geen 
elders meer. Ze zeggen steeds nadrukkelij
ker het hier en het nu. Beelden van nu 
willen samenvallen met zichzelf. Hun sug
gestieve macht moet dus gekortwiekt wor
den, de tong moet hen uit de muil gesneden 
worden. Alleen de Medusa is het beeld dat 
volledig en uitsluitend in de fractie van het 
nu bestaat. Tuymans schildert alleen maar 
zulke beelden. (Een indruk die men vertaalt 
als: dreigend, verontrustend.) Maar de 
Medusa is niet het begin, wel het einde van 
alle verhalen; hier lost het beeld het verhaal 
definitief af.
Met beelden wordt gejaagd, maar ook óp 
beelden wordt gejaagd. Beelden staan el
kaar nog meer dan mensen naar het leven. 
Elk wil radicaal alleen over de wereld heer
sen. Tuymans maakt monsterlijk dictato
riale en autoritaire beelden. Waar zijn werk 
hangt, wil en kan je niets anders meer zien.

De dandy zonder stijl

Er is iets dat je met grote zekerheid doet 
zeggen dat hij geen stijl heeft. De verhou
ding tusse uitvoering en motief is steeds 
wisselend. Een zekere onhandigheid 
afficheert hij nadrukkelijk. Tussen uitvoe
rig figuratief en geabstraheerd schema, tus
sen decoratief patroon en uitbeelding lijkt 
hij moeiteloos te kunnen schipperen. Alsof 
hij het verschil ertussen niet ziet. Een gelaat 

naar een foto schildert hij met hetzelfde 
gebrek aan overtuiging als een streepjes- 
patroon of een hoekje van een kamer waar 
hij de titel “Gaskamer” aan geeft.
Die onverschilligheid is behoorlijk merk
waardig. Hij is beeldblind, lijkt wel. Tussen 
een object, een afbeelding van het object en 
de afbeelding zelf als voorwerp maakt hij 
geen onderscheid. Omdat hij het verschil 
ertussen niet wil zien. De inspanning om 
dat verschil niet te zien moet enorm zijn. De 
discipline die hij zichzelf oplegt om alles 
vanuit dezelfde hoek, doorheen dezelfde 
lens te bekijken maakt hem tot een soort 
apparaat, tot een camera. Ook een camera 
maakt geen onderscheid tussen de elemen
ten die het licht in de lens kaatsen; het zijn 
wij, die door de zoeker of naar het beeld 
kijken, die dat doen. Tuymans schildert als 
een camera. Tuymans schildert zonder keu
zes te hebben gemaakt, zonder voorkeuren. 
De middelen die hij inzet, lijken door hun 
diversiteit en de aberrante onverschillig
heid waarmee hij ze op onderwerpen toe
past, louter technische middelen te zijn. 
Hoe mooi de routes van het penseel soms 
ook mogen zijn, ze breken steeds weer 
voortijdig af. Alsof een dirigent een uitvoe
ring van een muziekstuk wil waarin vooral 
geen enkele inspiratie, maar juist een voort
durende negatie van iedere opkomende 
begeestering gevraagd wordt. “Speel zon
der ziel.”
Op die manier schildert hij afwezig. Hij 
geeft voor, geen ogenblik in het beeld plaats 
te hebben genomen. Zich meteen weer uit 
het beeld te hebben teruggetrokken na er 
enkele ogenblikken in geloofd te hebben. 
Tuymans is feilloos in het hanteren van die 
interruptie. Even verder, even langer en het 
beeld zou zichzelf geworden zijn. Voor 
Tuymans: teveel présence hebben gekre
gen. Hij schildert de eerste verrukkelijke 
treden van een aanwezigheid en sluit dan 
abrupt weer de deur. Het beeld laat hij in 
hunkerende nood achter. Na de aanzet van 
een melodie, het chaotische stemmen van 
de instrumenten (Schnitke). Zo onvoltooid 
en met gebroken aanwezigheid is het beeld 
op schitterende wijze af, maar het weet het 
niet, laat dat niet zien. Juist daarin is dit 
oeuvre zo schitterend. Hij weet steeds hoe 
hij feilloos te vroeg moet stoppen. Het
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Luc Tuymans

Bloemen, 1987

beeld is naakt en obsceen in zijn extatische 
aanloop naar een openbaring die geruisloos 
neervalt. Als een goochelaar die zijn truc 
aankondigt maar nooit uitvoert. Het wach
ten erop gaat de hele ruimte vullen.

Een obsederend formaat

Formaat is een ander onvergetelijk ken
merk. Kleine beelden, vaak vierkantig. (Heb 
ik het juist als ik stel dat het horizontale 
hem ergert? Het horizontale kiest voor een 
liggend bestaan.)
Ze worden niet ingekaderd. Daardoor zie je 
altijd de omgeplooide en slordig ingeschil
derde zijkanten. Het schilderij is hier niet 
het platte vlak achter glas en opgespannen 
in een kader, maar een volume. Het ten
toongestelde object toont me meteen ook 
de schilder, die met duim en drie vingers 
het schilderijtje bij de houten lat vastneemt. 
(In reproduktie ontgaat je dat zo belang
rijke basso continuo van al zijn beelden; in 
reproduktie zijn het weer gewone beelden 
in een vlak.) Tuymans heeft die afgezaagde 
en toch zo essentiële these over het 
•tweedimensionale beeld als object op een 
verschrikkelijk efficiënte manier opgelost. 
Hij heeft het werkproces in het atelier - dat 
anderen met grootse verklaringen en be
denksels proberen te installeren - met een 
klein, genadeloos principieel detail opge
lost.
Iedere Tuymans hangt aan de muur alsof hij 
het er zopas, proberend aan ophing. Zonder 
kader hangen ze voorlopig. En je ziet rond 
het beeld het klassiekste gebaar van de 
schilder, datje hen in hun atelier altijd weer 
ziet doen (het is één van de mooiste gebaren 
die ik van hen ken). Zakelijk en luchtig, zo 
nemen zij hun kinderen, hun minaresssen 
vast. Bieden ze schaamteloos aan de blik 
van anderen aan en voelen zich bij het 
omdraaien van hun doek ook beschaamde 
proxeneten. Tuymans in een museum is 
meteen Tuymans in zijn atelier. Hij weigert 
zijn doeken te maquilleren, op te kleden in 
een kader, hun ‘private parts’ af te dekken: 
hij stuurt ze met pomponslofjes naakt'de 
wijde wereld in.

De ellips of de Tuymans-touch

Het elliptische is één van zijn cruciale stra
tegieën. Uitsparen, niet tonen, onvoltooid 
laten, aanzetten die blijven hangen, sugges
ties die niet hard worden gemaakt.
Daarnaast (in dezelfde beelden) wordt een 
heel andere strategie zichtbaar: een kitsche- 
rige, waarbij dingen te expliciet, net over de 
rand zichtbaar worden, teveel met zichzelf 

samenvallen. Waarin de stijl zichzelf ci
teert, het motief te nadrukkelijk getoond 
wordt.
Daartussen schuift het werk - labiel, glij
dend, soeverein; illusies en effecten 
rondstrooiiend in absolute zelfzekerheid. 
Een gepassioneerd goochelaar.
Door dat elliptische en door dat anti- 
elliptische (dat overdone tegenover het un
derstatement) vangt hij de aandacht, het 
oog. Maar hij vangtJhet in een toestand van 
verblinding. Zijn beelden zijn nooit duide
lijk en frontaal, maar lijken steeds door een 
breking te moeten van hun oppervlak. Hun 
impact doet zich nooit dààr voor waar je 
aanvankelijk de impact dacht te lokalise
ren.
Zijn werk heeft daardoor iets zeer luchtigs 
en zelfs komisch. De zwaarte en plecht
statigheid van iemand die met een theorie 
in het hoofd beelden maakt, is hem hele
maal vreemd. Hij schildert zijn filosofische 
beelden als een zondagsschilder. Omdat hij 
niet anders kan. (Zoals bij Magritte liggen 
extreme luciditeit en raffinement niet veraf 
van een aandoenlijke wil tot naïviteit).

Zeer snel heb je weer de andere indruk: dat 
de scherpte te groot is om van een mecha
nisch komische inversie te kunnen spreken; 
dat hier wel degelijk een genadeloos expe
riment wordt uitgevoerd. Een optisch expe
riment, of juister, een mentaal experiment 
(ja, The Eye is part of the Mind).
Hoe kijkje naar beelden? In welke ruimte 
moetje staan (fysiek met het oog, intellec
tueel met je kritisch vermogen)? Waar ma- 
neuvreert het beeld mij ? Welke affecten en 
gedachten brengen zijn werken bij me te
weeg?
Zeker Cézanniaanse gedachten, Dezelfde 
lassobeweging waarmee een motief omsin
geld en virtuoos weggeslingerd wordt. Maar 
ook een manier om (in tegenstelling tot 
Cézanne) de dingen niet frontaal in beeld te 
brengen, maar de dingen tangentieel te be
naderen. Tuymans maakt geen frontale beel
den, steeds heb je een rakelingse indruk. 
Optisch, noch intellectueel kun je ‘juist’ 
tegenover zijn beelden gaan staan. Het zijn 
mentale anamorfosen.
Tangens suggereert ook snelheid. Voorlo
pigheid, het even aanraken. Het belang, het 
gewicht van dat snelle en voorlopige. De 
berekeningen, nodig om het snelle te vat
ten. De machinerie (een mentaal apparaat), 
nodig voor die extreme economie. Tuy
mans’ beelden zijn zoveel sneller dan de 
snelste momentopname. Tuymans schil
dert de fractie. Hij schildert het breken in 
een fractie. Iedere aanraking van het doek 

(door kleur, penseel, vorm, motief, door 
mijn oog) is als een kreet van een kwetsuur, 
als de ademstoot van een virtuoos sport
man, van een acrobaat. Geen stoot waarbij 
iets zichtbaar wordt, maar waarbij iets ver
dwijnt. Tuymans speelt voortdurend de 
verdwijntruc. Hij laat zichzelf, stijl, onder
werpen, beelden verdwijnen.

No-nonsense

Opvallend is de breedte van de thematiek, 
de virtuositeit waarmee het figuratieve, het 
abstracte en het decoratieve allemaal op 
eenzelfde manier, in éénzelfde houding ge
vat worden. Het onpolemische, soevereine 
waarmee hij die funderende en tegelijk 
elkaar uitsluitende categorieën heeft weten 
gelijk te schakelen binnen zijn problema
tiek. Decoratieve streepjes in een vlak, een 
bos, een hotelkamer - het is allemaal het
zelfde voor hem.
Hij stelt zich niet de voor de hand liggende 
vragen over de relativiteit eh citeerbaarheid 
van alle stijlen; hij doet iets veel interes- 
santers: hij maakt alle beeldtypes gelijk. 
Het komt er voor hem immers alleen maar 
op aan zijn beelden in een bepaalde richting 
de wereld in te sturen; zijn kijkers vanuit 
een unieke hoek te raken.

Tuymans is geen abstract, noch een expres
sief, geen geometrisch, noch een surrealis
tisch schilder. Zelfs in niet-figuratieve beel
den blijft hij figuratief schilderen. Hij maakt 
beeldjes van andere beeldjes. (Zoals men 
vroeger beeldjes naar andere beeldjes 
maakte.) Hij schildert geen onderwerpen 
uit de wereld na, hij inspireert zich niet op 
bestaande beelden die als model dienen 
voor variatie, nee, hij schildert beelden na. 
Ook een object zonder herkenbare voor
stelling erin is een beeld, ook een medische 
fotoplaat is dat, ook een televisiebeeld. Er 
bestaat geen tegenstelling tussen abstracte 
en figuratieve beelden. Er bestaan alleen 
maar schermen en figuren erin.
Dat geeft aan al zijn werk een uitermate 
aantrekkelijke nabijheid en vertrouwdheid. 
Alles wat zijn (zoals ons) oog heeft getrof
fen, van welk medium, , welk genre, welke 
categorie ook, het is mogelijk het te schil
deren, omdat het de kruispunten van onze 
geest heeft overgestoken. Gecharmeerde 
belangstelling voor alles wat ons ooit heeft 
kunnen treffen.

De naïeve schilder

Neem Tuymans’ teksten bij zijn eigen beel
den. Zelden zie je een kunstenaar zijn eigen 
werk zo treffend toelichten. Maar tegelijk 
ook wat een naïviteit én wat een merkwaar
dige terughoudendheid, nuchterheid in die 
toelichting. Zelfbewuste naïviteit, die de 
lezer doet vermoeden dat de vertrouwelijke 
stem met zo weinig retoriek en zoveel zelf
kennis, iets in het schild voert.
Geloof deze kunstenaar niet, geloof zijn 
beelden niet. Het zijn de meest vluchtige, 
onstabiele, bedrieglijke die je je kunt voor
stellen. Vluchtig als beelden op een televi- 
sie-scherm. Wat Hopper is voor fotografie, 
is Tuymans voor televisie.
Hij schildert de ontelbare weerspiegelin
gen van hotelkamers, terraszichten, interi
eurs, hallen en bureaus in het schermglas; 
van zich scherende mannen en naakte 
wijdbeense vrouwen die zich argeloos voor 
dat matte spiegelglas laten gaan. Beelden 
die we nooit viseren, maar toch altijd zien 
als we naar het lichtende beeld daarachter 
loeren. Tuymans is de melodramatische 
illustrator van dat matte schermeffect. Zijn 
beelden zijn de ongeïnteresseerde radio
grafie van onze banaliteit; banaliteit waar
toe het gloeiende kunstbeeld daarachter 
ons veroordeelt. Waartoe we veroordeeld 
zijn door die optische illusie: tot een tussen- 
beeld. Dat is het onderwerp van Tuymans.

Het beeld

Vanaf het ogenblik dat beelden gingen doen 
alsof ze afbeeldingen waren, doken onop
losbare problemen op. De koppeling van 
een beeld aan een referent wekte meteen de 
noodzaak en de verleiding om te laten zien 
dat dat ‘beeld-van’ tenslotte maar een vlak 
was. De macht van de illusie in een vlak 
werd niet, zoals in de barok, triomfantelijk 
geafficheerd, maar nadrukkelijk geobjecti

veerd. Negatieve mythologie van de schil
derkunst.
Modernen denken dat het volstaat een beeld 
eenvoudigweg een plat voorwerp te noe
men, voorzien van een gekleurde verflaag. 
Maar niet ieder vlak met een kleurlaag is 
een beeld. Wanneer wordt dat plat vlak een 
beeld? Schilders (ik denk dat het relaas 
begint met Manet en loopt tot Richter) zijn 
tot een merkwaardige werkhypothese ge
komen: een beeld is een beeld van een beeld 
(of nog: de illusie van een illusie).
Tuymans’ beelden zijn geen ‘mys-icone’ 
commentaren op het valselijk afgebeelde 
leven. Geen sombere meditaties over de 
onwerkelijkheid van de afgebeelde figuur, 
landschap, object. Geen jammerklachten 
van een bedrogen beeld-liefde. Hij schil
dert naïef de onwerkelijkheid van het beeld. 
Om ‘t even welk beeld kan dat laten zien. 
Die onwerkelijkheid zegt niets over de wer
kelijkheid; alles over oog en geest.
Ambiguïteit ontstaat daardoor in het beeld, 
maar dat is ook nodig. De schilder herkent 
zijn onderwerp niet, investeert noch in af
gebeelde motieven, noch in de waarneming 
of interpretatie ervan. Ook Manet heeft die . 
matte relatie tot het afgebeelde, die meteen 
al blijkt uit de merkwaardige onduidelijk
heid van de accenten. Er zitten voortdurend 
dissonanten in de globale economie van het 
beeld. Maar dat is er niet ten voordele van 
een alternatieve betekenis, maar omwille 
van de weigering van betekenis.

Hij schildert alleen maar een doek, ook 
wanneer hij een kamer, boom of decoratief 
motief lijkt na te schilderen. Vooral dan 
schildert hij een doek.
Voor velen is de consequentie van de vast
stelling ‘ik schilder’ de be vrij ding van het 
motief geweest. Die ‘bevrijding’ is een 
fatale valstrik geworden die generaties schil
ders en toeschouwers op de vlucht heeft 
gejaagd voor het motief. Wie zo schildert, q 
blijft de gegijzelde van het motief: hij moet 
het ontkennen.

Corpses in a frame

Het is meteen duidelijk dat hij niet het soort 
kunstenaar is (maar is hij wel kunstenaar?) 
voor wie het eigen en door hemzelf gevon- n)
den beeld de dragende impuls is. Nee, het 
beeld is middel, nevenprodukt. De eigen
lijke motor is het mentale gebaar, zoals men 
eerder dan van het ‘œuvre-Tuymans’, van 
de ‘procedure-Tuymans’ zou willen spre
ken. Zijn beelden bestaan pas in een on
zichtbare mentale gestualiteit die alles be
paalt. Ieder doek is als een discus die hij 4 
weegt, balanceert, teruglegt, een andere 
test, om dan plots met een feilloos zelf
zekere impuls het object in de ruimte (de 
optisch-mentale ruimte) te slingeren. Je 
beseft amper watje is overkomen. Zo pre
cies trilt de impact in je hele wezen na. Het 
maakt er een ijzingwekkende muziek: heel 
hoog en zonder modulaties. *

Dirk Lauwaert

Luc Tuymans neemt deel aan de ten
toonstelling “This is the show and the 
show is many things” in het Museum van 
Hedendaagse Kunst te Gent en stelt van 
24 november tot 18 december solo ten
toon in galerie Zeno X (Leopold De o 
Waelplein 16, 2000 Antwerpen, 03/ 
216.16.26).
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Passages
Onderstaande tekst is de neerslag van een 
ontmoeting van Ilse Kuijken met Joëlle 
Tuerlinckx in Brussel op 13 en 14 oktober. 
Het is de eerste etappe in een samenwerking 
die zich tot doel stelt het spreken en schrij
ven over kunst zowel vanuit de positie van 
de kunstcriticus als vanuit de positie van de 
kunstenaar te onderzoeken. Voor de eerste 
versie van de tekst tekent Ilse Kuijken, voor 
de keuze van de foto’s en de pagina-op- 
maak, Koen Brams. Hierna wordt de tekst 
vertaald naar het Frans en bewerkt door 
Joëlle Tuerlinckx. In de volgende aflevering 
van “De Witte Raaf’ wordt deze tweede 
etappe gepubliceerd. 

zien, en ook op het einde blijven nog heel 
veel indicaties bewaard, maar ik probeerde 
wel om te verdwijnen.
Het is een moment limite, in ieder geval, 
tussen de orde van het banale, het alledaagse 
- mensen noemden het een taart, en ik had 
daar van tevoren ook wel schrik voor gehad 
- en het buitengewone dat er in het geval van 
een tentoonstelling altijd is. Bloem ziet er 
uit als plaaster, ook dat vond ik interessant, 
iets tussen een taart en een institutioneel 
gegeven, In het Musée des Beaux Arts is 
plaaster erg aanwezig, in de moulures en zo. 
Het was er dus al.

Het werken met bloem was een kwestie van 

werktekening die voortdurend is gebruikt 
en dat zie je. De tekening is (misschien wel) 
uniek, maar er zouden veel verschillende 
taarten kunnen bestaan, ik weet zelf niet 
hoeveel. Zij is het model. Ik weet niet hoe 
het werk zal evolueren.

Geometrie. Dat is het meest menselijke en 
tegelijkertijd het volstrekt onmenselijke. 
Misschien is dat wel het beginpunt van 
kunst: het begin van artistieke en het einde 
van dagelijkse activiteit. Die marge wil ik 
reconstrueren: het punt waarop iets symbo
lisch is of niet. Iedereen die leeft, maakt 
volgens mij duizenden sculpturen per dag, 
de hele dag door. Geen schilderijen - dat is

Ludwig Forum
Aken, 1994

Alle wérken zijn sterk verbonden met hun 
plaats, maar tegelijkertijd hangen alle wer
ken met elkaar samen. Dat geeft me een 
groot gevoel van vrijheid. Je kan terugkeren 
in de tijd, achteraan beginnen. Je kan ‘in 
achteruit’ werken. Met de plasticine waar
mee ik in het Paleis voor Schone Kunsten 
een muurtje kneedde, maak ik nu een bal 
voor de tentoonstelling in Witte de With. Ik 
heb eerst-die “Boule dorée” verkocht, nu 
toon ik het “Objetdoré”-. een pak, een groot 
‘cadeau’ dat in goudpapier is ingepakt, maar

L’Espace d'Art Moderne et Contemporain 
Toulouse, 1994

In Toulouse nam ik deel aan de tentoonstel
ling “Un papillon sur la roue”. Uitgangs
punt was onder andere Duchamps “Prière 
de Toucher”. Men toonde machines van 
Tinguely, werken van Broodthaers, maar ik 
vond dat men het thema vooral heel techno
logisch en ingewikkeld benaderde. Dat 
stoorde mij. Ik wou juist iets heel eenvoudigs 
doen, niets gecompliceerds. Ik zag dat men 
allerlei dingen in beweging wilde zetten 
maar dat in feite het tegendeel gebeurde.
Het was wel een interessant uitgangspunt 
dat toeliet om de dingen in een andere 
versnelling te zien. Dat heb ik ook in het 
Goethe-Institut gedaan, door de installatie 
van een programma voor het dimmen van 
de lichten en het open- en dichtschuiven van 
de gordijnen. Alles net iets versneld, tot de 
tijd elastisch werd. Daar was niets ludieks 
aan, hoewel het misschien wel grappig was. 
Ik wilde geen technologische ingreep in 
Toulouse, ik wilde alleen en met mijn eigen 
handen werken. Dat wou ik als uitgangs
punt nemen, alsof ik een soort weddenschap 
aanging. Ik zocht een manier om alleen en 
zonder machines een object te produceren 
in de ruimte. Dat kun je zien als het stellen 
van een vraag die voor mij ook het beeld van 
de positie van de kunstenaar articuleert. Die 
positie is niet meer religieus, maatschappe
lijk gefundeerd, maar een zaak van alleen 
zijn, en drijvende. Vanuit die positie die 
vraag beschouwen, dat is het verhaal dat aan 
dit werk is gekoppeld.

Ik wilde met mijn handen een volume in 
bloem maken, en dat zo perfect mogelijk. 
Elke dag was ik eraan bezig, met 1 of 
2 kilogram bloem (temidden van ingenieurs 
en technici) en elke dag groeide het aan, 
werd het met andere woorden meer en meer 
perfect. Dat kan natuurlijk niet, ik zocht 
enkel het moment waarop je het menselijk 
gezien niet meer beter kan maken en het 
daar bij moet laten. Vijf minuten voor het 
begin van de vernissage was het af. Het was 
af omdat de tentoonsteling zou beginnen en 

activiteit, van het bekomen van een resul
taat, zonder de spectaculaire dimensie daar
van. Het beeld zou je kunnen optillen, op 
een tafel zetten, behalve datje dat natuurlijk 
niet kunt omdat het dan uit elkaar valt. 
Eigenlijk is dit ook het idee van alle objec
ten samen... Het is een moment limite van 
het obj eet, éen grens tussen een object en het 
maken van een object. Je hebt enkel maar 
een plank nodig, of iets anders dat vlak is om 
het meer perfect te maken, maar dat ont
breekt nu juist. Dat is er niet.

Er zijn steeds zoveel dimensies! Begin je 
over één te spreken dan komen ook alle 
andere te voorschijn. Men spreekt van in
stallaties. Ook over mijn werken wordt 
dat wel eens gezegd en daarmee duidt men 
dan aan dat iets bestaat in de tijd, voor een 

-bepaalde tijd, en daarna weer wordt afge- 
broken. Ik heb daar problemen mee. Zo kan 
ik mijn werk niet zien. Het provoceert juist 
zijn verschijnen en verdwijnen, in de tijd en 
in de ruimte. Het kàn slechts daar bestaan en 
alleen dan heeft het zin.

Paleis voor Schone Kunsten
Brussel, 1993

De tentoonstelling in Witte de With zal geen 
retrospectieve zijn, in die zin dat men er niet 
al mijn werken en tekeningen, naast elkaar 
gezet, zal kunnen bekijken. Ik heb gewoon 
mijn materiaal verzameld, datgene wat nog 
bestaat van werken die ik heb gemaakt. Ik 
moet dus werken uit het verleden hermaken, 
en zo maken dat ze weer kunnen ademen. 
Een werk van het Paleis voor Schone Kun- 
sten in Brussel wordt bijvoorbeeld groter en 
het komt centraler te staan. Het is groter 
geworden met de tijd.

De taart uit bloem die ik in Toulouse voor 
het eerst heb gemaakt, daarmee ben ik nog 
niet klaar. Ik wil er nog mee doorgaan. 
Eigenlijkbestaat dat werk niet uit één, maar 
uit twee objecten (ik heb het niet over de 
tafel, die beschouw ik als een plank zonder 
meer). Er is ook een perspectieftekening, 

iets heel specifieks - maar wel sculpturen: 
stapels kleren, dingen op een tafel, noem 
maar op. De werken waarbij ik punten aan
breng in de ruimte, gaten in de muur bij
voorbeeld, die dragen ook die discontinuïteit 
in zich: “daar is het”, “daar is het niet”... 
Ik zoek het moment passage tussen die 
twee. Dat geeft telkens dat zweven, rond de 
grenslijn. De grens van reëel en virtueel, 
daar komt het op neer. Bij de taart is dat heel 
letterlijk het geval: het maken van een vo
lume resulteert in een object. Dat kadert ook 
in deze tijd, denk ik, met een terugkeer naar 
het object na de periode van Minimal en de 
betrachting om tegelijkertijd te definiëren 
om welk soort object het gaat. Het is een 
soort ‘willen construeren’ van een object, 
een ‘proberen maken’ van een object. Dat is 
ook wat bijvoorbeeld in het konijn van Jeff 
Koons gebeurt.

De fragiliteit die je telkens terugvindt in 
mijn werken, dat is geen esthetiek. Wel de 
reflectie van een realiteit, het statuut eigen
lijk van kunst. Dat staat zo dicht bij de 
fragiliteit van een taart uit bloem en zo ver 
van de stabiliteit van, zeg maar, de architec
tuur van een bank. Dat heeft ook veel te 
maken met de fragiliteit van relaties tussen 
mensen, waar 11e hele restauratiekwestie 
aan vast hangt waar ik met mijn werk zo 
vaak mee te maken krijg. En die is geba
seerd op mijn conceptie van de wereld... 
Er zijn momenten dat ik dingen samenbreng 
en momenten dat ik ze uit elkaar haal, ze doe 
breken. Het heeft er mij toe gebracht dat ik 
een object van bloem kan maken! Dat ik 
daarmee kan spreken over mijn hiërarchie 
van waarden. Dat is iets kolossaals, zo’n 
vrijheid. Dat is iets dat ik best wil doen, 
waardehiërarchieën omdraaien. In Aken heb 
ik een gouden bal verkocht. Dat had niets 
met de waarde van geld te zien, het bete
kende voor mij dat er met zo’n context toch 
nog veel te doen valt.

Het werk in het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel moest nog tijdens de tentoonstel
ling voortdurend worden hersteld en dat 
interesseerde mij ook. Dat is een dimensie, 
die me zelfs heel in het bijzonder interes

zonder iets erin. Het is enkel nog verpak
king, schittering in de zon. En het is het 
enige tentoongestelde obj eet ! Het is ook een 
mobiel object, een geworpen iets. Het wordt 
mee verplaatst met de zon.

Ik werk door aftelling. Ik reduceer en redu
ceer, het is een doorgedreven economie. In 
Aken had de tentoonstelling plaats in een 
gebouw met een heel sterke, heel ingewik
kelde architectuur. Betonnen palen, sterke 
horizontalen en verticalen, een grote densiteit 
aan structuur. Ik héb er geen plaats voor mij 
laten reserveren. Ik kwam er aan en heb in 
de lucht gewerkt, gekleurde draden gespan
nen van verschillende soorten en lengtes. 
Steeds was het te veel, bleef de architectuur 
overheersen. Ik heb steeds vérder afge- 
bouwd, tot er enkel een idee van attention, 
van aandacht overbleef. Het was een projet 
de couleur met kleur als potentialiteit. 
Daarna had naar mijn idee alles kunnen 
gebeuren, alles dat roze, of groen, of geel 
was...
De Scotch tape waarmee de draden aan de 
muur bevestigd waren, versterkte nog het 
werk. Het verschijnen enverdwijnen... Heel 
hoog ook had ik draden gespannen, die 
haast enkel zichtbaar waren door de Scotch. 
Maar als je dan keek, zag je ook alles roze, 
dat was het vreemde, dat kwam door de 
grijze muren. Zelfs de schilderijen van de 
andere kunstenaars gingen op in die sfeer. 
De muren van de tentoonstelling werden 
eigenlijk opnieuw de muren van het atelier. 
Ook de andere werken balanceerden daar
tussen. Een heel kleine ingreep vulde het 
volledige volume van de ruimte, de lucht, 
alle ruimte ‘tussen’...
Al wat niet bruikbaar is, moet worden weg
gelaten, met als gevolg dat de ruimte ver
groot. Ik wil enkel maar een ruimte maken 
met wat voldoende is en steeds is het resul
taat dat de ruimte daardoor groter lijkt. Ik 
werk heel fysiek in de ruimte. Die draden 
volg je ook als toeschouwer al stappend 
door de ruimte. Waarschijnlijk is het door 
dat fysieke proces dat de tijd, in dit geval, 
vertraagt... Die mag heel traag verlopen 
voor mij, of heel snel, in ieder geval niet op 
normale snelheid.

men daar een parallellepipedum in bloem 
zou zien dat op zich nooit af kon raken. Dat 
wordt allemaal snel paradoxaal, zeker ach
teraf, als meteen het probleem van de res
tauratie opduikt. Ik zie dit werk ook als een 
poging om zo veel mogelijk te verdwijnen. 
In het begin zijn er natuurlijk overal sporen 
van je handen, gevolgen van je handen te 

met de liniaal getrokken, op een vlekkig, 
oud, veel gebruikt stuk papier, en het per
spectief is slecht. Dat is belangrijk voor mij : 
dat je niet goed weet hoe je die vorm ziet, 
vanuit welke hoekje hem precies benadert. 
De accidenten op het papier doen mij den
ken aan receptenboeken zoals mijn moeder 
die had. Het is een echt oud object, een 

seert. Er was een toezichter die zodanig aan 
het restaureren moest gaan dat hij het werk 
aan één stuk door bewaakte, als was het zijn 
eigen huis! Daar is veel kritiek op gekomen, 
zeer veel kritiek, maar in Witte de With ga 
ik daarjuist op verder. Met die kritiek ga ik 
construeren, tot in het absurde toe, tot aan de 
limiet van het zichtbare...

Witte de With
Rotterdam, 1994

Is het geen puzzel? De stukjes passen tel
kens weer in elkaar. Heel ingewikkeld ei
genlijk. Volgens mij heeft dat zeker ook te 
maken met de machine, met het zich per
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auto, trein of vliegtuig verplaatsen in de 
wereld. En met de computer. Met het ont
breken van een fond, met het ontoerei
kende.
Eerst en vooral werk ik met de ervaring van 
dé ruimte. Stap ik door de ruimte. Dat is 

’ een dimensie op zich en die wil ik behou
den in het werk. Al stappend werken is in 
het virtuele werken. Wel laat ik iets achter 
dat concreet is, maar dat blijft verbonden 
met die manier van werken. Ook dat is 
vergelijkbaar met de machine: die kan pro
duceren en blijven produceren juist omdat 
voor de machine alles virtueel is. Die heeft 
geen fond. In het virtuele is er geen limiet. 
Terwijl het juist de limiet is die mij tot 
werken brengt. Vorm is wel begrensd, men 
kan die grens dus overschrijden, of niet 
overschrijden. Dat is in elk geval symbo
lisch.
Op de tweede verdieping van Witte de 
With doe ik alsof er geen muren zijn. Daar 
doorbreek ik de muur, mentaal gezien is 
dat geen obstakel. Het enige obstakel is het 
doen, of het niet doen. Terwijl ik op de 
verdieping daaronder net het tegenoverge
stelde doe: daar accepteer ik de limiet. Ik 
lijn af, ik accepteer dat er een werk is, nog 
een werk, een deur, een ander werk. Het 
gaat daar om: hoe te vergeten - of niet te 
vergeten want ook dat is onmogelijk - en 
ophieuw te beginnen. Het is telkens van 
nul beginnen.

“Pas d’histoire, Pas d’histoire” heet de 
tentoonstelling. Eigenlijk is dat een uit
drukking die wil zeggen: geen complica
ties. Dat klopt ook met mijn werkwijze. Ik 
heb geen transporten en geen vrachtwa
gens, ik ben gewoon alleen. In de 
transcriptie van de uitdrukking is de ‘s’ van 
de meervoudsvorm weggevallen, hoewel 
ik de betekenis daarvan moeilijk kan ver
woorden. “Pas” is in ieder geval belang
rijk. Veel werken maak ik al stappend. Dat 
sluit aan bij het teruggaan naar nul. Het is 
niet zo dat je alles vergeet, maar ik begin 
wel telkens opnieuw met niets. Alsof je die 
nul zou nemen en dan weer gewoon begin
nen werken. In die zin moet je aan histo
rische amnesie lijden, vind ik. Tegelijker
tijd is het belangrijk om herinneringen te 
blijven produceren en geen vergetelheid. 
Ook het idee dat alles zichtbaar is, zit in die 
woorden vervat. Hoewel het ingewikkel
der is dan dat. Tenslotte zit elk werk vol 
verhalen... Ook als dat het meest eenvou
dige verhaal is, namelijk het verhaal van 
het werken zelf, van het proces van het 
maken. Dat is het, wat mij toelaat te spre
ken over mensen en dingen en noem maar 
op: over de wens om te construeren. Dus 
over het hoe van de dingen in plaats van 
over hun soliditeit. En het is geometrie die 
mij dat toelaat. De vormen. Geometrie is 
een uitermate sterk middel, denk alleen 
maar aan een rechthoek... En het-is een 
door en door menselijk produkt! Het is zo 
eigen aan de mens dat haast niets aan de 
implicaties ervan ontsnapt. Het idee van 
een vaste grens, dat is toch ook een heel 
sterke politieke notie. Misschien zijn het 
dergelijke zaken die mij toelaten te werken 
met limieten, grenzen of eigendom. Dat 
zijn kwesties die in mijn werk voortdurend 
aan de orde zijn. Er zijn zonder twijfel 
passages tussen die verschillende domei
nen en die dienen zich op heel concrete 
wijze aan. Eigendom, in het werk is dat niet 
aan waarde gelieerd, maar aan wat zicht
baar is.

Vreemd genoeg zie je op foto’s haast niets. 
Je ziet niet de lucht die beweegt, het licht 
dat verandert. Al mijn foto’s zijn al stap
pend genomen. Nooit heb ik één foto, nooit 
heb ik een goed document. Gaten, licht, 
water, kleuren, het zijn alleen de heel een
voudige dingen waar ik mee werk.
Steeds sta ik aan het begin van een gram
matica. Ik ga ononderbroken verder, maar 

steeds sta ik aan dat begin. Ik constateerde 
dat dingen vanzelf naar beneden vallen. Ik 
accepteerde dat en liet ze liggen. Later 
legde ik andere dingen op de grond, ballen 
en zo. Ik merkte dat het horizontale plan 
niets te maken heeft met het verticale plan. 
Met het horizontale kun je allerlei dingen 
doen, je kunt er al stappend mee werken, 
terwijl het verticale de dingen veel meer 
fixeert.
Dat is een evolutie en die vind ik heel 
normaal.
Ik vraag me wel af: hoe is het mogelijk dat 
ik me zo aanpas. Ik bedoel dat ik neem wat 
mij wordt gegeven, maar dat er tegelijker
tijd een verhaal ontstaat waarin al de wer
ken een rol spelen. Waarin elk werk iets 
nieuws zegt over het andere. Dus pas ik me 
eigenlijk helemaal niet aan?
Ik zoek een heel bepaald soort moment: de 
gemene deler van de herinneringen van 
alle denkbare constructiegebaren. Die her
haling wil ik bewerkstelligen, het geheel 
van die herinnering in Witte de With reali
seren. Alle artistieke gestes moeten herle
ven, daar op die plaats. Alle schilderkunst, 
sculptuur... Op dat moment ben je zelf een 
bank (nu gebruik ik weer het beeld van een 
bank), een gigantische computer. Het ma
gazijn van alle menselijkheid is daar ter 
plaatse aanwezig. Maar ik leef ook in het 
dagelijkse, en dus zoek ik de gemene deler. 
Is het geen paradox om, uitgaande van één 
persoon, één individu zoveel herinnerin
gen te vertalen? Maar dat is de positie van 
de kunstenaar.

Dit koord op die tafel is een fait posé, een 
daad. Het gaat over taal,over kunst. Op de 
grond zou het gerelateerd zijn aan de ruimte. 
Eigenlijk is het te groot voor deze tafel, het 
lag ook eerst op de grond. Het plaatsen op 
de tafel is het vinden van de gemene deler. 
Iedereen plaatst de hele dag door dingen op 
tafel!
Soms neemt het plaatsen veel tijd in be
slag, soms weinig. De taart is een trage 
vorm, het koord een snelle. Het is me wel 
opgevallen dat destructie sneller gaat dan 
constructie. In het dagdagelijkse is dat zo. 
Ik wil niet kiezen voor het ene of het 
andere, er zijn momenten dat ik het ene, 
momenten dat ik het andere kies, Dat is 
opnieuw die fragiliteit. Op het moment dat 
je bijvoorbeeld in Witte de With binnen
komt. .. Je bent misschien te vroeg en men 
is nog bezig alles uit te pakken, of mis
schien ben je al te laat, is de tentoontelling 
net afgelopen en zijn er alleen nog wat 
spullen achtergebleven. Natuurlijk is er 
enkel dat wat je ziet, maar je kunt wel 
geloven dat je niet op het juiste moment 
bent gekomen. Dat is ook een moment dat 
me interesseert in het leven. In een mu
seum, bijvoorbeeld. Op dat moment zie je 
niet de kunst, maar het werk.

Ook bij de ballen zijn er snelle en trage. Er 
zijn er die heel precies zijn geplaatst, er 
zijn er die je smijt. Ik werk zo, ik maak orde 
en hou op een gegeven moment op.
Op de eerste verdieping wordt vooral een 
materialisatie getoond. Het proces is er 
niet zichtbaar. Als je daar rondstapt, ver
lies je energie en die energie heb ik ge
kleurd. De ballen zijn er geconcentreerde 
tijd. Ook de tafels staan overal in het rond. 
Mijn idee is dat ze zo zijn neergevallen, 
geworpen net als de ballen, alleen bleken 
ze telkens recht naar beneden te vallen, 
nooit schuin ten opzichte van de muur. 
Hier heerst een waardehiërarchie die geba
seerd is op het zichtbare. Het is eigenlijk 
mijn visie op het kapitalisme die je daar 
ziet: ik doe een voorstel voor een econo
mie.
Op de tweede verdieping zijn er de vitri
nes. Met dezelfde ballen erin, alleen lijken 
ze mooier. Ze worden ook mooier. Ze gaan 
kleine relaties aan met elkaar. Je krijgt er te 
maken met een conventie van het zichtbare.

Goethe-Institut
Brussel, 1993

Ik heb behoefte aan het vertellen van ver
halen. Dat watje ziet, zijn de verhalen: het 
verhaal van ‘in een vitrine zetten’, van ‘op 
de grond leggen’. Elk van die verhalen 
bevat weer andere verhalen. Dat is onver
mijdelijk.
In Aken heb ik een “Boule dorée ” geveild. 
Dat is een werk dat op basis van een narratief 
principe is gemaakt: het verkopen op een 
veiling van een gouden object temidden 
van andere objecten. In het Goethe-Institut 
werkte ik op een vergelijkbare manier met 
het open- en dichtschuiven van de gordij
nen. Ik had er ‘accidenten’ voorzien, ver
gissingen in de bediening waardoor de 
gordijnen af en toe bleven haperen. Het 
zichtbaar maken van herinneringen, her
inneringen aan gebaren of attitudes, dat 
aspect heb ik daar willen vatten. Door het 
eeuwig blijven herhalen van dezelfde fou
ten.
Het was eigenlijk een enscenering van het 
sacrale en het profane, van ‘aanraken’ en 
‘niet aanraken’. Tot mijn grote verwonde
ring raakte niemand iets aan! Bezoekers 
wrongen zich in de grootste bochten om 
zich toch maar doorheen de zaal te bewe
gen tussen de ballen door, zonder die aan te 
raken. Het was een ongelooflijk geordend 
geheel en volstrekt opgevat volgens de 
conventies van het theater. Er werden ‘ty
pes’ neergezet, ‘figuren’ gemaakt volgens 
verschillende gedragsattitudes. Heel die 
compositie was gestoeld op een narratief 
principe.

In Aken ben ik daar ver in gegaan. Het 
object werd daadwerkelijk verkocht, er 
werd publiciteit voor gemaakt met affiches 
en fotokopies, de hele veiling werd ge
filmd en de koper kocht alles, ook de film
band. Het object, een prop goudpapier, had 
ik ingepakt in vele lagen krantenpapier die 
op de veiling, door een dame met witte 
handschoenen één per één werden afge
wikkeld en opnieuw tot proppen gefrom
meld. Uiteindelijk was daar die ene bal van 
goudpapier, omgeven door al die ballen 
krantenpapier, allemaal met de datum van 
die dag.
Verpakking, van daaruit rijst de vraag: is er 
een origineel? Is er tussen al die ballen één 
die je het ‘origineel’ kunt noemen of niet? 
Het mooiste is wat is ingepakt, is dat dan 
het origineel? Ze zijn allemaal de mooiste 
om de een of de andere reden.

Van bij het begin primeert de band met het 
werkproces. Werken is een heel natuurlijk 
proces, in het begin is er enkel het werk, het 
mentale komt pas later. Kunst maken houdt 
voor mij in: dingen tegenkomen, al stap
pend, ermee werken, ze behouden. Op een 
manier: stilstaan. Dat is ook een dimensie 
die ik provoceer: dat is de kritische dimen
sie van het werk. Je kunt dat vergelijken 
met de behoefte om een venster open te 
zetten, ook al wordt het daardoor koud in 
de kamer.

Centre d’art contemporain 
Lausanne, 1991

Wat heeft Witte de With mij eigenlijk 
gegeven? Neutraliteit, institutionele leegte, 
de tegenstelling met de chaos en het ru
moer van het leven. Het is matière vide, 
materiële leegte, afwezigheid. Vervolgens, 
wat doe je? Je projecteert. Je herinnert je 
dingen, je laat zaken terugkeren in je her
innering, je construeert de herinnering van 
een object dat er niet is. De heel specifieke 
ervaring van Witte de With en het behou
den daarvan, het laten verschijnen van de 
kwaliteit van die ruimte, daarmee begint 

mijn werk. Als je de ruimte vult, zie je ze 
niet meer. Je moet haar zien te behouden. 
Lege ruimte is iets ontzettend provocatiefs ! 
Het provoceert denken en doen, verlangen, 
constructie... Daartegenover was het 
Goethe-Institut een heel ander soort plaats, 
een plaats van het theater met natuurlijk 
niet die specificiteit, die neutraliteit. In 
Lausanne heb ik zelfs werk getoond in de 
slaapkamer, maar zonder de meubels erin. 
De naam van een plaats, ik werk daarmee. 
Alle plaatsen dragen een naam, heten ‘bank’ 
of 'galerie'.of ‘keuken’. Ik ga daar eerst en 
vooral mee akkoord, dan kan ik een 
décalage aanbrengen, van een gebaar, een 
attitude, een werkwijze. Bloem in de gale- - 
rie binnenbrengen, theater in het Paleis 
voor Schone Kunsten. Eén plaats van re
presentatie transponeren in een andere. 
Door de verschillen reproduceert elk iets 
van de ander in zichzelf. Dat wat mij gebo
den wordt, omhels ik, daarin zit al een 
element van uitvergroting, van overdrij
ving, van dat opdrijven van de proporties 
van dingen waar ik het al over had. Maar er 
is ook altijd een dimensie van het normale 
die maakt dat iets mij interesseert.

Ik begin logisch, om te komen tot iets van 
een geheel andere orde. Een ‘valse’ taart 
maken, één die men onmogelijk nog ‘taart’ 
kan noemen. Het is een kleine verschui
ving: een niet-meer-taart maken. Vreemd 
is dat uiteindelijk het gebouw Me naam K 
geeft, de naam ‘kunst’ bijvoorbeeld. Op 
zich.draagt het werk geen naam. Het staat 
niet in het woordenboek, je zult het daar 
niet in terugvinden. Er bestaan duizenden 
woorden en cijfers maar het is steeds iets 
dat daar nog tussen staat. Het ontdekken 
van cijfers voordat die bestaan, dat is een 
artistieke bedrijvigheid. Intermediaire • ' 
voorwerpen. Een bank is voor mij het mo
del van constructie, en ik constateer dat ik 
geen bank-architect, geen bank-bouwer en 
ook geen bankier ben.

Lang geleden moet er in de taal een ver
band hebben bestaan tussen ‘compter’ (tel- „
len) en ‘raconter’ (vertellen). De kunst
praktijk heeft met vertellen, maar zeker 
ook met tellen te maken, en vooral met 
‘rendre compte’ (rekenschap geven). De 
ballen zijn voor een stuk ook een 
materialisatie van het feit dat tellen een 
zeer humane bezigheid is. Tegelijkertijd 
doen ze me denken aan proppen kauwen 4 
van papier, als munitie voor een katapult. 
Dat is dok verzamelen, het samenstellen 
van herinnering.
Ik kan 1 geven, 2 geven, of veel geven. Dat 
is een bijzondere manier van tellen die ik 
toepas in Witte de With. Op de eerste 
verdieping zie je me stotteren. Ik blijf ste
ken bij die 1, en aarzelen. Je ziet er de • 
geschiedenis van die aarzeling, “neem ik 
dit?” of “neem ik dat?” en het telkens weer 
corrigeren van mezelf. Op de verdieping 
erboven zie je ‘veel’. Daar ligt ‘alles dat ik 
in mijn zakken heb’. Dat etaleer ik en dat 
kan enkel in de tegenwoordige tijd. Le 
présent, dat is daar.

Ilse Kuijken

De foto’s bij deze tekst (ook van de voor
bereidingen voorafgaand aan de tentoon
stelling in Witte de With) zijn van Joëlle a 
Tuérlinckx. “Pas d’histoire, Pas d’his
toire” van Joëlle Tuérlinckx opent op 
12 november in Witte de With (Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam, 010/ 
411.01.44) en sluit op 31 december. In 
december neemt Joëlle Tuérlinckx deel 
aan het tentoonstellingsprogramma “Be
gin de Begijne” van kunststichting Ka- 4 
naai. De tentoonstelling vindt plaats in 
het Begijnhof van Kortrijk. Meer inlich
tingen: 056/20.38.44.

2 5



Galerie Transit
Tiensevest 39 3010 Leuven
tel 016.226244 fax 233787

5/11 - 4/12

ROBERT SUERMONDT
“maison à vendre”
& in studio: HERVÉ GRAU MANN

10/12 - 5/2

JOHAN CRETEN
“les amants”

open vrijdag, zaterdag & zondag 14 - 18 u of na afspraak 
(tussen 23/12 & 8/1 enkel na afspraak)

Das Belgische Haus e.V.

CâcilienstraBe 46 
D-50667 Köln

Telefon 0221.257 5511 
Telefax 0221.257 55 21

D I A L O (O) G
Franz Ackermann

Dimitri Vangrunderbeek
consultants

Jan Hoet
Museum van Hedendaagse Kunst Gent

Friedrich Meschede
Deutscher Akademischer Austauschdienst Berlijn

7 november -16 december 1994

open van maandag tot vrijdag van 11.00 uur tot 18.00 uur 
gedurende ART COLOGNE van donderdag 10.11 t/m dinsdag 15.11.94 

open van 11.00 uur tot 20.00 uur 
gesloten op 16 november

zondag 13 november om 11.00 uur 
receptie in het kader van ART COLOGNE 1994 

inleiding door Jan Hoet 

met de steun van
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Berliner Sénat für kulturelle Angelegenheiten 
Berliner Künstlerprogramm des DAAD

JIMMIE
DURHAM

RICHARD NONAS
26 OKTOBER - 23 DECEMBER 1994

ALAN MURRAY

“Taking full responsibility 
for the document which 
explains how to use the 
object you produce”

29 oktober - 26 november

Galerie Micheline Szwaicer
ONE FIVE BRUXELLES

Verlatstraat 14 2000 Antwerpen 
tel. 03/237 11 27 fax 03 / 238 98 19 HANDELSKAAI 48 -1000 BRUSSEL 

DI-ZAT:13-19 U. TEL/FAX 02 219 09 87

dinsdag - vrijdag 10-18 uur 
zaterdag 12-18 uur

GALERIE ETIENNE TILMAN

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

2 6



•0
Rrose is Rrose is Rrose is Rrose

exposé over de eigennaam

“La blessure a, pour amie d’enfance, la rose. 
L'ailleurs est encore notre terre. ”
Edmond Jabès, in: “Le livre des questions ”

Eén van de bekendste pseudoniemen waar
van Marcel Duchamp zich graag bediende, is 
ongetwijfeld de naam van het vrouwelijk 
personage waarin hij zich wel eeris transfor
meerde: Rrose Sélavy. Van de dubbele r 
waarmee de voornaam begint, vraagt de eer
ste om apart, als letter, gelezen te worden. 
Wanneer we de volledige naam op die ma
nier lezen, blijkt hij zoveel als een (lijf)spreuk 
te bevatten: “Eros, c’est la vie”. Dit pseudo
niem, deze valse naam kondigt een waarheid 
aan omtrent het werk van Marcel Duchamp, 
stelt Pascal Rousseau in “Inscrire son nom 
dans la modernité ”, zijn onderhoudende bij
drage in het eerste nummer van “exposé”, 
het nieuwe, halfjaarlijks verschijnende Franse 
tijdschrift voor esthetiek en hedendaagse 
kunst. Duchamps werk zal immers, van 
“Etant donné” tot “La Mariée mise à nue 
parses célibataires, même ’’ doortrokken zijn 
van erotiek.
De observatie van Pascal Rousseau is één 
van de vele tientallen en tientallen die het 
themanummer over “le propre des noms”, 
waarmee “exposé” van start is gegaan, veel 
weg doen hebben van een goed gevulde 
fichebak die men per ongeluk van zijn werk
tafel heeft gestoten. Plots is de wereld een 
naam, alles is een naam. De weg van de 
fichebak naar het boek is een lange drukke 
weg, maar “exposé” lijkt een alternatieve 
route gevonden te hebben. Het drukt gewoon 
de fiches af, ziedaar de bison futé de la 
pensée.
We vernemen in het eerste nummer van 
“exposé” heel wat losse - toegegeven vaak 
amusante - weetjes omtrent eigennamen, 
zonder dat zij evenwel geschraagd worden 
door een conceptueel steekhoudende theo
rie. Een deel van het tekstmateriaal in “ex
posé” doet ook gewoon niet ter zake, een 
ander deel is niet af, en een deel van het 
beeldmateriaal waar dit tijdschrift van bulkt, 
is volstrekt naast de kwestie. Dat krijgt men 
wanneer de eigennaam een metafoor wordt 
waarmee van alles en nog wat besproken 
moet worden, wanneer de eigennaam als 
alibi moet fungeren voor de behandeling van 
een amalgaam van problematieken. Met zijn 
nodeloos artificiële en onleesbare lay-out 
maakt dit tijdschrift het allemaal alleen nog 
bonter.

Het artikel van François Laruelle, “Théorie 
de l’otage” en de bijdrage van Catherine 
Ingraham “Propriétés des initiales: l’archi
tecture et l’espace de la ligne” munten uit, 
het ene door een compleet ongegeneerde 
desinteresse voor de problematiek van de 
eigennaam, het andere door een gekunstelde 
manier om de eigen obsessies toch nog een 
beetje bij de thematiek van het tijdschrift- 
nummer te doen aansluiten. Laruelle is in zijn 
theorie van de gijzeling de gegijzelde van een 
bepaald soort retoriek die hij heeft opgelopen 
bij een onbetwistbaar grote eigennaam als 
Lévinas.. V ooral het Lé vinasiaanse alteriteits- 
pathos van Laruelle is bezwerend en wil de 
lezer graag in de ban krijgen, maar is niet echt 
overtuigend. Het alteriteitspathos riskeert 
immers steeds weer de onaantastbaar ge
achte ander te totaliseren, in één begrip of 
beeld te vangen. Zo bestaan er verschillende 
types van gijzeling waarin de band met de 
eigennaam, de manier waarop men in een 
gijzeling tegelijk ook de gegijzelde kan zijn 
van een eigennaam, telkens weer anders ge
articuleerd zou kunnen worden. Maar zoals 
gezegd ontbreekt elke band tussen Laruelles 
thema (de gijzeling) en het thema van het 
tijdschriftnummer (de eigennaam). Noch
tans volstaat het bijvoorbeeld te denken aan 
de ontvoering van een beroemd persoon (be
roemdheden zijn de virtuele gegijzelden van 
de naam die ze hebben verworven), de gijze
ling van een verwant van een beroemd of rijk 
iemand (verwanten delen vaak een naam en 
mèt de naam een aantal risico’s) of nog, de 
ontvoering van een persoon of een groep 
personen van een welbepaalde nationaliteit 
om de betreffende regering onder druk te 
zetten, zoals de ontvoering van de Israëlische 
soldaat Waxman door de Palestijnse Hamas 
(we zijn allemaal de virtuele gegijzelden van 
de naam van het land waarvan we de nationa
liteit hebben). Lévinas heeft Laruelle blijk
baar niet op die ideeën kunnen brengen. Er 
zou een theorie geschreven kunnen worden 
over de manier waarop sommige auteurs de 
gegijzelden zijn van de grote namen in hun 

discipline, zodanig dat de adoratie devoot en 
onnadenkend wordt. Dit doet vanzelfspre
kend niets af aan het feit dat ook criticasters 
vaak, meer nog dan bewonderaars, vastzitten 
aan een bepaald beeld van die verdoemde en 
verguisde ander, waarbij zij zichzelf - al of 
niet terecht - graag opwerpen als de grote, zij 
het volkomen miskende Ander van die, vol
gens hen ten onrechte als groot beschouwde 
ander. Navolging én kritiek zijn moeilijke, 
oneindig complexe attitudes waarbij het ri
sico van de gijzeling nooit ver weg is.
Ook Catherine Ingraham worstelt met dat 
probleem. Zo heeft zij beduidend meer inte
resse voor de vraag waarom deurklinken zich 
altijd ter hoogte van de genitaliën bevinden, 
dan voor de problematiek die “exposé ” graag 
uiteengezet zag. Ze is één van die vele 
Angelsaksische auteurs die overal différence 
sexuelle (bij voorkeur cursief en en français) 
vermoeden - “Eros, c’est la vie?” - en met 
volstrekt hilarische bespiegelingen decon
structie een nodeloos, maar misschien ook 
wel hopeloos kwalijke reputatie bezorgen. 
Men begint dan voorwaar, ook al heeft men 
zelf een goede deconstructieve opvoeding 
genoten, de critici van de deconstructie een 
stukje te begrijpen. Bijvoorbeeld: “On 
pourrait mentionner, non pas en guise 
d’illustration mais plutôt comme une 
curiosité, les deux portes marquées “Dames” 
et “Messieurs” que décrit Lacan [figure 4], 
Elles sont identiques, jusque dans l’emplace
ment de la poignée. Il serait absurde de dire 
que les portes et la position des poignées ont 
un pouvoir analogique aussi fort que les 
inscriptions “Dames” et “Messieurs”, quoique 
la poignée de porte soit placée (est-ce un 
hasard?) à hauteur des organes génitaux 
masculin et féminin. C’est pratiquement au 
niveau des organes génitaux que l’on tend la 
main pour ouvrir une porte. Une partie de la 
question que je pose concerne le tabou de 
l’analogie sexueÛe en architecture, analogie 
de position, direction, emplacement. Dans 
quelle mesure les portes sont-elles immuni
sées (dans leur similitude formelle) contre la 
différence qu’exprime leur marquage 
respectif?” (p. 155). Wat we hier geserveerd 
krijgen, is klink-klare onzin, al was het maar 
omdat Lacan bij mijn weten van zijn be
roemde toiletdeurtjes nooit de afmetingen 
heeft gegeven en het bijgevolg niet a priori 
zeker is dat de klinken ervan zich bevinden 
ter hoogte van de genitaliën - als de puntjes in 
de schematische voorstellingen van de deu
ren tenminste al voor klinken staan, want ook 
dat is niet zeker, er bestaan ook toiletdeuren 
zonder klinken, die men moet openduwen 
zoals cowboys de klapdeurtjes van saloons 
plegen te bedienen: in dat geval zouden de 
puntjes kunnen staan voor een grendeltje, 
en/of voor het schijfje met de vermelding 
“occupé/libre”. Bovendien - als we onszelf 
tenminste ook enige anecdotiek mogen ver
oorloven, het werkt namelijk wel aansteke
lijk - is er wat aan de hand met figuur 4 die ons 
zogezegd de toiletdeurtjes van Lacan laat 
zien. Niet alleen staat hier, in dit door het 
Ministère de la Culture et de la Francofonie 
gesubsidieerde tijdschrift boven de toilet
deurtjes: LADIES (linkerdeur) - GENTLE
MEN (rechterdeur), terwijl we bij Lacan de 
opschriften HOMMES (linkerdeur) - DA
MES (rechterdeur) terugvinden. Bovendien 
hebben de ruitjes in de deuren een donkere 
kleur meegekregen. Dit zou ons tot de “cu
rieuze” conclusie kunnen voeren dat 
Ingraham het voyeurisme tegelijk aanmoe- 
digt (ze steurt de Fransonkundige Angel- 
saksers door de “verkeerde” toiletdeurtjes) 
en onmogelijk maakt (het mogelijk door
zichtige vensterglas van Lacan wordt preuts 
grijs gekleurd). Om nog maar te zwijgen over 
het feit dat de twee minuscule stipjes op de 
Lacaniaanse deurtjes hier uitgegroeid zijn tot 
een fors uit de kluiten gewassen klink en dito 
sleutelgat (om door te kijken?). Als u een 
(kleine of grote) boodschap hebt aan dit soort 
bespiegelingen, dan moet u het artikel van 
Ingraham beslist lezen. Als men echter toch 
zo nodig een opmerking moet maken over 
Lacans overbekende schets van de twee iden
tieke toiletdeurtjes, dan is het misschien wél 
deze, namelijk dat men lang zal moeten zoe-. 
ken om in publieke gebouwen toiletdeuren te 
vinden waarvan de opschriften (HOMMES/ 
DAMES; LADIES/GENTLEMEN; what
ever) zich boven de deur bevinden, en niet, 
zoals doorgaans het geval is, op de deur.

In haar editoriaal zweert hoofdredacteur 
Marie-Ange Brayer plechtig dat in “exposé ” 
gebroken zal worden met het hagiografische 

kritische vertoog dat oeuvres vooral zoekt te 
legitimeren, in plaats van er een aanleiding in 
te zien om over een bepaalde problematiek 
na te denken. Dat ambitieuze programma 
wordt echter niet echt verwezenlijkt. De 
monografische bijdragen van Timothy 
Martin, “La contrainte monumentale: 
présence, référence et nom propre dans 
l’oeuvre de Stéphen Prina ”, Adrian Danatt, 
“Pierre. Bismuth. Topographies du nom”, 
DirkSnauwaert, “RobertWatts: la signature 
comme œuvre d’art”, Marie-Ange Brayer 
zelve, “Rodney Graham. Une involution 
optique: le nom augmenté ” en Frederik Leen, 
“Inachevé. John Knight et la position du nom 
propre dans la négociation entre les moments 
structurels et historiques du procès 
esthétique ” lijken zonder meer doordrongen 
van het belang van de œuvres die ze 
commentariëren en breken dan ook in niets 
met de klassieke hagiografische kunstkritiek, 
waarvan het studieobject een Œuvre is dat 
bijeengehouden wordt door een Naam. De 
auteursmy the wordt hier hardnekkig in stand 
gehouden, tegen alle aanzetten van alterna
tieve geluiden in, die men elders in het tijd
schrift - zoals bijvoorbeeld in de lucide bij
drage van Frédéric Migayrou - kan vinden. 
De oeuvres zijn er zelfgenoegzaam zichzelf, 
de eigennaam is het verzamelprincipe van, 
én de sleutel op het werk. Hier blijkt ook 
duidelijk hoe onscherp dit concept gehan
teerd wordt: het gaat zowel over de proble
matiek van de signatuur, als over het gebruik 
van tekst (in casu eigennamen) in beeldend 
werk, twee problematieken die men niet zon
der meer door elkaar mag haspelen. Bewe
ren, zoals Marie-Ange Brayer doet in haar 
editoriaal, dat de problematiek van de eigen
naam toelaat een debat te openen waarvan de 
termen nog nooit gesteld zijn, is louter 
promotioneel gepraat dat de onbetwistbare 
inspirator, zowel van de keuze van het thema, 
als van de manier waarop sommigen (in het 
bijzonder Marie-Ange Brayer zelve) het be
handelen, oneerbiedig in de kou laat staan. 
Wanneer Marie-Ange Brayer namelijk nau
welijks één pagina verder aan het woord is, is 
de eigennaam Jacques Derrida immers - on
vermijdelijk - nooit ver weg, het is zelfs de 
eerste eigennaam die we in het allereerste 
artikel te lezen krijgen. Derrida is immers, 
om het met een Derridiaanse tournure te 
zeggen, altijd al in de problematiek van de 
eigennaam geïnteresseerd geweest. Volgens 
een vrij vertrouwd, want vaker voorkomend 
schema wordt de naam van de muze tegelijk 
verzwegen (om de eigen originaliteit te on
derstrepen) èn ten overvloede aangehaald en 
aangeroepen (om, met behulp van de naam 
van de autoriteit, het eigen gelijk kracht bij te 
zetten).
Twee bevreemdende bijdragen, dié allebei 
een eigennaam als titel dragen, kunnen best 
hier vermeld worden, omdat ook zij, zoals 
hun titel laat vermoeden, “monografisch” 
zijn, zij het op een wat merkwaardige manier. 
Van de kunstenaar Ken Lum vertaalde Marie- 
Ange Bfayer “Byron Nelson Chang”, een 
nietszeggend tekstje over de Chinese student 
Chang Bok Fung, die op zeventienjarige 
leeftijd de naam Byron Nelson Chang aan- 
neemt: het tekstje wordt gevolgd door drie 
pagina’s afbeeldingen van werk van Ken 
Lum, blijkbaar allemaal in het bezit van de 
Andréa Rosen Gallery in New York. Voorts 
mag schrijver Laurent Dormaque, los van 
elke esthetische of artistieke referentie, eens 
helemaal lyrisch-worden over de naam van 
“Général de Gaulle”: "... il est le Pape de la 
France, le Moïse d’un peuple envahi, il à, de 
sa voix, écarté les eaux de la Manche. Charles 
est un Saint. [...] De Gaulle est Général, il 
l’est devenu, mais l’a toujours été. Il y a de la 
généralité dans De Gaulle, il est par essence 
général, il appartient à tous, il nous est 
commun, il a abandonné toute particularité, 
il est l’ensemble des citoyens...” (pp. 150- 
151). Et ainsi de suite. Nostalgie is wel de 
kortste weg die het denken kan nemen.

Ook in “Productivité de la singularité 
suspecte”, de bijdrage van Jean-Michel 
Salanskis, de Franse vertaler van Saul Kripkes 
toonaangevende boek “Naming and Neces
sity ”, is de transdisciplinaire inspanning, die 
Marie-Ange Brayer kenmerkend voor haar 
tijdschrift noemt, ver zoek. (In de meeste 
bijdragen wordt overigens ook verwezen naar 
Kripkes boek, dat eigenlijk de transcriptie is 
van drie lezingen die Kripke in januari 1970 
heeft gegeven aan Princeton University, le
zingen die binnen de zogenaamde Angel
saksische filosofie de discussie over de rela

tie tussen eigennaam, referentie en betekenis 
gerevitaliseerd hebben.) Elke verwijzing naar 
de specifieke artistieke en/of esthetische be
tekenis van de problematiek van de eigen
naam ontbreekt. Hier is een Franse analy
tische filosoof aan het woord, een specialist 
in de modale logica met een zijdelingse ken
nis van de continentale wijsgerige reflecties 
over de eigennaam, die zijn zoveelste stukje 
schrijft, met een extra streepje in zijn biblio
grafie als enig resultaat. Dat een mogelijke 
wereld waarin kunst met eigennamen over
hoop ligt, hem gestolen kan worden, moeten 
enkele pagina’s met allerlei irrelevante af
beeldingen proberen te verhullen.
Jean-Michel Salanskis heeft op die manier 
een kans laten liggen om de relevantie van 
Saul Kripkes modaal-logische reflecties over 
de eigennaam in het kunsttheoretische debat 
over de eigennaam aan te tonen. Kripkes 
reflecties laten mijns inziens namelijk toe om 
een aantal aspecten te belichten van hetgeen 
Walter Benjamin in zijn essay “Eduard 
Fuchs, der Sammler und der Historiker” 
“das Fetichismus der Meistername" noemt, 
het eigennamenfetisjisme in de kunst. Kripke 
breekt met de intentionalistische tradities in 
de theorievorming rond de referentie van 
eigennamen wanneer hij stelt dat de referent 
van een eigennaam “X” bepaald wordt, niet 
door een overeenstemming met een uniek 
bepalende beschrijving (Russell) of een 
cluster van beschrijvingen (Searle) die door 
de spreker met de eigennaam “X” geassoci
eerd wordt, maar door de zogenaamde cau
sale band van de eigennaam “X” met een 
persoon X. Door het gebruik van een eigen
naam “X” verwijzen we volgens Kripke naar 
het individu X wanneer we bij het nagaan van 
de communicatieve ketting waarlangs ons de 
eigennaam “X” is doorgegeven uiteindelijk 
bij het individu X terecht zouden komen. 
Van iemand nu die beroemd is, zegt men ook 
wel eens dat hij naam heeft. Het lijkt inder
daad wel of beroemdheden hun eigennamen 
als onontvreemdbare attributen bezitten. V an 
beroemdheden hebben we wel eens het ge
voel dat we ons niet kunnen voorstellen dat 
hij of zij een andere naam had kunnen hebben 
dan de naam die hij of zij de facto draagt. Hun 
naam ligt als het ware aan hen vastgeketend. 
Zo lijkt de voornaam Rrose - in deze schrijf
wijze, en met de reeds genoemde uitspraak - 
voor eens en voor altijd verbonden met Marcel 
Duchamp. Rrose is Rrose is Rrose is Rrose. 
Die indruk heeft veel te maken met hetgeen 
men de betekenisconsolidatie van eigenna
men kan noemen. Daarmee wordt bedoeld 
dat zich tijdens het doorgeven van de naam in 
de conversatie als het ware allerlei brok
stukken en fragmenten van verhalen op een 
relatief onwrikbare manier op die naam kun
nen vastzetten, als tandsteen op een gebit. 
Een verhaal, een beeld kan zo hardnekkig op 
een naam vastzitten, dat het lijkt alsof de 
naam niet zomaar een conventioneel 
verwijzingsmiddel naar de referent van een 
verhaal is, maar als het ware lijkt te passen bij 
die verhalen. Wittgenstein schrijft ergens 
over de naam van een beroemd persoon: 
“Sein Name scheint auf seine Werke zu 
passen. -Wie scheint er zu passen? Nim, ich 
auBere mich etwa so. Aber ist das alles? - Es 
ist, als bildete der Name mit diesen Werken 
ein solides Ganzes. Sehen wir ihn, so kom
men uns die Werke in den Sinn, und denken 
wir an die Werke, so der Name. Der Name 
wird zu einer Geste; zu einer architekto- 
nischen Form”. Daarom allicht spreken we 
in de kunst bijvoorbeeld van een Rubens, een 
Rembrandt, een Duchamp. Rrose is Rrose is 
Rrose is Rrose.

Dieter Lesage

“exposé, revue d’esthétique et d’art 
contemporain, n ° 1, le propre des noms” is 
een uitgave van les Editions ZYX, 20 Quai 
Cypierre, 45.000Orléans (38.42.03.26). De 
tweede afleven ng heeft als ondertitel “Perte 
d’inscriprions”, verzamelt teksten van 
onder andere Jacques Derrida, Lieven De 
Cauter, Frédéric Migayrou, Marie-Ange 
Brayer, Pascal Rousseau en verschijnt in 
het begin van november.
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Galerie
LABO ART

✓

tot 13/11/94

FIGUREN, FIGURATIEF, FIGURATIE
DEEL I

Jan BURSSENS 
Fons DE VOGELAERE 

Pjeroo ROOBJEE 
Roger WITTEVRONGEL

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

20/10/94 - 28/11/94

Beniti Cornelis 
recente schilderijen op doek en op 

papier, en grafiek

LIJSTEN

INLIJSTINGEN

van 20/11/94 tot 21/12/94

FIGUREN, FIGURATIEF, FIGURATIE
DEEL II

Dominique AMPE 
Damien DECEUNINCK 

Marnix EVERAERT 
Daniël FOULON 
Rik REYNAERTS 
Ulrike BOLENZ

1/12/94 - 16/1/95

"Winteraccrochage"
Internationale selectie 

schilderijen 
grafiek 

beeldhouwwerken 
gesloten van 25/12/94 tot 4/1/95

KWALITEIT 
& 

SERVICE

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

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.

Neerveldstraat 174
1745 Opwijk 

Tel. 052 / 35.66.49

—

Galerij " 
Groot-Begijnhof

--------------------- -------------------------

Kunstgalerij 
met beeldentuin

Kauterveerne
LKUNSTKRFNG

NEDERLOO

19.11.94-31.12.94

Oude Mechelse kant 
uit privé-bezit

Kantdemonstratie door Rita Thienpondt, 
kantlerares in Brugge en Mechelen, 

op zaterdag 26 en zondag 27 november 
van 14 tot 18 uur

•

Mechelse schilders en 
beeldhouwers van weleer

o.a.
Theo Blicky 

Ernest Wijnants 
Rik Wouters 

Bart Verschaeren
Ignace Kennis 
Schaepherders 
Willem Geets

Antieke juwelen

Galerij 
Groot-Begijnhof

Hoviusstraat 6 - 2800 Mechelen 
Tel. 015/20.26.74 - privé 015/55.16.45 

open zat-zon van 14u tot 18u 
en na afspraak

26.11.94-31.12.94

Bart Levrier
schilderijen, beelden, decoratie

•

Edelsmid- juwelenontwerpers 
tonen hun exclusieve creaties 

Jean-Pierre De Saedeleer 
Janine Renard 

Wim Ibens 
Hubert Bliard 

Veerle Van Wilder 
Miet Beckers 

Dominique Labordery

TENTOONSTELLING 
van zaterdag 19 november tot zondag 11 december '94 

HOF TE NEDERLOO 

POSTWEG 265 - 1602 VLEZENBEEK

JUWELEN: NancyAILLERY(Goud) 
Lize MOMMAERTS (Zilver) 
Bruno COPPENS (Hout) 

KERAMIEK: Martine DE BRUYN 

BEELDHOUWWERKEN: Martin BAETEN

Kunstgalerij met beeldentuin 
Kauterveerne

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

open elke do-vr-zat-zon van 14u tot 18u 
en na afspraak

DE KEMPISCHE AQUARELVERENIGING
MET

Magda BACKX - Hilda BERVOETS - Swa CLAES - Agy CLAESSEN -
Josée COENEGRACHTS - Gerarda DE PRINS - Rit DIERCKX - Chantal FAGARD - 
Julienne HAEGEMAN - Denise HERMANS - Jeanine HERMANS - Wim HERTOGHS - 
Rik HOYDONCKX - Luc KEMPENEERS - Leon LEENDERS (A) - Anny MARES - 
Mariet MOONS - Lucienne NIJSTERS - Bert NUYTS - Xavier SWOLFS -
Marc TAETS - Nadine VANDE KERCKHOVE - Liliane VANDENBERK - 
Danielle VANDERMEULEN - Rogier VANDEWEGHE - Mia VAN HOOFSTAT - 
Mien VAN KERCKHOVEN - Chris WIJNANTS.

- OPENINGSUREN -
VRIJDAG - ZATERDAG EN ZONDAG TELKENS VAN 14 TOT 18 UUR.

(Andere dagen na afspraak Tel. : 02/532.10.90)



Ondertussen: eem greew uit de kunstaetunanliteit

WIDE WHITE SPACE. Vaststelling. Deze 
Antwerpse galerie van Annie De Decker (en 
Bemd Lohaus) die tussen ’66 en ‘76 actief was, 
krijgt een haast emblematische betekenis aange
meten in vergelijking met MTL, Ad Libitum, en 
andere initiatieven uit deze époque. Heeft dit te 
maken met het manifeste gebrek aan stevig studie
materiaal, is het een zoveelste opdringerige re
flex van opiniemakers? Benieuwd kan men in 
elk geval zijn naar deze evocatie van de galerie- 
cultuur in die dagen. Hoe werden tentoonstellin
gen beklonken, hoe ver reikte het engagement 
van het publiek en in welke mate stroomde het 
gepresenteerde werk door naar de nabije en verre 
omgeving? Trouwens ook relevante vragen in 
het licht van de actuele tentoonstellingscultuur. 
Tot 31 december wil het Paleis voor Schone 
Kunsten aan de hand van de rijke archieven en 
het werk van een veertigtal kunstenaars een stuk 
receptiegeschiedenis vatten in een tentoonsteling 
en een welgekomen catalogus. Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.84.66).

DIALOGUES. Met de organisatie van lezingen, 
werkateliers, cursussen, filmprojecties en ten- 
toonstellingen wil het Hasseltse begijnhof zich 
onder voogdij van provinciaal cultuurgedepu- 
teerde Frieda Brepoels omturnen tot een multi
disciplinair kunsten- en infocentrum. De invul- 
ling van het programma wordt verzorgd in sa
menwerking met verschillende verenigingen uit 
Limburg en elders.
Onder de algemene noemer “Dialogues ” orga
niseert Luk Lambrecht een reeks van activiteiten 
en kleinere presentaties waarin een verruimd 
kunstbegrip uitgewerkt wordt. De manifestatie 
omvat een project van de overleden Alighiero 
E Boetti, het postproject van Thomas Huber, een 
presentatie van boekprojecten van Seth Siegelaub 
en Guy Bleus die de oorsprong van de mail-art 
opdelft. Daarnaast werken van Guillaume Bijl, 
Lawrence Weiner, Regina Möller en anderen die 
op het gegeven van de communicatie inspelen. 
Niet te versmaden zijn de geprogrammeerde 
lezingen van Angela Vettese over Boetti op 
2 december, Ortner over “Museum in progress ” 
op 9 december, Seth Siegelaub op 13 januari en 
Helmut Draxler met Andrea Fraser op 20 ja
nuari, steeds om 19.00 uur. In de loop van de
cember zal tevens een uitgebreide reader ver
schijnen.
Dit project loopt van 26 november tot 22 januari 
in het Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 33, 
3500 Hasselt (011/21.13.17). Voor een over
zicht van de volledige programmatic richt men 
zich tot het Begijnhof Centrum voor Kunsten, op 
hetzelfde adres (011/21.02.66).

AMÉDÉE CORTIER. De retrospectieve ge
wijd aan deze Gentse constructivistische schil
der in het Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen doet een mens weer eens raar opkij
ken. Het werk van Cortier (1921-1976) duikt 
gelukkig af en toe op dankzij de inspanningen 
van enkele vrienden van weleer, aangevoerd 
door Yves De Smet. Gelukkig, want Amédée 
Cortier was een interessant kunstenaar. Ondanks 
zijn systematisch gebruik van rechthoekige doe
ken, het gelijkmatig uitschilderen van afge
grensde kleurvlakken volgens een toepassing 
van de gulden snede, behoudt het merendeel van 
zijn werk een fascinerende intensiteit. Ver
springingen in de vlakverdeling en het aanwen
den van diepe kleuren houden juist een dyna
misch evenwicht in leven. Curator Eric Pil heeft 
een selectie gemaakt die de graduele ontwikke
ling van kleur en verhoudingen over het gehele 
doek overloopt, een keuze waarbij hij meer hy
bride doeken zoals “Rayonnement”en “Dezand
loper” niet wegmoffelt. Afwachten of de op 
stapel zijnde catalogus met bijdragen van Eric 
Pil, Yves De Smet, Jan Hoet en Dirk De Vos het 
verrukkelijke zwarte boekje over Cortier uit 1977 
overtreft.
Dit aanvankelijk instemmend applaus verstilt 
echter bij het opmeten van de schade aange
bracht door de huisregels waaraan niemand in 
deze instelling blijkbaar wil of kan ontsnappen. 
Wanneer gaat men eindelijk het ouderwets alu
minium lattenwerk en de bijhorende panelen uit 
de zalen verwijderen (en ritueel verbranden) en 
waarom moet een gedeelte van de tentoonstel
ling achter spiegelend glas afgevoerd worden 
naar dat vervloekte koetshuis van het I.C.C.? 
Doemt daar niet de spookachtige gedaante van 
hoofdconservator Lydia Schoonbaert op? Na 
haar welverdiende pensionering moet men trou
wens ook eens werk maken van een werkelijk 
bevredigende lange termijnoplossing voor het 
bibliotheekbestand van het I.C.C-, dat daar sinds 
het I.C.C. opging in het K.M.S.K.A. compleet 

verweesd aan zijn lot werd overgelaten. Sabo
tage, zo fluistert men. Top of the Antwerp bill is 
momenteel echter de illustere aanwezigheid in 
het museum van werk van Remy Cornelissen eh 
de “Klassieke schoonheid” van een schare 
Vlaamse kunstenaars. Het is de ultieme bevesti
ging van een werkelijk ondermaats tentoon- 
stellingsbeleid. De rechtvaardiging ervan in de 
museumkrant grenst ronduit aan een hallucino
geen simplisme, blijkbaar een onstuitbaar virus 
waardoor dezer dagen wel meer Antwerpenaars 
lijken aangestoken.
De retrospectieve Amédée Cortier loopt nog tot 
11 december in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, Leopold De Waelplein, 
2000 Antwerpen (03/238.78.09) en in het I.C.C. 
op de Meir 50 (03/226.03.06).

BEREND STRIK. De ruime tentoonstelling 
van Berend Strik vorig jaar in het Stedelijk 
Museum van Amsterdam dwong de bezoeker de 
pas in te houden en steeds opnieuw zijn blik te 
heroriënteren. De verscheidenheid aan gebruikte 
materialen, menselijke beelden en stemmingen 
verwerkte men er niet zonder rillingen. Uitnodi
gende aanknopingspunten'genoeg, maar je ver
gleed snel in een web aan onvermoede, grillige 
associaties, met nu en dan een schouderklopje. 
Bij deze tentoonstelling verscheen een fraaie 
kunstenaarspublikatie met bijdragen van Marja 
Bloem, Sylvia Kowalski, Camiel van Winkel en 
een verrassende Mark Kremer.
Opvallend zijn de stikwerken van Strik, waar
over hij in de tentoonstellingscatalogus van “Bor
duren 2000” in De Lakenhal te Leiden (van 
26 novembertot6 maart) het volgende als smaak
maker kwijt kan: “1 use a Refrey sewing machine 
and a special Belgian lubricant called “Pas
sap”. This prevents the agglutination that can 
sometimes occur with an inferior oil. I have no 
special affection for the medium. Mostly, I stitch 
over photographs or reproductions in magazi
nes so really my stitching is erasing or covering 
over the work of other people. Also, it is 
“woman’s” work, so sometimes I wear a dress 
when I work. But the machines are assembled by 
men in the factory, so in sympathy with them, I 
will wear a moustache or a hat. In drawing, the 
pencil moves and the paper stays stationary, but 
in stitching the needle pumps up and down while 
I move the drawing around it; in this way it is the 
obverse of drawing. ”
De tentoonstelling met onder meer een reeks 
gestikte bruidjes loopt van 5 november tot 17 de
cember in galerie Annette De Keyser, Gen. Bel- 
liardstraat 19, 2000 Antwerpen (03/231.90.56).

NEOGOTIEK IN BELGIE. In 1988 publi
ceerde het Katholiek Documentatiecentrum in 
Leuven een bundeling van essays die het ont
staan en de slagkracht van de Sint-Lucasscholen 
en de neogotiek opmerkelijk aan het licht bracht. 
Als lid van het Bethunianum, Centrum voor de 
Studie van de 19de eeuwse Kunst te Gent,«telde 
Jean van Cleven toen een werkgroep samen met 
als objectief een omvattende neogotiek-tentoon- 
stelling in te richten, honderd jaar na het overlij
den van voorman Jean-Baptiste Bethune. De 
tentoonstelling en de publikatie over dit vaak 
denigrerend bekeken cultuursegment uit de vo
rige eeuw zijn er nu. En het resultaat stemt niet 
eenduidig tot tevredenheid. Het weliswaar cohe
rente vertoog is te eenzijdig opgebouwd als kunst
historisch naslagwerk, terwijl het sociologische, 
ideologische en culturele cement genegeerd werd. 
Jammer, want juist dit raakte (gelukkig) met de 
tijd uitgeloogd. Bovendien had een expliciet 
onderzoek van de harde kern van de neogotiek 
een maatschappijbeeld kunnen opleveren, waar
van veel sporen tot diep in de 20ste eeuw in 
opmerkelijke verpakkingen verder ontwikkeld 
werden.
De tentoonstelling werd opgesplitst in een chro
nologisch verhaal waarin de nationale ontwikke
ling van de neogotiek gedocumenteerd en de 
Bethunes’ nalatenschap geïnventariseerd werd. 
De vraag rijst of deze cyclische opdeling in 
proto-, rijpe en late neogotiek werkbaar is: dekt 
deze erg ruime vlag wel eenzelfde lading? Is het 
met andere woorden zinvol een specifieke stijl
studie aan te houden als de diverse beoefenaars 
om ideologische motieven radicaal van mening 
en praktijk verschilden? Kan men achtereenvol
gens de troubadoursstijl, de archeologische 
neogotiek, de neogotiek pur sang beleden door 
Bethune en collega’s, de reformed gothic en 
tenslotte de eclectische neogotiek in één bewe
ging aan elkaar lijmen? De ambachtelijke kunde 
werd in Bethunes omgeving ontegensprekelijk 
naar een hoogtepunt gevoerd, maar is dit vol
doende om ook een erkenning van de “schone 

kunsten” binnen te rijven? Gaat het hier niet 
eerder om een weliswaar historisch relevante, 
maar niettemin stevig reactionaire subcultuur 
die ook als dusdanig geïdentificeerd dient te 
worden?
Voorts kan men zich de vraag stellen waarom 
deze publikatie zovele fragmentarische kunst
historische deelstudies bundelt. Was het niet 
meer aangewezen bepaalde topics uit te diepen 
in plaats van het studieterrein encyclopedisch te 
verbreden. Een stijlkritische beeldanalyse van 
de zogenaamd rijpe neogotiek kon wel eens 
getoetst worden aan de discussies die binnen de 
gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas, waarvan 
Bethune lid was, gevoerd werden. Men kan er de 
wereldvreemde en hiëratische stijl prima in ver
band brengen met het ultramontanisme en het 
rond 1870 uitgeroepen dogma van de onfeilbaar
heid van de paus. Verder behoren tot de moge
lijkheden: een studie van.de toenmalige stand 
van de kunstgeschiedenis en de stijlen- 
problematiek, de urbanistische voorstellen, de 
receptie van het Franse en Engelse ideeëngoed in 
de tijdschriften, het corporatisme, zelfs kitsch en 
het ontstaan van de imitatie, een problematiek 
die men toen sterk onderkende.
Maar zoals Jean van Cleven zelf aanstipt is het 
studieterrein zeer ruim, en precies daarom blijft 
een samenwerkingsverband met andere studie
centra uiterst aangewezen. In afwachting van 
breeddenkender tentoonstellingen en publika- 
ties over Bethune en die andere voorman, Joris 
Helleputte, kan men tot 31 december deze ten- 
toonstelling bezoeken in het Oudheidkundig Mu
seum van de Bijloke, Godshuizenlaan 2, 
9000 Gent (09/223.34.59).

GOTISCHE SCULPTUUR. Het simpel weg
laten van het voorvoegsel “neo” zou geen recht 
doen aan de enorme cultuurkloof die gaapt tus
sen deze twee Gentse tentoonstellingen: "Mees
terwerken van de Gotische Beeldhouwkunst”en 
“Neogotiek in België”. Als men bedenkt dat de 
cultuurprodukten die in beide tentoonstellingen 
worden gepresenteerd in “een kerk” samen
vloeien, dan wordt men zich opnieuw bewust 
van de artificiële, samenballende impact van de 
tentoonstellingspraktijk. Het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten ontplooit in elk geval zijn 
jaarlijkse grote tentoonstelling over de helft van 
zij n zalen, en rondde het geheel af met alweer een 
oerdegelijke catalogus. Specialisten ter zake 
onderzochten de laat-gotische beelden uit de 
Bourgondische Nederlanden, met deelstudies 
over de produktie, polychromie en stijlevolutie. 
Alleen al een louter “esthetische wandeling” 
doorheen deze collectie levert reeds een besef op 
van de diepmenselijkheid in de laat-gotische 
artefacten, een kwaliteit waar men in de neogotiek 
meestal lang naar kan zoeken.
Nog tot 27 november in het Museum voor Schone 
Kunsten, Citadelpark, 9000Gent (09/222.17.03).

KUNSTBEURZEN. De jaarlijkse kunstbeurs 
van Keulen is ongetwijfeld de grootste foire in de 
nabije omgeving waar enig gericht speurwerk 
een stevige brok informatie Én opleveren. Een 
week lang kan men er terecht bij een driehonderd
tal galeries die samen zowat de hele 20ste eeuwse 
kunst verkopen. Opvallende nieuwigheid dit jaar 
is de integratie van de “Unfair” in het officiële 
aanbod. Dit initiatief groepeerde een dertigtal 
minder kapitaalkrachtige, hedendaagse kunst
galeries die voorheen ofwel niet geselecteerd 
werden ofwel zelf niet wensten op te gaan in de 
grote smeltkroes. Omwille van organisatorische 
en financiële lasten besloten de initiatiefnemers 
Tanja Grunert en Christian Nagel hun project uit 
handen te geven. “Unfair” zou wel als herken
bare entiteit behouden blijven.
Is overigens de aanwezigheid van slechts drie 
Belgische galeries in Keulen eveneens sympto
matisch voor de zogeheten economische malaise 
of heeft men genoeg aan het publiek dat men op 
de tweejaarlijkse kunstbeurs van Brussel be
reikt?
“Art Cologne”: van 10 tot 16 november in de 
Messegelânde Köln-Deutz, Rheinhallen, Keulen 
(0221/821.23.80). Vermelden we tevens de kunst
beurs “Lineart” die van 2 tot 6 december in 
Flanders Expo loopt (09/222.40.22).
Tenslotte verwondert het Gentse eenmalige pro
ject “On line”. Men wil de informatieve rol, 
sterke betrokkenheid en Onderlinge communica
tie van een generatie jonge galeries beklemto
nen. Het initiatief komt van Foncke Gallery, 
Frank Benijts en Jean-Paul Deslypere, onder
steund door de stad Gent. Van 9 tot 14 december 
verenigt een handvol buitenlandse galeries zich 
in de Bourdon-Arcade, Emile Braunplein 15, 
9000 Gent (09/233.35.07).

Kort

• In De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 
1017 DE Amsterdam (020/62.55.651): 
“Jetztzeit” met werk vanFranz West, Gerwald 
Rockenschaub, Peter Kogler, Heimo Zobemig 
en anderen: van 25 november tot 16 januari.
• In het Van Goghmuseum, Paulus Potter
straat 7, 1071 CX Amsterdam (020/ 
570.52.00): Odilon Redon: tot 15 januari.
• In Het Kruithuis, Citadellaan 7, 5211 XA 
‘s-Hertogenbosch (073/12.21.88): “Koud 
vuur” schilderijen van Karin Kneffel: tot 
18 december;
• In de Kunsthal, Westzeedijk 341,3015 AA 
Rotterdam (010/44.00.321): schilderijen van 
Walter Swennen: van 20 november tot 15 ja
nuari.
•InKröller-Müllermuseum,Houtkampweg 6, 
6730 AA Otterlo (08382/1241): Bart 
Van der Leek: tot 27 november.
• In Musée d’Art Moderne, 1, Allée du Musée, 
59650 Villeneuve d’Ascq(20.05.42.46): “Les 
Dubujfet de Dubuffet”: tot 16 januari.
• In Jeu de Paume, Place de la Concorde, 
75001 Paris (47.03.12.50): Antoni Tapies tot 
4 december en Charles Simonds van 20 de
cember tot 29 januari.
• In Centre Georges Pompidou, 75191 
Paris Cedex 04(44.78.12.33): “Hors limites, 
l’art et la vie 1952-1994” over de verruiming 
in de kunst via actionisme, fluxus, happe
ning...: tot 23 januari. Kurt Schwitters van 
24 november tot 20 februari en grafisch werk 
van Francesco Clemente tot 16 januari.
• In Centre de Création Contemporaine, 
rue Racine, 37000 Tours (47.66.50.00): 
“Transfert” van Tadashi Kawamata met een 
sectie in het Atelier Calder te Saché: tot 
15 januari.
• In Le Nouveau Musée, 11, rue Docteur 
Dolard, 69100 Villeurbanne (78.03.47.00): 
“Toujours moderne” met onder meer werk 
van Bazilebustamente, Guillaume Bijl, Dan
iel Buren en Rémy Zaugg: tot 10 december. 
• In Museum Ludwig, Bischofsgarten- 
strasse 1, 50677 Köln (0221/221.26.23) en 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf (0221/ 
838.11.74): “Yves Klein, der Sprung ins 
Leere”, een tentoonstelling opgedeeld in res
pectievelijk “Emergence and development” 
en “Culminations”: tot 8 januari.
• In Haus Esters en Haus Lange, Wilhelmhof- 
allee 97 en 91, 47798 Krefeld (02151/ 
77.00.44): “ImweissenRaum, Lucio Fontana 
en Yves Klein": tot 5 februari.
•InSprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 
30169 Hannover (0511/168.39.24): “Figur. 
Natur ” met werk van onder meerPer Kirkeby, 
Bruce Naumann, Thomas Schutte over de 
reïntroductie van natuur en mens als thema in 
de kunst: tot 15 januari.
• In Bonner Kunstverein, August-Macke- 
Platz, 53119 Bonn (0228/69.39.36): “Ani- 
malpublic"vanJean-LucVilmouth:tot27 no
vember.

STEDELIJK MUSEUM. Een ruime retrospec
tieve van Asger Jom gaat een wintertentoon- 
stelling van de Amsterdamse impressionist 
George Hendrik Breitner vooraf en “Couplet III” 
toont tot eind november werk van de Nederlan
ders Moniek Toebosch, David Bade, Guido Lip
pens, Jos van Merendonk en Ruud Bloemheuvel 
en niet te versmaden tot 1 januari atelierverse 
toemaatjes van Georg Baselitz en “De 4 jaarge
tijden" van Eugène Leroy.
Onder Sandberg beleefde CoBrA reeds hoog
dagen in het Stedelijk en in 1963 genoot Asger 
Jom (1914-1973) er een eerste retrospectieve. 
Op zijn beurt organiseerde Fuchs in 1983 een 
tentoonstelling Munch-Jom-Kirkeby in het 
Van Abbemuseum, maar nu wil hij de draag
kracht van Jorns werk echt uit de CoBrA-kooi 
lichten. Op de hem eigen, natuurlijke wijze scherpt 
Fuchs het beeld van Jom aan als een voorloper, 
een zinnebeeld haast van de Europese kunste
naar, met na hem exponenten als Beuys, Kounel- 
lis, Merz, Kirkeby en Baselitz. Jom draagt in de 
woorden van Fuchs “de drang naar het onbe
kende nieuwe én de onmogelijkheid om te verge
ten” in zich, in tegenstelling tot de Noord- 
amerikaanse kunst die toen stormenderhand Eu
ropa verfriste. Vanuit Denemarken gaat hij als 
"grensganger" op zoek, naar Parijs, de Neder
landen, Duitsland, Italië, bewust inspelend op 
artistieke bewegingen als CoBrA, de Mouvement 
International pour un Bauhaus Imaginiste. de

De galerij zal aanwezig zijn 
op Gramercy Internationnal 
Art Exhibition Los Angeles 
van 12 tot 4 December 1994

10 November 1994
7 Januari 1995

Jan Van Oost
Xavier Hufkens

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

Open vanaf Dinsdag tot Zaterdag 
Van 12 tot 18 uur

12 Januari 1995
18 Februari 1995

Hannah Collins
Xavier Hufkens

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

Open vanaf Dinsdag tot Zaterdag
Van 12 tot 18 uur
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SINT-LUCASPASSAGE

GALERIE

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

Ingrid -es

Castelein -

22.10.94-27.11.94 
gesloten 11.11.94

WILLIAM
P L O E G A E R T

schilderijen & sculpturen

19 november -18 december 94
opening 19-11 -94 - van 45 tot 19u

3.12.94 - 22.1.95 
gesloten 23.12.94 - 5.1.95

ACCROCHAGE

werk in stock van 
Aubry, Bechinger, De Vel, 
Kleinschmidt, Lomré, Ndebele, e.a.

17 oktober t.e.m. 17 november 1994

Filip Elinck
28 november t.e.m. 23 december 1994

DE

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

Prinsenlaan 27 
8400 Oostende
Tel: 059-51 50 76

open 
vrijdag & zaterdag 15 tot 19u 
zondag 11 tot 13u 
en op afspraak

I

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen 
Tel. 03/231 22 86 Fax 03/231 98 78

SLIJPERIJ GALERIE
WILLIAM WALTERS galerij c. de vos

D o e I e nstraat 41
2440 GEEL

014-58.27.51

10/11/94 tot 11/12/94

MOVE
ment

HEIKE PILLEMANN

15/12/94 tot 15/01/95

WERKEN OP PAPIER
I I JONGE GRAFICI

(i.s.m. Kunsthuis Retina, Grobbendonk) 
LUC VANDEWALLE YVES DE LANGHE 
SANDER VERMEULEN SIGRID TANGHE 
JOHAN DOCKX DIMITRI CULOT BJORN 
VANDENBUSSCHE V. VAN DERGUCHT JAN 
LENS BART SCHOOFS MANU DE BACKER

Jan Burssens 
Mario De Brabandere

Marc Mendelson
Godfried Vervisch

TERESA DE SMET

opening
zondag 20 november 1994
vanaf 15 uur

tentoonstelling
20 november -18 december 1994

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

DELAFONTAINE
19/11/94 -11/12/94

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

recent grafisch werk BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE

40 KM

Openingsuren : 
donderdag 
zaterdag 
zondag 
en op afspraak.

19.00
14.00
14.00

tot 
tot 
tot

22.00
18.00
17.00

EEKLO 
12 KM

u.
GALERIE WW M 

( ABDUSTRAAT 3 KM 

(2) 5

A OOSTEEKLO Q

5® a/

ANTWERPEN
y 48KM
ERTVELDE

I GENT 
+14 KM

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 na afspraak
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit

Situationistische Internationale en het Scan
dinavian Institute for Comparative Vandalism. 
In de catalogustekst haalt Johannes Gachnang 
veel vergeten referentiepunten van de rijpe Jom 
weer voor ogen. Hoe een werk van Jom toevallig 
naast werk van Willem de Kooning kwam te. 
hangen op Expo ’58 in Brussel, én standhield. 
Gachnang schetst summier de verschuivingen 
die de Amerikaanse kunst en cultuur toen ver
oorzaakten en stipt er de nawerking van aan. Hij 
tekent het werkveld van Jom uit en hoe hij Max 
Bill en Claude Lévy-Strauss countert. In deze 
niet-kunsthistorische tekst wordt er ingegaan op 
enkele schilderijen aanwezig op de tentoonstel
ling en omschrijft de auteur verder het concept 
van het Silkeborg Museum waaraan Jom veel 
werk afstond. Bekend als hij is met Joms theore
tische teksten neemt Graham Birtwistle ze niet te 
ernstig; met de nodige zin voor humor weet hij er 
zinnige essenties uit te puren. Wat moet je im
mers anders met traktaten die elkaar opheffen 
zoals “La langue verte et la cuite; étude gastro
phonique sur la marmythologiemusiculinaire "? 
Deze tentoonstelling loopt maar tot 27 novem
ber in het Stedelijk Museum, Paulus Potter
straat 13,1071 CX Amsterdam (020/573.29.11) 
en verhuist later naar de Schim Kunsthalle in 
Frankfurt en het Louisiana Museum of Modem 
Art in Humlebaek. Noteer dat het Stedelijk be
wust de publikatie van catalogi beperkt na de 
wildgroei van de voorbije jaren. Dit kan opge
vangen worden door een abonnement op Bulle
tin dat 10 maal per jaar verschijnt en met goed 
illustratiemateriaal precieze aandacht verleent 
aan elk initiatief. Het oktobernummer bevat naast 
bijdragen van de museumstaf ook “Schilderen 
uit je kop, op je kop, of uit de pot”, een bijdrage 
van Georg Baselitz over zijn nieuwe werk.

VAN ABBEMUSEUM. Het stadsbestuur van 
Eindhoven heeft het startsein gegeven voor de 
spectaculaire uitbreidingswerken aan het 
Van Abbemuseum naar de plannen van architect 
Abel Cahen. Tot eind december kan men nog 
wisselende collectie-presentaties en de maquette 
van de verbouwingswerken zien in het huidige 
museumgebouw. De administratie verhuist on
dertussen naar de voormalige Philips-personeels- 
winkel, waar ook een lijdelijke tentoonstellings- 
ruimte ingericht wordt. Streefdoel is om er vanaf 
maart 1995 in een ruimte van 750 vierkante 
meter een nieuwe programmatie van wisselende 
tentoonstellingen en collectiepresentaties in te 
richten.
Het nieuwe kantooradres is Vonderweg 1 te Eind
hoven (040/75.52.75) en tot deeindejaarsfeesten 
kan men nog terecht op het oude adres Bilder- 
dijklaan 10,5611 NH Eindhoven(040/38.97.30).

WUNDERKAMMER. De Kunst- en Tentoon- 
stellingsdoos te Bonn ontvangt een kaleido- 
scopisch overzicht van vier eeuwen verzamelen 
ordeningsdriften, een kenmerk bij uitstek van de 
Westerse cultuur. In samenwerking met het 
Nationalmuseet Kopenhagen onderzochten cu
ratoren Annesofie Becker en Willie Flindt de 
geschiedenis van het verzamelen en de hieruit 
voortspruitende ordenings- en tentoonstellings- 

principes, inclusief de onderliggende motivaties 
en modetrends. Puttend uit een bijna uitsluitend 
Deens museumpatrimonium onderscheiden ze 
vier chronologisch geordende perioden, die elk 
aan een bepaalde wereldbeschouwing beantwoor
den: de nieuwsgierige, de spiegelende, de pano
ramische en de, surreële blik. Deze categorieën 
worden vervolgens netjes ingevuld met uiteenlo
pend gestoffeerde ordeningsmachinerieën zoals 
de studiolo, rariteitencabinetten, theaters, roton
des, musea, woordenboeken,...
Dit encyclopedisch geheel wordt aangevuld met 
een anatomisch en een geheugentheater van de 
Deense kunstenaar Mikael Thejll, een schilde
rijengalerij die het tentoonstellingsconcept door 
de eeuwen heen illustreert en een omvangrijke 
filmprogrammatie. Over dit laatste en over de 
catalogusbijdragen werd helaas nog geen infor
matie vrijgegeven. Net zoals de tentoonstelling 
over het 19de eeuwse panorama van vorig jaar 
belooft ook “Wunderkammer des Abendlandes, 
Museum und Sammlung im Spiegel der Zeit ” een 
schat aan informatie en weetjes te overkoepelen. 
Of men er tevens in slaagt een relevante actuele 
probleemstelling te formuleren wordt afwach
ten.
Deze kaleidoscoop van theaters, kunstkasten, 
tabellen en bijhorende kunstwerken, mineralen, 
fossielen, planten, dieren, werktuigen en uitgele
zen wonderen, als daar zijn: een schoen vervaar
digd uit de huid van een kindermoordenaar of 
'een door een Noorse vrouw gelegd ei worden van 

25 november tot 26 februari aangeboden in de 
Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich-Ebert- 
Allee 4,53113 Bonn (0228/91.71.160). Vermel
den we ook nog een overzichtstentoonstelling 
van sculpturen, schilderijen en installaties van 
Eva Aeppli, verzorgd door Pontus Hulten: tot 
15 januari. (E.W.)

Architectu■ i
WILLY VAN DER MEEREN. Het tentoon- 
stellingsprogramma van deSingel gaat in op het 
werk van Willy Van Der Meeren die na de oorlog 
geen nieuwe architecturale vormen aanprees noch 
de gemakkelijke koers van de restauratie uit
molk. Hoe verwaand het net nu kan klinken: Van 
Der Meeren blijkt een verruimer te zijn geweest 
van het puur functionalistische bouwen in het 
spoor van Louis-Herman De Koninck: een maxi
maal uitbuiten van industriële technieken en 
materialen gecombineerd met een vereenvou
digde constructiemethode zonder aan het com
fort van de bewoners of de mogelijkheid tot 
variatie te raken. Zijn stokpaardje bleek de wo
ningbouw op grote schaal te zijn waarvan vele 
experimenten zelfs door bouwfirma’s opgepikt 
werden. Of ook “Conscious design”; het sprei
den van het ontwerpproces van een complexe 
opdracht over verschillende fases waarbij het 
aantal onbekenden systematisch afgebouwd 
wordt. Deze inmiddels onmisbare aanpak laat 
veel inspraak toe van de opdrachtgevers en be
vordert het werken in teamverband.
Deze tentoonstelling is zoals steeds gratis toe
gankelijk van 8 december tot 5 februari in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/ 
248.38.00). In de reeks “Vlees en Beton" ver
zorgde Mil de Kooning vorig jaar een uitgave 
over het omvangrijke werk van deze architect. 
“Vlees en Beton”, Lange Nieuwstraat 29, 
2800 Mechelen.

DE MENS EN DE MATERIE. Deze voordrach
tencyclus van de Fondation pour l’Architecture 
wordt afgerond met twee lezingen. In “Het bege
rige verstand tussen materie, keuken en archi
tectuur” zal de Franse filosoof Michel d’Onfray 
een pleidooi houden voor een hedendaagse mo
raal gebaseerd op vitaliteit, overvloed en het 
vermogen tot weelderigheid. Om 19.00 uur in de 
stichting zelf, Kluisstraat 55, 1050 Brussel. 
Adriaan Geuze van het Rotterdamse architecten
bureau WEST 8 zal onder het thema “De stede
lijke materie - technologische vernieuwing ” zijn 
geboeidheid door buitenwijken en de valorisering 
van de leegte toelichten in het auditorium van de 
Provinciale Openbare Bibliotheek, Martelaren
laan 17,3500 Hasselt (011/21.15.90). De publi- 
katie van de integrale voordrachtencyclus “De 
Mens & De Materie ” wordt verwacht in de loop 
van volgend jaar.

NAi. In 1992 verwierf het archief van het Neder
lands Architectuurinstituut de architectuur- 
collectie van kunstenaar Joost Baljeu. Nadat hij 
de eerste monografie over Theo Van Doesburg 
geschreven had, ontwikkelde Baljeu verder diens 
concept van de continue ruimte. Een samenwer
king met architect Dick van Woerkom resul
teerde in ontwerpen waarmee ze voorgangers als 
Van Doesburg, Van Eesteren, Oud, wilden per
fectioneren. Deze ontwerpen, want daar bleef 
het bij, worden tot 8 januari tentoongesteld in de 
balkonzaal van het NAi.
“Europan ” is een j oint venture van 21 Europese 
landen. De organisatie schrijft prijsvragen uit 
voor bouwlocaties in Europese steden en beijvert 
tevens de uitvoering en begeleiding van veelbe
lovende projecten. Tot 4 december worden in de 
grote zaal en de galerij de ontwerpen van een 
honderdtal jonge architecten getoond onder het 
thema “Thuis in de stad”.Het adres: Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB 
Rotterdam (010/436.69.75). (E.W.).

Fotograf
MAN RAY. Experimenteren was de dada van 
deze zelfbewuste, handige Harry en, zoals nog 
steeds blijkt uit de actuele belangstelling en 
vrijwel unaniem gunstige pers, populaire Stef 
van het surrealisme. Man Ray’s exploten op 
doek en met objecten hebben het inmiddels dui
delijk moeten afleggen tegen wat hij op pellicule 

heeft waargemaakt. En ook djt fotografische 
oeuvre wordt gekenmerkt door een vreemde 
discontinuïteit, door contradicties. Het is 
ondoenbaar een lijn te trekken doorheen zijn 
fotowerk: een bodemloze mengeling van con
structies en toevalstreffers, vondsten en 
trukendozen, esthetisch anarchisme en rigied 
formalisme, vakmanschap en gespeeld amateu
risme. Een brouwsel dat behoorlijk wat ikonen 
heeft opgeleverd, maar ook een aanzienlijk aan
tal oppervlakkige postkaartjes en vervelende 
spielerei-tjes. Dat hij (naast Maurice Tabard, 
Raoul Ubac, Eli Lotar, Hans Bellmer, Jacques- 
André Boiffard, Claude Cahun, Paul Nougé, 
André Kertesz, Brassai,...) een van de kunste
naars is geweest die het medium fotografie heb
ben opengebroken voor de verbeelding, de droom, 
en voor het al dan niet teugelloze experiment 
blijft een niet geringe verdienste van Man Ray. 
Maar of hij voorts een essentieel fotograaf is 
geweest of zelfs voldoende in huis had om onge
stoord in een quasi drievuldigheid te kunnen 
zetelen naast Duchamp en Picabia valt toch wel 
te betwijfelen. Deze tentoonstelling en het bij
horende prentenboek, dat zich tekstueel beperkt 
tot de reproduktie van enkele flarden Breton en 
een tekstje van de meester zelve, zijn in die zin 
een gemiste kans. Ze zetten Man Ray niet echt op 
zijn plaats.
Voor een meer accurate situering van Man Ray 
leverde Dirk Lauwaert (in “K&C” van septem
ber) nochtans een aantal treffende indicatoren. 
Hij noemt Ray een cabaretier en een bij uitstek 
pragmatisch kunstenaar, die er zelf voor koos om 
“nar” van de kunst le zijn. “Deze opportunist 
maakt gebruik van mogelijkheden. Zijn enige 
principes daarbij heten onemst en gein. (...) Alles 
staat in het teken van een speelse strategie van de 
verbazing. Op het effect komt het aan; bijkom
stig zijn methode en afwerking.” En: “Hoe lan
ger je over het oeuvre van Man Ray nadenkt hoe 
oppervlakkiger het aandoet: boordevol vondsten 
van een vermoeiend-onvermoeibaar entertainer. 
Neem zijn vele erotische zinspelingen. Ze heb
ben de charme van het ondeugende, niet van een 
inzicht.”
“Man Ray 1890-1976” is nog tot 18 december te 
zien bij Ronny Van de Velde, IJzerenpoort- 
kaai 3,2000 Antwerpen (03/216.30.47), de cata
logus kost 1800 ft. of 15.000 ft. in luxe-editie.

GILBERT FASTENAEKENS. Vorig jaar ver
zamelde deze Brusselse fotograaf een aantal van 
zijn nachtbeelden in een accuraat uitgegeven 
boek. De opnamen die Fastenaekens sinds het 
begin van de jaren ’80 maakt in industriële sites, 
werden in “Nocturne ” verbonden door een haast 
tactiel zwart en een overvloed aan details die je 
daaruit moest loskijken. Theatraliteit, de lege 
scène, en verstilling, een stilleggen van de tijd tot 
die de ‘duur’ benadert van de vroegste fotografi
sche registraties, daar ging het onder meer om. In 
zijn nieuwe project “Essaipour une archéologie 
imaginaire ” zet Gilbert Fastenaekens deze nach
telijke onderzoeken verder, dit keer in de sites 
van Lorraine.
Aan de voorstelling van dit nieuwe boek wordt 
tot 20 november een tentoonstelling gekoppeld 
in Galerie Catherine Mayeur, Vossenstraat 24, 
1000 Brussel (02/513.06.29).

JEAN-PAUL BROHEZ. Er zijn geen woorden, 
nauwelijks een titel ‘achter ‘ op het boek: ’’Temps 
Morts. Photographies: Jean-PaulBrohez” ■ Over 
de cover loopt een kleurfoto door van een open
gespreide krant waarop schijfjes paddestoel lig
gen geschikt. Zowel begin- als eindgeneriek van 
het boekje bestaat uit een identiek detail van het 
“orthophotoplan” van Liège. Tussen beide groene 
luchtfoto’ s schuilt een hele reeks beelden, meestal 
in een erg donker zwartwit, soms in kleuren die 
wat getemperd zijn.
Eigenlijk is er geen voor of achter, noch een 
begin of eind aan dit werkje, denk ik. Je leest het 
ook niet zoals een boek. Je draait het best een 
halve slag en legt dan langzaam pagina na pagina 
omhoog, of omlaag. “Temps Morts” bevat fo
to’s die de Belgische fotograaf Brohez tussen 
1987 en 1993 maakte in eigen land, Frankrijk, 
Zwitserland, Sicilië en Marokko, zo lees ik op 
een postkaartje dat in het boek werd gestopt. Al 
doet dat er niet echt veel toe. Ik zie landschappen, 
stadsbeelden, een moestuin en een autokerkhof, 
fonteinen en champignons, honden en mensen 
van ver en dichtbij, en ook veel lege bladzijden. 
Op heel doordachte plaatsen: soms gaat een 
luchtpartij van een kleurfoto bijna probleemloos 
over in het witte blad erboven, soms drukt het 
lege blad de volle aandacht op de foto eronder. 
En er zitten bezwerende beelden in “Temps

Fotografie Kort

• Galerie Fotomania, Hoornbrekersstraat 22, 
3011 CL Rotterdam (010/413.50.55): “Re
prise" van Frans van Lent en Peter Bogers: 
tot 23 december.
• In Galerie Paul Andriesse, Prinsen
gracht 116, 1015 EA Amsterdam (020/ 
623.62.37): "Photographs from the 1990s” 
van James Welling: tot 19 november.
• In het Centre National de la Photographie, 
Hôtel Salomon de Rothschild, 11, rue Berryer, 
75008 Paris (53.76.12.32): thematentoonstel
ling rond de stad met Walker Evans, “Talking 
Pictures” van John Gutmann en “New York/ 
New Jersey” van George Segal: tot 5 decem
ber. Een schitterende nieuwe “Photo Poche ” 
overlzis wordt er eveneens voorgesteld. Van 
14 december tot 27 februari biedt het CNP 
een grote overzichtstentoonsteling van Bill 
Brandt. “Photo Poche" nr.60 zal daar bij 
aansluiten.
• In Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
11, avenue du Président Wilson, 75116 Paris 
(47.23.61.27): hedendaagse fotografie in 
Parijse collecties," een keuze uit de aanwins
ten: tót 4 december.
• In Influence-Les Ateliers, 38, rue Sedaine, 
75011 Paris (48.05.40.40): Gladys’ "Gensde 
Bourges”: tot 3 december.
• In Pavillon des Arts, Les Halles-porte 
Rambuteau-terrasse Lautréamont,75001 Paris 
(42.33.82.50):"Le double d’une vie" van 
André Kertesz (1894-1985): tot eind novem
ber.
• In Galerie Jean-Pierre Lambert, 3, place du 
Marché-Sainte-Catherine, 75004 Paris 
(42.78.62.74):”L’ordre, Berlin (distance), 
Tokyo (regard), Paris (enregistrement) ” van 
Hisashi Ogasahara: tot 4 december.
• In het Centre Wallonie-Bruxelles, 127-129, 
rue Saint-Martin, 75004 Paris (42.71.26.16): 
"Ville en éclats” met Bouschet, Brohez, 
Brunemer, Chable, Denis, Desmedt, Faste
naekens, Géronnez, Jasinski, Maes, Pierret, 
Tolmatcheff, Vilet: tôt 3 december.
• In Galerie Liliane & Michel Durand-Des
sert, 28, rue de la Lappe, 75011 Paris 
(48.06.92.23): “The End” (1994) van Victor 
Burgin: tot 3 december.
• In het Württembergischer Kunstverein, 
Kunstgebâude am SchloBplatz 2, 70173 
Stuttgart (0711.223.37-0): Karl Blossfeldt: 
tot 4 december.

Morts ”. Twee mannen in een bijna Jeff Wall- 
achtige enscenering vóór een weids panorama, 
een vreemde dans/vechtpartij met een boom
stronk of een meisje dat met een oervrouwelijk 
gebaar de handen in de rug steunt en haar scha
duw op een hunebed laat vallen. .. "TempsMorts" 
is zeker geen wereldschokkend fotoboek. Het is 
een sympathiek beeldrelaas. “Carnet de bord et 
de voyage, c’est aussi une fiction. Il parle de 
marche, de présence et de lumière; il parle à ceux 
qui ont le temps. C’est un livre musical, à donner 
aux enfants pour qu’ils posent des questions 
embarrassantes à leurs parents.”
“Temps Morts” verscheen bij Editions Yellow 
Now, 15, rue François Gilon, 4367 Cisnée (019/ 
67.77.35), die verder nog over een interessant en 
verrassend ruim fonds inzake film- en kunste
naarsboeken beschikken. Foto’s van Jean-Paul 
Brohez zijn in het kader van de Mois de la Photo 
tot 8 januari ’95 te zien in het Centre Wallonie- 
Bruxelles, 127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris 
en van 25 november tot 2 februari ’95 in Galerie 

‘ Périscope, 20, rue du Mouton Blanc, 4000 Liège

BREITNER. In 1961 kreeg het Nederlandse 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documenta
tie een wasmand in bezit. Ruim tweeduizend 
negatieven zaten er in, afkomstig uit het atelier 
van George Hendrik Breitner (1857-1923). Deze 
Nederlandse schilder die staat voor een ‘verruk
kelijk’ , myoop impressionisme, zag fotografie in 
de eerste plaats als een hulpmiddel en hij was 
zeker geen perfect fotograaf die zich hield aan de 
esthetische vereisten van die dagen. Misschien is 
het juist daarom dat een behoorlijk aantal van 
zijn opnamen, stadsbeelden, paarden, portretten 
en naakten, nog steeds een ontwapenende, onbe
vangen indruk nalaten. Veertig foto’ s van Breitner 
zijn te zien, samen met een keuze uit tekeningen 
en schilderijen, in wat wellicht de laatste grote 
overzichtstentoonstelling van Breitner in deze 
eeuw zal zijn. Van 19 november tot 1 januari ’95 
in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13,

MICHAEL BACH
29 oktober tot 12 december 1994

PATRICK DE BROCK
STRANDSTRAAT 11
B-8300 KNOKKE

TEL. & FAX 32 (50) 62.13.09
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ATELIER DE GRYSE
PRESENTEERT

04.11.94 - 04.12.94
JOHN BULTEEL

schetsen en sculpturen

11.12.94-15.01.95
PHILIPPE BOUTTENS 

JOËL DE RORE 
ROBIE VAN OUTRYVE 

schilderijen

ART 
CONTACT
beurs voor de 
artistieke en creatieve sector

FLANDERS EXPO 
GENT4-7 MAART 1995

open
van10-12 u en van 14-19 u 

dinsdag gesloten

TEL./FAX (056) 22 41 87
GENTSESTEENWEG 41
8500 KORTRIJK
ATELIER DE GRYSE

A
Wenst u deel te nemen ?
A
Wenst u opgenomen te worden in de 
"Jaargids Voor De Kunstenaar" ?

Alle info en inschrijvingsformulieren bij:
ART CONTACT -
ROMESTRAAT 20 - 8400 OOSTENDE
Tel / Fax (059) 50.09.22

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 

09/348 06 42

van 5/11 tot 11/12/94

THOMAS BOGAERT

van 17/12/94 tot 8/2/95

MAURICE WYCKAERT

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 

zaterdag: 10-18 uur 
zondag: 14-18 uur 

of na afspraak

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

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 künt 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.

A KUNSTENCENTRUM Hof ten DOEYER KOP Beekmeersstraat 9, 9636 Zwalm-Nederzwalm 
" Tel. & fax: 055/ 49 79 89

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

MarnixEVERAERT
Een boeiende en intrigerende wereld waarin de rijke kleuren van de 
gouache kontrasteren mét de diepe zwarten van de etstechnieken.

van 30 oktober t/m 4 december

H

S?
DE WITTE BEER

van zat. 19 nov. t/m zon. 18 dec. '94

- TWO IN ONE -

YVES BEAUMONT 
BRIGITTE CLAEYS

recente werken

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

Enk DE KRAMER
Grafiek is een volwaardig artistiek uitdrukkingsmiddel waarbij Enk De 

Kramer verkiest van elk werk slechts één enkele druk te maken.
van 11 december '94 t/m 15 januari 1995

* Gesloten op 25 december. *

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

Lage weg Galerij 
lOE wfTTE I 
\BEER_--

Witte 
Beerstraat 
—1

BRUGGE

1-Lange
1 Vesting

——- Markt
-Smedenpoort

-Gistel

©1

ë
7/®^ 8

(

SRUSsE
Kornik

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort) 
tel. (050) 31 14 05 • (050) 34 36 89
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Ondertussen: een greep uit de ksunstactualiteit—•..... ....... ............. ...................... .. ........ .---------------
1071 CX Amsterdam (020/675.27.16). In die
zelfde periode toont men er ook de fotografische 
werken die Sigmar Polke maakte rond het schil
derij “De Tijd’\“De ouden met de spiegeVyvan 
Goya. En tot eind november kan u in het Stede
lijk nog de treffende Ruslandfoto’s uit “Hon- 
derd Zomers, Honderd Winters ” van Bertien van 
Manen meepikken..

CANDIDA HÖFER. Behoort tot een oudere 
generatie dan de andere Becherschüler. ze was al 
aan het werk in Keulen toen ze van 1976 tot 1982 
de klassen ging volgen van Bemd (en Hilla) 
Becher aan de Düsseldorfse Akademie. In Höfers 
relatief kleine kleurfoto’s van openbare plaatsen 
(scholen, musea, bibliotheken, wachtzalen,...) 
wordt de minimalistische, koel registrerende stijl 
en vaste werkwijze (de "Becher-karakteristiek") 
gekoppeld aan een ‘lossere’ omgàng met het 
standpunt. Candida Höfer zoekt voor iedere op
name de meest geschikte plaats van waaruit zij 
kader, perspectief, details van een ruimte op een 
zo neutraal mogelijke wijze in balans kan bren
gen. Anti-virtuoos, ongeëmotioneerd, schijnbaar 
simpel, maar niet vanzelfsprekend.
Onder de titel “Espaces" zijn 25 foto’s van 
Candida Höfer te zien in L’Aquarium, de vitale 
galerie van de Ecole des Beaux-Arts, 8, rue 
Ferrand, 59300 Valenciennes (27.33.22.02). 
(E.E.)

Publikatie
JAARBOEK ARCHITECTUUR. Heden
daagse architectuur blijft ook qua publieke be
langstelling een zeer zwak broertje in België 
ondanks het ondersteunend werk van een hand
vol persoonsgebonden instellingen. Beperkte 
kennis, een gelimiteerd geheugen en weinig ge
voel voor differentiatie bieden alhier nog steeds 
een prima basis voor de vorming van vooroorde
len en het maken van verkeerde keuzes.
Onder impuls van het Ministerie van Cultuur 
verscheen het eerste architectuuijaàrboek dat 
qua opzet en invulling verrassend sterk is. Mare 
Dubois van de Stichting Architectuurmuseum 
werd aangezocht om met een vakbekwame werk
groep naar keuze het architectuurleven gedu
rende de afgelopen vier jaar door te lichten. Het 
debat wordt aangesneden met een aantal nuchte
re essays over het stedebouwkundig (wan)beleid 
en ruimtelijke ordening, de verdeling van 
overheidsopdrachten, een terugblik op het pro
ject “Open Stad” van “Antwerpen 93”, een eva
luatie van de afwikkeling van voorgestelde stads
projecten, buitenlandse architecten actief in 
Vlaanderen, de Brusselse werf en, een detail
studie over een voorbeeldiger beleid in Eeklo. 
Respectievelijk van de hand van Marcel Smets, 
Francis Strauven, Pieter Uyttenhove, André 
Loeckx, Greet Paulissen, Evert Lagrou en Filip 
De Pau leggen deze bijdragen getuigenis af over 
de acute noden van het hele werkterrein en ma
ken meteen ook duidelijk dat het potentieel en de 
vereiste kennis van zaken aanwezig zijn om het 
tij te keren. In een overzicht van 32 gerealiseerde 
architectuurprojecten zag men resoluut af van 
een stijlonderzoek en liet men zich niet verleiden 
tot een opsomming van een hitparade. Tenslotte 
rondt een overzicht van architectuurprijzen, ten
toonstellingen en publikaties het onderzoek af. 
Als intentieverklaring van het recent opgerichte 
departement voor architectuur binnen de Admi
nistratie voor Kunst kan dit jaarboek alvast tel
len. (E.W.)

NIEUWE GESCHIEDENIS VAN FOTO’S. 
Aangespoord door Michel Frizot van het Franse 
CRNS (Centre de Recherche sur les Arts et Ie 
Langage) hebben zo’n 30 internationale specia
listen meegeschreven aan een “Nouvelle Histoire 
de la Photographie”, een kanjer van een boek 
met niet geringe ambities. Nagaan of deze on
langs gepresenteerde uitgave de hooggespannen 
verwachtingen helemaal inlost, vraagt meer tijd. 
Wat volgt is een eerste signalement, een kennis
making met een aantal motieven en uitgangs
punten van dit indrukwekkende boekwerk.
Hoe zit dit 776 pagina’s en 1051 foto’s tellende 
boek in elkaar? Globaal bekeken schuilen er drie 
niveaus in de uiteenzettingen van deze “Nouvelle 
Histoire de la Photographie” . Er zijn vooreerst 
de “hoofdstukken”, 41 in totaal, die ofwel inge
vuld worden met een exposé over een periode, 
met een sociologische doorlichting, een 
contextuele analyse of met het uitdiepen van 
fotografische begrippen die voor een hele 
tijdsspanne opgaan. Vervolgens komen tussen
door “dossiers” aan bod, waarin met een nadruk 
op beeldmateriaal, uitsneden uit de foto- 
geschiedenis thematisch worden aangepakt. Ten
slotte zijn er talrijke "kaderstukken" die op his
torische of technische kwesties ingaan. Door dit 
geheel van diverse invalswegen en wisselwer
kingen helder voor te stellen, hoopt Michel Frizot 
zowel recht te doen aan “de verleiding van elke 
foto” op zich, als aan de “cohérence constante du 
médium”. Een uitgangspunt dat op zijn minst 
duizelingwekkend ruim is en tegelijk zeldzaam 
relativerend.
Dat “Nouvelle Histoire" niet het zoveelste ge
schiedenisboek wil zijn dat de avonturen van 
grote fotografen aan elkaar lijmt, bewonderde 
foto’s bloemleest, citaten herkauwt of basis
teksten opwarmt, wordt in elk geval van meet af 
aan duidelijk. Fotografie wordt hier begrepen als 
niet méér (maar ook niet minder) dan het breek
bare produkt van een zwarte doos, die min of 
meer gericht, min of meer stabiel, min of meer 
betrouwbaar gehanteerd wordt door een min of 
meer bedreven individu. “A la limite”, zo voegt 
Frizot aan deze mooie definitie toe, “il nous 
importe plus de savoir ici pourquoi on 
photographie (bien ou mal) que de montrer 
comment on photographié bien”.
Dat het uitwerken van een heel eigen structuur 
voor een geschiedenis van de fotografie niet zo 
evident is, wordt bewezen door zowat alle eer
dere overzichten (van Beaumont Newhall tot 
Naomi Rosenblum). Niet enkel het overwicht 
van Amerikaanse studies springt daarbij in het 
oog, maar vooral de markante suprematie van het 
kunsthistorisch model, in het bijzonder dat van 
de geschiedenis van de schilderkunst. Een model 
dat bijna biologische periodiseringen (geboorte, 
groei, bloei en verval) hanteert en dat in grote 
mate op stijlkenmerken blijft terugvallen. Frizot 
suggereert eerst voorzichtig dat de notie “stijl” 
voor fotografie niet even efficiënt bruikbaar is 
als voor schilderkunst en springt dan verder met 
het volle gewicht op de ‘pijnlijke kwestie’ van de 
integratie van de fotografie in de kunst. Een 
relatie die gedragen wordt door rivaliteiten en 
ontkenningen, een eindeloze touwtrekkerij tus
sen kunstwerk en document. Frizot: “Nous avons 
voulu ici désactiver cette dichotomie document/ 
art pour mieux insister sur la variété des pratiques 
et sur les usages intentionels qui sous-tendent la 
production de photographies.”
Simpel samengevat: iedereen maakt(e ooit) fo
to’s en die kunnen allemaal interessant zijn. Dat 
het gevaar niet denkbeeldig is om zich dodelijk 
te verslikken in de ongelooflijke chaos en het 
peilloze beeldenarsenaal die aan een dergelijk 

uitgangspunt vasthangen, weten Frizot en de 
zijnen wel: “Nous avons aussi considéré que 
toutes les photographies sont soumises à l’action 
de ‘champs’ - influences, filiations, références, 
déterminations sociales, codes de lecture -, et pas 
seulement au déterminisme technologique.” 
Het fs zeker niet simpel, zo’n “geschiedenis van 
foto’s” in plaats van een “Geschiedenis van de 
Fotografie”. Bijvoorbeeld alleen al omdat die 
diverse velden waaruit ‘fotografie’ bestaat - van 
wetenschap, mode, reportage, publiciteit, kunst, 
studio tot familie-albums - niet aan eenzelfde 
tempo evolueren. De aanpak van “Nouvelle 
Histoire" is er trouwens niet op gericht om een 
dergelijke continuïteit, een ononderbroken voort
gang, aan te tonen. Om deze geschiedenis van 
foto’s te maken, was voor de ploeg van Michel 
Frizot veeleer een “archeologie van het me
dium” vereist. Het opsporen van de lagen en 
typologieën van de fotografische taal, van hun 
verwikkelingen en onderlinge wisselwerking, 
op een gegeven tijdstip. Het ultieme doel voor 
Michel Frizot was.een inhoudelijke geschiedenis 
van de fotografie: “Vhistoire des fonctions , 
Vhistoire des faits optiques et des espaces 
traversés (et inventés) par la photographie; puis 
Vhistoire du sens des photographies”. Wat ver
wachtte men van foto’s? Hoe werkten ze? Hoe 
werden ze gelezen? Hoe lezen we zé nu? Ik heb 
het vermoeden dat hier een belangrijk boek voor
ligt.
“Nouvelle Histoire de la Photographie" ver
scheen bij Les Editions Bordas, hun filiaal in 
België is ondergebracht in de G. Kurthstraat 33, 
1140 Brussel (02/242.66.38). Tot 31 december 
kost het 6.528,-fr, nadien nog meer.

FRAGMENTEN VAN FOTOGRAFIE. Na 
midden november zal fotografie in België nooit 
meer hetzelfde zijn. Dan verschijnt van Open
baar Kunstbezit immers aflevering 4 voor dit 
jaar: "Fragmenten van fotografie in België, 1980- 
1994". Het nummer opent met een lichtjes bij
geschaafde reprise van een tekst die Johan M. 
Swinnen eerder schreef voor het laatste 
Fotografieseminarie in Alden Biesen, een 
schrijfsel dat toen al weinig om het lijf had en nu 
evenmin de ambitie om “de fotografie te situeren 
binnen de plastische kunst en de Belgische foto
grafie binnen een internationale context” waar
maakt. Het grootste aantal bladzijden van dit 
kleinood wordt voorts ingenomen door de keuze 
van drie selectieheren, naast Johan Swinnen, 
stellen ook Johan De Vos en Pool Andries elk 
tien Belgische fotografen voor aan de hand van 
één foto. We leren er uit. Dat we “juist nooit 
eerder dan nu bij een aantal fotografen zo’n 
beeldende stroomversnelling kenden”. Dat er in 
dit land veel fotografen zijn en dat ze serieus zijn. 
Dat een boekje als dit er volgende maand heel 
anders zou kunnen uitzien. En na nog een maand 
weer anders. Enzovoort. Zo gaat dat met boekjes 
als deze. Er schuilen tussen al deze brokstukken 
natuurlijk best interessante fotografen, maar ik 
vrees dat die er weinig mee gebaat zijn om hier 
als een Belgisch fragment mee in de rij te staan. 
Wie in een frituur binnenstapt, gaat onvermijde
lijk naar frietvet ruiken.
De publikaties van Openbaar Kunstbezit spelen 
vaak op veilig, dat is niet per se rampzalig als het 
over laat-gotische beeldhouwkunst gaat of zo, 
maar ligt in dit geval toch wel anders. Wie over 
“foto’s in 1994" wil publiceren, moet risico’s 
durven nemen en niet zijn toevlucht zoeken tot 
de melige middenweg van de “brede waaier”. Of 
énkel een “informatief luik uitgeven dat de weg 
wijst naar musea voor fotografie, fotogaleries en 
fotografie-opleidingen”.

“Fragmenten van fotografie in België” kost 200 
fr. en is te bekomen via O.K. V., Kasteelstraat 97, 
8700 Tielt (051/42.42.99). (E.E.)

Beeld/Scherm

GERARD MALANGA. “Let’s try it - Let’s not 
walk away from it”, zegt Gerard Malanga en op 
woensdag 7 december is in het kader van “Eden 
Ten Dage”, een literair festival samengesteld 
door De Verbeelding, Nieuwpoorttheater en 
Charlatan, een kort filmprogramma rond deze 
culthero te zien. Er worden twee produkties 
getoond: "The Gerard Malanga story" gereali
seerd door Andy Warhol en “In search of the 
miraculous ” van Malanga zelf. “In search of the 
miraculous” bevat geen dialoog en creëert een 
wereld van nostalgie en emotionele verwikkelin
gen door loutér gebruik te maken van close-ups 
van gezichten, poëtisch kleuren en opvallende 
begeleidingsmuziek. Gerard Malanga geniet 
vooral een cult-status omwille van zijn nauwe 
samenwerking met Andy Warhol (hij begon als 
technisch assistent bij het printwerk van de zeef
drukken) en figureerde later in tal van diens films 
als “Couch”, “Vinyl”, “Kiss” en “Chelsea 
girls ”. Hij was tevens de oprichter van de legen
darische show “Exploding Plastic Inevitable”, 
een multi-mediaspektakel met de Velvet Under
ground. Malanga belichaamt de New Yorkse 
kunstscène van de jaren ’60 en wordt dezer 
dagen door tal van culturele centra en film
scholen uitgenodigd om over de tijd van toen of 
over Warhol lezingen te geven. Hierdoor staat 
zijn eigen werk (Malanga schreef reeds 24 poëzie
bundels en geniet ook bekendheid als fotograaf) 
wat in de schaduw. Hij beschouwt zijn ambities 
als dichter en zijn aspiraties als fotograaf als twee 
evenwaardige en duidelijk afgelijnde “carrières” 
en wil vooral geen fotograferende dichter of een 
dichtende fotograaf zijn. Naar analogie met een 
beroemde uitspraak van Man Ray, stelt Malanga: 
“I write what I cannot photograph, I photograph 
what I cannot write”. Zijn fotowerk bestaat voor
namelijk uit zelfportretten en portretten van be
vriende kunstenaars (Patti Smith, Lou Reed, 
Robert Mapplethorpe, Allen Ginsberg,...), ero
tische portretten van anonieme vrouwen en foto
collages. Een aantal van de portretten en naakten 
zullen in Nieuwpoort en in het zaaltje van De 
Verbeelding te zien zijn. Voor verdere informa
tie over Malanga , die trouwens zelf naar Gent 
komt, en over het volledige programma van 
“Eden Ten Dage " kontaktere men Nieuwpoort
theater, Nieuwpoort 35,9000 Gent(09/225.12.96 
of 09/224.33.61) of De Verbeelding, Kammer- 
straat 19, 9000 Gent (09/225.14.40 of 09/ 
224.25.25).

YVONNE RAINER. “Talking Pictures. Filme, 
Feminismus, Psychoanalyse, Avant Garde” is 
de volledige titel van een retrospectieve gewijd 
aan de Amerikaanse filmmaakster Yvonne 

. Rainer, te zien in het Künstlerhaus Stuttgart. Een 
titel die de lading dekt: dit zijn sleutelwoorden 
uit haar oeuvre. Rainer begon als avant-garde 
danseres (zie Judson Church verder in deze ru- 
briek), en besloot zich begin jaren ’70 toe te 
spitsen op film. Haar eerste films blijven eerder 
nog registraties van performances maar alras 
gaat Rainer een meer experimentele en imagi
naire filmtaal hanteren. De onderwerpen zijn 
steevast sterk feministisch en politiek geladen. 
Bekende films zijn “Film About a Woman 
Who...”, “JourneysfromBerlin/1971" en “The
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Man Who Envied Woman”. In de feministische 
filmanalyse verkreeg zeker deze laatste een aparte 
status. De film bevat alle hoofdlijnen van het 
feminisme van de jaren ’70 en ’80. Zelf zegt 
Rainer over haar filmmaken: “Ik moet mijn ei
gen termen en definities kunnen creëren. Je zou 
dat een ideologische keuze kunnen noemen, maar 
dat is niet altijd zo idealistisch als je zou denken. 
Het is het resultaat van een vroegtijdig contact 
met de idee van vernieuwing als een belangrijke 
component in het werkproces. Het is een idee 
voortgebracht door de hedendaagse kunstgeschie
denis. Ikheb dit geërfd en verzwolgen.”( “Camera 
Obscura", 1976). Naar aanleiding van deze re
trospectieve in het Künstlerhaus Stuttgart, 
Reuchlinstr 4b, 70178 Stuttgart (0711/617.652) 
tijdens de maanden november en december wordt 
een catalogus uitgegeven.

JUDSON CHURCH/PINA BAUSCH. In Gent 
is op 15 november in het kader van “Studio 
Skoop danst Vooruit” de documentaire film 
“Judson Church and Grand Union: changing 
steps” te zien. Deze film omvat vier docu
menten: ’’Watermotor ” van Trisha Brown, "Trio 
A ” van Yvonne Rainer, "Linoleum " van Robert 
Rauschenberg, Trisha Brown en Steve Paxton en 
“Injun/Dallas" van Claes Oldenburg. Judson 
Church, was een onopvallend kerkje in New 
York dat ging fungeren als één van de belangrijk
ste tempels van artistieke vernieuwing begin de 
jaren ’60. Onder invloed van monumenten als 
John Cage en Merce Cunningham veranderde er 
ontzaglijk veel in de New Yorkse dansscène. 
Geïnspireerd door de opkomende Fluxusbewe- 
ging begonnen dansers - waaronder Simone Forti,

Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton - te 
experimenteren, te zoeken naar een nieuwe rich
ting in hun werk. Ze deelden meestal ideeën met 
de toenmalige beeldende kunstenaars, zoals de 
weigering om kunst te scheiden van dagdagelijkse 
activiteiten. Ook lasten zij alledaagse handelin
gen en objecten in hun performances in. Deze 
documentaire bevat enkele zeldzame opnamen 
die de artistieke en revolutionaire geest van die 
tijd mooi weergeven. Op dinsdag 20 december is 
de Duitse film “Un jour, Pina a demandé” van 
Chantal Akerman te zien. Akerman volgde vijf 
weken het dansgezelschap van Pina Bausch en 
probeert met haar film een inzicht te krijgen in 
het werkprocédé van de Duitse choreografe. 
Voor verdere info kan je terecht bij De Film- 
planeet vzw, Sint-Annaplein 63, 9000 Gent 
(09.225.08.45).

IDFA. Van 7 tot en met 15 december loopt in 
Amsterdam voor de zevende keer het Internatio
nale Documentary Filmfestival met maar liefst 
150 internationale produkties op het programma. 
Het is een indrukwekkend programma met acht 
onderdelen. Er wordt naast het competitie- 
programma, een focus gericht op Polen en op 
tien (!) “hoogtepunten” van de Nederlandse do
cumentaires die het afgelopen jaar werden ge
maakt. Johan van der Keuken stelde zijn top tien 
samen van favoriete documentaires en verder 
zullen in samenwerking met het Nederlands Film
museum, de Film Research Foundation en de 
European Foundation Joris Ivens de resultaten 
van een uniek bewaringsproject van Joris Ivens- 
films getoond en besproken worden.
Meer info over het festival krijgt men bij het 

IDFA Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR 
Amsterdam (020/627.33.29). In nauwe samen
werking met IDFA zal Studio Skoop (Gent) van 
15 tot 22 december een selectie uit dit festival 
vertonen. Het volledige programma kan opge
vraagd worden bij De Filmplaneet vzw, Sint- 
Annaplein, 63,9000 Gent (09/225.08.45).

STUC. Op dinsdag 15 november komt in 
Kunstencentrum Stuc te Leuven de Amerikaanse 
videast en filmmaker Tom Kalin zijn videotapes 
inleiden. Kalin is voornamelijk bekend om zijn 
film “Swoon De video "They are lost to vision 
altogether ” klaagt de weigering aan van de Ame
rikaanse regering om een stichting op te richten 
die de nodige preventieve informatie over AIDS 
kon doorgeven aan homoseksuelen, lesbiennes 
en druggebruikers. Op dinsdag 8 december staat 
er in het Stuc een videoprogramma rond Mike 
Kelley en Tony Oursler op het programma. Voor 
meer info over de volledige programmatie: Stuc, 
E. Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/23 
67.73). (F.D.K.)

NIEUWPOORT. Sinds oktober behoudt het 
Gentse Nieuwpoorttheater maandelijks één 
maandagavond voor aan video en experimentele 
film. Om hiervoor een eigenzinnige programma
lijn uit te zetten zocht men Filip De Keyser aan. 
Na opener "Man to Man” van John Maybury, 
een kameleon-performance van Tilda Swinton, 
stelt hij in november videowerk van de Ameri
kaanse kunstenaars Mike Kelley en Paul 
McCarthy voor. Beiden hebben hun roots in de 
performance en zitten qua thematiek op een 
vergelijkbare golflengte. Samen schuimen ze 

niets ontziend de psychologische diepten van het 
gezin en de kindertijd af. Religie, Amerikaanse 
geschiedenis, kunst, het lichaam, seksuele iden
titeit,... ontsnappen evenmin aan‘hun funda
menteel kritische blik.
Naast Kelley’ssolo-videoproject “BananaMan” 
worden in Nieuwpoort twee tapes getoond, waar
voor McCarthy en Kelley samen tekenden. In 
“Family Tyranny” spelen ze 8 minuten vaderen 
zoon. Amerika’s favoriete taboe child abuse is 
eveneens de grondtoon van de ruim een uur 
durende video “Heidi ”, een grappige, grimmige 
poppenkast waarvan de volledige titel “Heidi: 
Midlife Crisis Trauma Center and Negative Me
dia Engram Abreaction Release Tane ” luidt Te 
zien op maandagavond 28 november om 20.30 
uur in het Nieuwpoorttheater, Nieuwpoort 35, 
9000 Gent (09/225.12.96). Voor maandag 19 
december staat een video-presentatie van George 
Kuchar op stapel. (E.E.).

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser
Erik Eelbode
Etienne Wynants
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AALST

Galerie Denise Van De Velde
Tragel7 
9300 Aalst 
053/78.75.47 
Luc en Noël Drieghe - 
schilderijen 
tot 19 november

Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108
9300 Aalst 
053/71.06.46 
Jus Juchtmans 
van 10 november tot 24 december

Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 
9300 Aalst 
053/77.22.97
William Ploegaert 
tot 27 november
Accrochage 
van 3 december tot 22 januari

Galerie S 65
Tragel6 
9300 Aalst 
053/70.02.17
Joseph Marioni - 
schilderijen 
tot 26 november

Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295
9300 Aalst 
053/78.86.80 
Marc Angeli 
tot 13 november

Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 
9300 Aalst 
053/76.13.11 
“Van Mercator tot Frimout” 
van 19 november tot 4 december

Vredeshuis
Zonnestraal 26 
9300 Aalst 
053/77.03.39 
Paul Van Den Abeele - 
aquarellen 
van 18 november tot 18 december

ANTWERPEN

Dennis Anderson Gallery
Scheldestraat 84 

2000 Antwerpen 
03/248.67.47 
“Infinitely full or infinitely 
empty?” 
tot 20 november

deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen 
03/248.38.00 
Juan Navarro Baldeweg - 
architectuur 
tot 6 november

Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31-33 
2018 Antwerpen 
03/231.86.45
“Zuiderse Schittering: heden
daagse Italiaanse kunstjuwelen" 
tot 13 november
“Creaties van Jo den Haerynck” 
van 18 november tot 31 december

Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 
2000 Antwerpen 
03/231.87.51 
Hannu Vaisanen - 
schilderijen 
tot 13 november 
“Bruiloft van hemel en aarde” - 
Mare de Roover en Osmo Rauhala 
van 8 december tot 8 januari

Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 
2000 Antwerpen 
03/231.90.56
Berend Strik 
van 5 november tot 17 december

Galerie Annick Ketele 
Pourbusstraat 5
2000 Antwerpen 
03/248.72.95
Boy Stappaerts 
van 5 november tot 24 december

Galerie Hilde Metz
Haarstraat 18 
2000 Antwerpen 
03/223.27.43
“Kunst van kop tot teen” - 
sierkunst
van 10 november tot 8 januari

Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 

2000, Antwerpen 
03/238.68.75 
“Jef Geys, historische werken uit 
de zestiger jaren” 
tot 19 november
Florent Vermeiren 
van 25 november tot 7 januari

Galerij 8
Graaf van Egmontstraat 8 
2000 Antwerpen 
03/237.45.82
Yo Takahashi - 
grafiek 
van 6 november tot 24 december

Galerÿ Paulus
Sint-Paulusstraat 40 
2000 Antwerpen 
03/226.13.36 
Giorgio Guarini - 
schilderijen 
tot 4 december

Galerÿ Vertigo II
Vlaamse Kaai 39 
2000 Antwerpen 
03/248.64.88 
Walter Valentini en 
Antonia Lambele 
tot 13 november
Raymond Allaerts 
van 18 november tot 11 december

Het Atelier 2
Van Notenstraat 13 
2100 Antwerpen 
03/322.72.42

Bruno Dyckmans - 
schilderijen 
tot 11 december

James Van Damme Gallery
Vlaamse Kaai 17-18 (1° verd.) 
2000 Antwerpen 
03/216.93.55
Frieda Munro 
tot 17 december

Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 
2018 Antwerpen 
03/238.40.34
Gregory Tombeur 
tot 29 november 
Louise Minne 
van 2 ,december tot 29 december

Literair Café Den Hopsack
Grote Pieter Polstraat 24 
2000 Antwerpen 
03/231.27.30
Luc Koschak - schilderijen 
tot 30 november

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 
2000 Antwerpen 
03/233.02.94 
“Antwerpen, dissident drukkers
centrum” 
tot 31 december

Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 
2018 Antwerpen 
03/231.22.86 
“In spanning” - 
Jean Decoster 
tot 17 november 
Filip Elinck 
van 28 november tot 23 december

v. H Lÿsten
Volkstraat 62-64 

2000 Antwerpen 
03/237.50.27
Mare Verstappen - grafiek 
van 12 november tot 31 december

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 
2000 Antwerpen 
03/216.16.26
Fabrice Hybert 
tot 20 november
Luc Tuymans 
van 24 november tot 18 december

‘t Scoon Huys
Britselei 37
2000'Antwerpen 1
03/237.36.25
“Kunst en interieur” - schilderijen 
van Benny Van Groeningen 
tot 6 november

BBL
Lange Gasthuisstraat 20
2000 Antwerpen 1
03/224.22.84
Philip Aguire, Luk Van Soom en 
Philip Huyghe 
tot 25 november

Carine Campo Gallery
Vlaamse Kaai 31
2000 Antwerpen 1
03/238.98.37
Kimio Tsuchiya
tot 3 december

De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74
2000 Antwerpen 1
03/233.13.45
“New Models of Reality” -
Hugo Heyrman 
tot 13 november

Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14
2000 Antwerpen 1
03/237.11.27
Jimmie Durham 
tot 24 december

Gallery Ronny Van De Velde
IJzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen 1

• 03/216.30.47
“Man Ray 1890-1976”
tot 18 december

Jordaenshuis
Reyndersstraat 6
2000 Antwerpen 1 
03/234.39.85
Veerle Rooms en Jef De Smet 
tot 13 november

Kon. Museum vr Schone Kunsten
Plaatsnijdersstraat 2
2000 Antwerpen 1
03/238.78.09
Remy Cornelissen - beelden en 
tekeningen 
tot 27 november
“Klassieke schoonheid, tekeningen 
en aquarellen van Vlaamse 
kunstenaars”
“Amédée Cortier, 1921-1976” 
tot 4 december
“Ernst Barlach, beeldhouwer, 
tekenaar, graficus, schrijver 1870- 
1938”
van 18 december tot 26 februari

Kredietbank Zaal Fernand Collin
Eiermarkt 20
2000 Antwerpen 1 
03/223.49.22
“Antwerpen onder de V-bommen" 
tot 16 december

Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9
2000 Antwerpen 1 
03/238.81.66
Hugo Boxhoom en Jerome Symons 
tot 20 november

MUHKA
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen 1
03/238.59.60
Walter S wennen
“De Praktijk” - Nadine Tasseel
“De verzameling” 
tot 20 november 
Boyd Webb
“Aankopen Vlaamse Gemeenschap” 
van 10 december tot 19 februari

Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen 1
03/216.22.11
“Stijn Streuvels fotograaf’ 
"Overgangen" - Lucas Jodogne 
“Food photography” - Tony Le Duc 
“Het kaartspel van AMOK” 
tot 4 december
“Het beste merk voor fotowerk”
Charles Leirens
Jacques Sonck
van 9 december tot 5 februari

Galerij Elias-Enzo-Esra 
Bresstraat 10
2018 Antwerpen 2 
03/216.31.38
Herbert Kollenz, Danny Meiresonne 
en Hans Van Den Broeck 
tot 8 november

Galerij Jeanne Buytaert 
Jan Van Rijswijcklaan 204 
2020 Antwerpen 2 
03/238.66.99
Jaak Vanderheyden 
tot 9 december

Karei Cuypershuis
Lange Leemstraat 57 
2018 Antwerpen 2 
03/233.70.32
“Is niet anders soms niet gewoon? 
Over waanzin, creativiteit, zelfbe
schikking, psychiatrie” 
tot 22 december

Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst 
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen 2 
03/827.15.34 
Luciano Fabro 
tot 30 november

Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 
2030 Antwerpen 3 
03/542.49.40 
“Britse grafiek 1946-1976” 
van 12 november tot 18 december 
“Het gedehumaniseerd landschap” 
van 9 tot 31 december

Campo & Campo 
Grotesteenweg 19/21

2600 Berchem 
03/218.47.77 
Paul Smolders 
tot 5 november 
Wintersalon 
van 10 tot 26 november

Studio Zoilé
Drie Koningenstraat 27 
2600 Berchem 
03/218.84.68
Raymond Zoilé 
permanent

Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat 86 
2100 Deurne 
03/325.66.00
Philip Aguirre Y Otegui, Luk Van 
Soom en Philip Huyghe 
van 11 november tot 4 december 
Anthony Clarke en Claire Stratton 
- architectuur en juwelen 
van 11 december tot 22 januari

Provinciaal Museum Sterckshof 
- Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160 
2100 Deurne 
03/360.52.52
"Augsburgs zilver in België” 
tot 4 december

ASSENEDE

Galerij Pim De Rudder 
Hoogstraat 6 
9960 Assenede 
09/344.50.57
Antoine Mes 
van 5 tot 27 november 
Lineart - Guy Vandenbranden 
van 2 tot 6 december 
Frank Mahieu 
van 10 tot 31 december

BEERSEL

Herman Teirlinck Huis
Uwenberg 14 
1650 Beersel 
02/377.15.57 
“Kunst uit Tanzania” 
tot 13 november 
André Blondeel 
van 18 november tot 18 december

BOECHOUT

Let’s Find Gallery
Appelkant 8 B 
2530 Boechout 
03/455.10.61 
Kris Duys - schilderijen 
tot 10 november

BREDENE

Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 
8450 Bredene 
059/32.13.28
Rosette Deleu - schilderijen 
tot 20 november
Rogette Jonckiere - schilderijen 
van 27 november tot 18 december

BRUGGE

De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 
8200 Brugge 
050/31.14.05
“Le bonheur de ce monde” - Ria 
Verhaeghe 
tot 6 november
“Two in one” - Yves Beaumont en 
Brigitte Claeys
van 19 november tot 18 december

Galerjj Spaarkrediet
Vlamingstraat 62 
8000 Brugge 
050/33.71.81 

“Tweeklank van aarde en water" - 
fotografie van Robert Vollekindt 
van 5 november tot 11 december

Groeningemuseum
Dij ver 12 
8000 Brugge 
050/33.99.11 
“Hans Memling, 5 eeuwen 
werkelijkheid en fictie” 
tot 15 november

Halletoren
Grote Markt 
8000 Brugge 
“Brugse foto amateurs” 
van 12 tot 19 november

Novotel
Chartreuseweg 
8200 Brugge 
Josepha Wegsteen - fotoinstallaties 
tot 15 december

Amphora Finippon 
Oudstrijderslaan 14 
8200 Sint-Andries-Brugge 
050/38.83.42
Jiang Gou Liang - schilderijen 
tot 30 december

BRUSSEL

Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat 2 
1000 Brussel 
“Begijnen en begijnhoven in 
Antwerpen en Brabant” 
tot 17 december

APP BXL
Fontainasplein 22 
1000 Brussel 
02/502.87.93 
Adrian Schiess 
tot 10 december 
Albrecht Schnider 
van 22 december tot eind februari

Atelier 340
Dé Rivierendreef 340
1090 Brussel 
02/424.24.12
Jean-Marie Gheerardijn en Leszek 
Knaflewski - sculpturen 
november - december

Breydel gebouw
Oudergemlaan 45 
1040 Brussel 
“Kunstenaars uit Stetten” 
tot 2 december

Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 ■
1040 Brussel 
02/735.66.49
Mathias Perez - schilderijen 
van 10 november tot 17 december

Centre Rops
9 Rue Brialmont

1030 Brussel 
02/219.66.79 
Michel Ciparisse 
tot 6 november 
Maggy Willemsen 
van 9 tot 27 november 
“Au royaume des chats” 
van 30 november tot 23 december

Christine Colmant Art Gallery 
Collegestraat 27 
1050 Brussel 
02/647.84.18
“Subway Projects” - 
schilderijen van Philippe Decelle 
van 17 november tot 23 december

Cimaises Mercator
Wetstraat 26 
1040 Brussel 
02/230.70.45 
Françoic Warzée - 
grafiek 
tot 3 januari

Conferentiecentrum Albert 
Borschette
Froissartstraat 36 
1040 Brussel 
02/219.36.00 
“Entre-deux, hedendaagse kunst 
uit Duitsland” 
tot 2 december

Contretype
Avenue de la Jonction 1 
1060 Brussel 
02/538.42.20 
Gast Bouschet 
van 10 november tot 18 december

De Pianofabriek
Fortstraat 35 
1060 Brussel 
02/538.09.01 
Frans Gentils 
tot 6 november
Zuidafrikaanse schilderkunst 
van 11 tot 20 november
Zhu Tian Meng 
van 25 november tot 18 december 
Pascal Verreth
van 23 december tot 15 januari

Fondation Européenne pour la 
Sculpture
Steenweg op Ter Hulpen 197-201 
1170 Brussel 
02/660.99.80 
Bemd Lohaus 
tot 6 januari

Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 
1050 Brussel 
02/649.02.59
“Constructies uit de lucht, 
1900-1958”
"Panamarenko" 
tot 31 december

Galerie Albert 1er
Madeleinestraat 45 
1000 Brussel 
02/512.19.44
Carlos Lenaerts - schilderijen 
tot 16 november
Jean Willame - sculpturen 
van 18 november tot 6 december 
“Itinéraires XVI” 
van 9 december tot 4 januari

Galerie Artiscope
Boulevard Saint-Michel 35 
1040 Brussel 
02/735.52.12
William Sweetlove- 
recente werken 
tot 10 december

Galerie Camille von Scholz
Vilain XIV-straat 30 
1050 Brussel 
02/649.23.68
“Vierkanten en rechthoeken” - 
Gerald Domenig en 
Nicole Van Den Plas 
tot 11 november 
Erik Dietman 
van 18 november tot januari

Galerie Catherine Mayeur
Vossenstraat 24 
1000 Brussel 
02/513.06.29 
“Essais pour une archéologie 
imaginaire” - 
Gilbert Fastenaekens 
tot 20 november

Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat 8 
1000 Brussel 
02/512.14.16 
Johan De Wit en 
Peter Morrens 
tot 26 november

december 1994 t/m februari 1995 ( alleen op afspraak )
APP.BXL ( Moritz Küng ) Fontainasplein 22,1000 Brussel, Tel + Fax : ( 32-2 ) - 502. 87. 93

albrecht schnider
26 november 1994 t/m 29 januari 1995 ( zaterdag 14.00 -18.00 en op afspraak )

JAN MOT & OSCAR VAN DEN BOOGAARD Rogierlaan 53,1030 Brussel, Tel + Fax : ( 32-2 ) - 216. 04. 24

3 5



t• O I St eII Ï I$ S= ge n da

Galerie Damasquine
Aurorestraat 62
1050 Brussel 
02/646.31.53
Claude Panier en genodigden 
tot 6 november
Philippe Cardoen en Hugo Leon 
Morales - fotografie en sculpturen 
van 17 november tot 18 december

Galerie Debras-Bical 
Overwinningsstraat 36 
1060 Brussel 
02/538.54.66
Claude Panier - schilderijen 
tot 6 november

Galerie Echancrure
Brugmannlaan 563
1180 Brussel 
02/346.35.19 
“Le bal temporel” - 
Christian De Leener 
tot 7 november
Dominique Lefèvre - schilderijen 
van 18 november tot 24 december

Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9
1050 Brussel 
02/647.30.15
Eugène Dodeigne - schilderijen 
tot 22 november
Michael Irmer - schilderijen 
van 29 november tot 7 januari

Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat 20 
1060 Brussel 
02/346.52.73
Lorenzo Gatti - schilderijen 
van 24 november tot 23 december

Galerie Hufkens
Sint-Jorisstraat 8
1050 Brussel 
02/646.63.30 
Jan Van Oost 
van 11 november tot december

Galerie Le Sacre du Printemps
Lange Haagstraat 10-12 
1050 Brussel
02/511.70.31
Wout Hoeboer 
tot 30 november

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13
1000 Brussel 
02/219.14.22 
Richard Tuttle 
tot 5 november 
Hanne Darboven 
november - december

Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 
1060 Brussel
02/537.81.36
William Sagna - schilderijen 
tot 4 december

Galerie Pierre Hallet
Ernest Allardstraat 33 
1000 Brussel 
02/512.25.23
Annick Blavier - schilderijen 
tot 18 november
Robin Vokaer - sculpturen 
van 23 november tot 24 december

Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 
1050 Brussel 
02/538.08.18
Guy Massaux 
november - december

Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24
1000 Brussel 
02/514.40.55
Nalitt Kaplan, Raphaële Saintenoy en 
Beatrix Scharen - werken op papier 
tot 12 november
“Confrontation T’
van 24 november tot 24 december

Galerij Ten Weyngaert 
Bondgenotenstraat 54 
1190 Brussel 
02/347.16.86
“5 laureaten van de Gentse 
academie” - Carla Braecke, Kelly 
Braeckevelt, Sofie Godderis, Rik 
Moens en Beatrice Lauwaert 
van 16 november tot 16 december

Gallery VUB
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
02/641.30.87
Olivier Haleng - fotografie 
van 9 november tot 2 december

Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 
1000 Brussel 
02/511.37.04
Yves Bage - schilderijen 
tot 13 november
Greta Buysse - fotografie 
van 18 november tot 11 december 
accrochage 
van 13 december tot 8 januari

Gemeentekrediet - Passage 44 
Kruidtuinlaan 44 
1000 Brussel 
02/214.43.09
“Het Brabants fauvisme, de 
collectie van François Van Haelen” 
tot 6 november

Group 2
Blanchestraat 8 
1050 Brussel 
02/539.23.09 
“Confessions of a Mask” - Marga 
tot 25. november

Jan Mot &
Oscar Van den Boogaard
Rogierlaan 53 
1030 Brussel 
02/216.04.24
Alice Stepanek & Steven Maslin - 
schilderijen 
tot 20 november

Kabinet van Hedendaagse Kunst
Allardstraat 47 
1000 Brussel 
02/512.88.28 
Gerry Smith 
tot 31 december

Karei de Grote gebouw
Wetstraat 170 
1040 Brussel 
“2 + 2 fotografie” 
tot 2 december

KB-Galerij - Kredietbank
Grote Markt 19 
1000 Brussel 
02/517.56.72 
“James Ensor, 
de volledige etsproduktie” 
van 11 november tot 18 december

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
Regentschapstraat 3 
1000 Brussel 
02/508.32.11 
“Hét verborgen museum, 
ontdekkingstocht in de reserves” 
tot 18 december
“Van Vouet tot David, Franse schil
derkunst uit de 17de en 18de eeuw” 
van 29 november tot 12 februari

Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 
1040 Brussel 
02/741.72.11 
“S.O.S. wandtapijten” 
tot 13 november

L’Escaut 
rue de l’Escaut 60 
1210 Brussel 
02/426.48.15 
“Face à ce qui se dérobe” - 
Marie-Odile Candas Salmon 
tot 6 november

La Papeterie
A. Cluysenaarstraat 2 
1060 Brussel 
02/534.03.43 
“Chez Larry Club” - 
Dominique Larrivaz 
van 19 november tot 23 december

Le Botanique
Koningsstraat 236 
1210 Brussel 
02/226.12.11
“Les grandes familles Belges” - 
fotögrafie van Chantale Noël 
van 10 november tot 18 december 
“Les métamorphoses de Nadar” 
tot 8 januari

Le Cheval de Verre 
Sint-Jacobsgang 13 
1000 Brussel 
02/513:97.14 
Giampaolo Amoruso - 
glassculpturen 
tot 20 november

Le Salon d’Art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 
1060 Brussel 
02/537.65.40
Stéphane Mandelbaum - 
tekeningen 
tot 3 december

Maison des Arts Gaston Williot
Haachtsesteenweg 147 
1030 Brussel 
02/218.79.98 
Nicola Scotti - 
schilderijen 
tot 19 november

One Five
Handelskaai 48 
1000 Brussel 
02/219.09.87 
Richard Nonas 
tot 23 december

Oude Sint-Nikolaaskerk 
Sint-Nikolaasplein 5 
1120 Brussel 
02/216.67.48
Albert Terken - retrospectieve 
tot 11 december

Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 
1000 Brussel 
02/507.84.66 
“Wide White Space Gallery” 
tot 31 december

Plateau
Herdersstraat 30 
1050 Brussel 
02/514.52.07
“Daders van dodingen en tweede 
niet-classificeerbaar geval” - 
Danny Devos 
tot 17 december

Rectoraat van de V.U.B.
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
02/641.23.25 
“Polaire ontmoetingen tussen Ob 
en Yenissey" - fotografie van 
Raymond Hamers 
tot 25 november

Ruben Forni - Art Gallery
De Crayerstraat 13 
1050 Brussel 
02/646.77.36
Vladimir Vankileski - schilderijen 
tot 31 december

Sabine Wachters Fine arts 
Bosquetstraat 36 
1060 Brussel
02/534.14.41
“Hommage à Daniel Spoerri" 
tot 30 december

Sint-Lukasgalerij 
Paleizenstraat 70 
1210 Brussel 
02/218.71.19 
“Laureaten 1994” 
tot 10 november
Yves Gevaert 
van 18 november tot 23 december

Stichting René Carcan
Koningsveldstraat 122 
1040 Brussel 
02/644.02.00 
Ann Vinck - 
gravures 
van 24 november tot 22 december

Taburiaux & Lacroix
Emile Maxlaan 71 
1040 Brussel 
02/735.67.03 
Carlos da Ponte 
tot 12 november

Trefcentrum De Markten.
Oude Graanmarkt 5 
1000 Brussel 
02/512.34.25 
“De dans van de Haften” - 
Koenraad Tinei 
van 20 november tot 8 januari

Verbindungsbüro
Nordhein-Westfalen
Michelangelolaan 10 
1040 Brussel
02/739.17.75
Emil Schumacher - schilderijen 
tot 25 november

VUB Centrale Bibliotheek
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
“De filosofen” - Liliane Van Hove 
tot 10 november

De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 
1020 Laken 
02/268.16.08 
“Samurai” 
tot 7 november

CHARLEROI

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège 
6000 Charleroi 
071/30.15.97
“J.M.W. Turner, aquarellen en 
tekeningen uit de Tate Gallery” 
tot 11 december

DEINZE

Lofting
Georges Martensstraat 9
9800 Deinze
09/222.00.33
“Acte de présence” - Günter Brus, 
Jacques Charlier, Mark Cloet ... 
tot 13 november

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
09/386.00.11
Joan Barbara -
grafiek
van 5 november tot 5 december

DEURLE

Galerij Arcade
Philippe de Denterghemlaan 1 
9831 Deurle
09/281.05.51
“Passie en begeerten"- 
schilderijen van Yvan Theys 
tot 13 november

Museum Dhondt-Dhaenens 
Museumlaan 14
9831 Deurle 
09/282.51.23
Hermann Pitz en Koen Theys 
tot 18 december

EKE

Labo Art vzw 
Steenweg 289 
9810 Eke 
09/385.46.35 
“Figuren, figuratief, figuratie.
Deel I” - Jan Burssens, Fons De 
Vogelaere, Pjeroo Roobjee en 
Roger Wittevrongel 
tot 13 november
“Figuren, figuratief, figuratie. 
Deel n” - Dominique Ampe, 
Damien Deceuninck, Mamix 
Everaert, Daniël Foulon, Rik 
Reynaerts, Ulrike Bolenz.
van 20 november tot 21 december

GEEL

De Slijperij 
Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014/58.27.51 
“Beweging” - grafiek 
tot 6 november 
Nathalie Delafontaine - grafiek 
van 18 november tot 11 december

GENK .;

Kultureel Centrum Genk
Dieplaan 2
3600 Genk
089/30.93.11
“Wit over zwart”
tot 14 november
“Foto’s en zeefdrukken van atelier 
De Zwiep” 
van 5 tot 30 november
“Uit de eigen streek” - aquarellen 
van 18 november tot 11 december

GENT

Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 
9000 Gent 
09/225.11.06
“Neogotiek in België 1800-1914” 
tot 31 december

De Witte Zaal
Zwartezusterstraat 34 
9000 Gent 
09/225.42.90 
"Spektakel-stad" - 
fotografie van Griet Blomme 
van 22 november tot 16 december

Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 
9000 Gent 
09/222.00.33 
Jacques Charlier 
van 10 november tot 18 december

Galerie S & H De Buck
Zuidstationstraat 25-27 
9000 Gent 
09/225.10.81 
“Transparante massa’s” - 
Karien Vandekerkhove 
van 5 tot 30 november

Galerij G. De Keulenaer 
Molenaarstraat 111 
9000 Gent 
09/384.42.63
Philippe Bouttens - schilderijen 
tot 6 november

Magnus Fine Arts
Charles De Kerckhovelaan 83/2 
9000 Gent 
09/223.82.26
“De zinnelijkheid van een kleur” - 
Bram Bogart, Amedée Cortier, Thé 
Van Bergen, Maurice Wyckaert ... 
tot 20 november
“Een handtastelijk landschap” - 
Bram Bogart en Eugène Leroy 
van 27 november tot 22 januari

Museum Arnold Vander 
Haeghen
Veldstraat 82 
9000 Gent 
09/225.32.53 
“Hugo Claus 65” 
tot 27 november

Museum van Hedendaagse 
Kunst Gent
Citadelpark 
9000 Gent 
09/221.17.03 
“This is the Show and the Show is 
many Things/ Extra Muros” - An
ne Decock, Honoré d’O, Fabrice 
Hybert, Louise Bourgeois, ... 
tot 27 november

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark 
9000 Gent 
09/222.17.03 
“Meesterwerken van de Gotische 
Beeldhouwkunst” 
tot 27 november

Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 
9000 Gent 
09/225.66.76
“Art Net Work, dimensies in lijnen 
- interlacing”
“Meubles d’en France” 
“Forêt meubles imaginaires” 
“Glas van Floris Meydam” 
“Drukdecors op Maastrichts 
aardewerk” 
tot 11 december

P-art
Noordstraat 20 
9000 Gent 
09/233.36.61 
José Chapellier 
tot 27 november

Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18 
9000 Gent 
09/223.81.28 
Willy Van Sompel 
tot 13 november 
Antonin Strizek 
van 18 november tot 4 december 
Carel Visser 
van 9 december tot 15 januari

Resonans
Zuidstationstraat 20 
9000 Gent
09/225.23.81
Nicole Dekimpe - sculpturen 
van 17 november tot 4 december

Studentenrestaurant Overpoort 
Overpoortstraat

9000 Gent
Magali Swaelens - fotografie 
tot 18 november

V.M.H.K.
Hofbouwlaan 29 
9000 Gent 
09/222.38.96 
“En suite” - 
werken op papier van Avner Ben 
Gal, Rosa Él-Hassan, Fabrice 
Hybert, Vladimir Kokolia,... 
tot 6 november

MP center
exit 13 - E 40
9000 Gent-West (Drongen) 
09/281.03.02
“Bal Masqué - Karaoké” - Danny 
Matthijs, Jan Van Imschoot, Chris 
Mestdagh, Herr Seele,...
tot 28 december

Kuon Centrum
Dendermondsesteenweg 319
9040 Sint-Amandsberg 
09/228.90.55
Martine Eelbode en Kristin Van 
Nuffel - schilderijen 
van 5 tot 27 november

HASSELT

CIAP
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
011/22.53.21 
Thierry Renard 
tot 19 november

Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt 
011/22.99.31 
Jo Brunenberg - fotografie 
Hubert Minnebo - juwelen 
van 5 november tot 18 december

Nationaal Jenevermuseum 
Hasselt
Witte Nonnestraat 19
3500 Hasselt 
011/24.11.44
“Jenever en likeur in kleur” 
tot 31 december

Provinciaal Museum
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
011/21.13.17 
“De actualiteit van de mythe in de 
beeldende kunst”
van 19 november tot 18 december 
“Dialogues” - met werk van Alighiero 
e Boetti, Guy Bleus, Lawrence 
Weiner, Thomas Huber...
van 26 november tot 22 januari

Stedelijk Museum Stellingwerff- 
Waerdenhof
Maastrichterstraat 85 
3500 Hasselt
011/24.10.70
"200 jaar lithografie” 
tot 23 december

HERENTALS - .

Galerie Kunsthuis
Lierseweg 53
2200 Herentals 
014/22.59.77
Veerle Segers 'grafiek 
van 12 november tot 4 december 
Georges Libbrecht - schilderijen 
van 10 december tot 8 januari

. KLUISBERGEN

Galerij Theaxus 
Ommeganckstraat 3 
9690 Kluisbergen-Kwaremont 
055/38.60.53
Julien De Groeve en Dorothea Van 
De Winkel - sierkunst
tot 7 november
Patrick Riské en Dorothea Van De
Winkel - sierkunst 
van 10 november tot 31 december

15 oktober - 26 november 1994

Joseph Marioni 
recente schilderijen 

publikatie van full-colour katalogus

GALERIJ S65
TRAGEL 7 - B - AALST - BELGIE 

tel : 053.70 02 17 - 77 01 64 - fax : 053.77 07 87 
van wo . tot za . van 14 -18 u . en op afspraak

3 december 1994 - 21 januari 1995
gesloten van 24 december 1994 tot 3 januari 1995

François Morellet
schilderijen en neons

GALERIJ S65
TRAGEL 7 - B - AALST - BELGIE

tel : 053.70 02 17 - 77 01 64 - fax : 053.77 07 87 
van wo . tot za . van 14 -18 u . en op afspraak
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KNOKKE

Galerie Patrick De Broek 
Strandstraat 11

8300 knokke 
050/62.13.09 
Michael Bach - 
schilderijen 
tot 12 december

Gallery Cotthem
Zeedijk 743
8300 Knokke - Zoute 
050/62.26.70
“Joseph Lacasse, de cubistische 
periode”
tot 20 november

Argo
Zeedijk 734
8300 Knokke-Heist
050/62.22.70
Ferdinand Pire - 
schilderijen 
tot 7 november

Kultureel Centrum Scharpoord 
Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist 
050/61.37.61
“Brieven van Onmatigheid” - 
Christine Steel
van 12 november tot 11 december

KORTRIJK

Atelier De Gryse 
Gentsesteenweg 41
8500 Kortrijk 
056/22.41.87 
John Bulteel - 
sculpturen en schetsen 
tot 4 december
Philippe Bouttens, Joël De Rore, 
Robie Van Outryve - 
schilderijen 
van 11 december tot 15 januari

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestrat 38
8500 Kortrijk 
056/25.88.57 
Beniti Comelis - 
schilderijen en grafiek 
tot 28 november 
Winteraccrochage 
van 1 december tot 24 december

BBL - De Gulden Sporen
Grote Markt 50
8500 Kortrijk 
056/23.24.42
“10 plastische kunstenaars” 
van 18 november tot 10 december

Begijnhof van Kortrijk
8500 Kortrijk
“Begin de begijne" - 
Cecilia Vicuna 
tot 4 december
“Begin de begijne” - 
Ann-Veronica Janssens en
Lynn Silverman 
november - december

Cultureel Centrum Kortrijk 
(benedengalerij)
Hazelaarstraat 7
8500 Kortrijk 
056/22.07.68
“Em Oelieden (1874-1934)” - 
retrospectieve
van 12 november tot 11 december

Geo Gyselinck Galerie 
Wijngaardstraat 26 
8500 Kortrijk 
056/22.08.24 
“Minimaal” 
tot 12 november

Très Galeria 
Zwevegemstraat 30
8500 Kortrijk 
056/21.41.89
Jacques Loly en Roger Remaut - 
keramiek en schilderijen 
van 5 november tot 11 december

KRUISHOUTEM

Stichting Veranneman 
Vandevoordeweg 2

9770 Kruishoutem 
09/383.52.87
“20 jaar Stichting Veranneman, 70 
jaar Emiel Veranneman” 
tot 25 februari

LEOPOLDSBURG J

Kultureel Centrum
Leopoldsburg
Kastanjedreef 1
3970 Leopoldsburg
011/34.65.48
“Le musée du petit format” 
van 30 november tot 22 december

LEUVEN

ABB-Galerij
Diestsestraat 269
3000 Leuven
016/24.37.72
“Palmen en tempels, fotografie in
Egypte in de 19de eeuw” 
tot 3 december

Predikherenkerk
O.L.Vrouwstraat
3000 Leuven
016/22.45.64
“Eenheid op papier; de Neder
landen in kaart van Keizer Karei 
tot Willem F’ 
tot 4 december

Provinciemuseum
Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108
3000 Leuven
016/22.28.93
Rudy de Bievre en Magda Lenaert 
tot 27 november
Mare Horemans -
litho’s en tekeningen
van 2 december tot 25 december

Vertigo Modern Art Gallery
Muntstraat 38
3000 Leuven
016/23.81.91
Marleen De Henau 
tot 27 november

Transit
Tiensevest 39
3010 Kessel-Lo
016/22.62.44
“Maison à vendre” - Robert 
Suermondt
“In studio” - Hervé Graumann 
van 5 november tot 4 december 
“Les amants” - Johan Creten 
van 10 december tot 5 februari

LILLE

Galerij ‘t Zand
Balsakker 28
2275 Lille
014/88.04.72
Guy Maclot
tot 18 december

LOKEREN

De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 24-52
9160 Lokeren
09/348.54.40
Jan Cobbaert 
tot 20 november 
“Belgische impressionisten en 
fauvisten"
“Hedendaagse Belgische 
beeldhouwers”
van 22 december tot 6 februari

LOMMEL

Kulturele Centra Lommel
Adelberg 1
3920 Lommel
011/55.35.11
Jos Geboers - schilderijen
van 9 december tot 15 januari

LOPPEM

Kunsthalle Lophem v.z.w.
Torhoutsesteenweg 52A
8210 Loppem-Zedelgem
050/84.02.63
Fabrice Hybert 
tot 30 november

MARK

Galerij Clo Bostoen
Pieter Breughelstraat 3
8510Marke
056/21.48.54
Katryn Feldman - sculpturen en 
tekeningen
van 20 november tot 22 januari

MASSENHOVEN

Galerij Artburhome
Kasteelstraat 5
2240 Massenhoven 
03/484.65.56
Emiel Uytterhoeven - sculpturen 
en schilderijen 
van 12 november tot 4 december

MECHELEN g

Galerij Groot-Begijnhof
Hoviusstraat 6 
2800 Mechelen 
015/20.26.74 
Bart Slangen - schilderijen 
tot 13 november

Galerij Louiza
Louizastraat 29 
2800 Mechelen 
015/41.74.16 
André Goezu 
van 19 november tot 18 december

MONS

KOMA asbl
Rue des Gades 4
7000 Mons 
065/31.79.82 
“Interférences” - grafiek 
tot 24 december

Musée des Beaux-Arts 
rue Neuve
7000 Mons 
064/22.51.70 
“Interferences” - grafiek 
tot 24 december

NAMUR

Centre Rops
18, rue des Brasseurs 
5000 Namur 
081/22.09.44 
Christiane Gewelt 
tot 6 november 
Augustin Chevalier 
van 9 tot 27 november
Magda Ygiarto 
van 30 november tot 23 december

NIEL

Atelier‘t Veerhuis
Rupelstraat 95 
2845 Niel 
03/844.31.14
Koen Vanderstukken - glas- 
objecten 
van 26 november tot 4 december

OOSTDUINKERKE

Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke 
058/51.47.57
Eric Fourez - schilderijen 
Maurice Brams - sculpturen 
tot 1 januari

OOSTEEKLO

Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5
9968 Oosteeklo 
09/373.70.06
Arie De Groot 
tot 6 november
Heike Pilleman
van 10 november tot 11 december 
“Werken op papier” -
Marc Mendelson, Godfried
Vervisch, ...
van 15 december tot 15 januari

OOSTENDE

Galerie Dialoog 92
Zwaluwenstraat 131 
8400 Oostende 
059/70.14.19
Francesc Guitart - 
schilderijen 
tot 30 november

Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 
8400 Oostende 
059/51.50.76 
Ingrid Castelein - 
schilderijen en sculpturen 
van 19 november tot 18 december

Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 
8400 Oostende 
059/70.28.80
Jef Seynaeve - 
schilderijen en grafiek 
Pieter Florizoone - 
bronzen beelden 
tot 20 november 
Fred Maës - 
schilderijen en installaties 
van 2 december tot 24 december

Museum voor Schone Kunsten 
Wapenplein
8400 Oostende 
059/80.53.35 
“Belgische bloemen- en stilleven
schilderkunst 1750-1914” 
Wemer Watty - 
schilderijen 
tot 30 januari

P.M.M.K. -
Museum voor Moderne Kunst 
Romestraat 11
8400 Oostende 
059/50.81.18
“1st World Logo Design Biennial” 
- “Design as Art”, Famous 
Museum Symbols”, “Structures in 
Design” en “Design van Bauhaus 
tot heden” 
tot 6 november 
Jan Beekman en 
Mario Molinari 
tot 11 december

OTEGEM

Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a
8553 Otegem 
056/64.48.93
“A Painting Show” - 
Baselitz, Förg, Kirkeby, 
Vandekerckhove ...

tot 18 december

OVERPELT

Ontmoetingscentrum Palethe
Jeugdlaan 2a
3900 Overpelt 
011/64.59.52
Albert Agten - 
schilderijen en sculpturen 
van 4 tot 27 november

RIXENSART

Galerie Transparence
Avenue Léopold 63
1330 Rixensart
010/41.56.82
Javier Gomez, Matei Negreanu en 
Frank Van den Ham 
van 5 november tot 10 december

RUMBEKE

Villa Eksternest centrum voor 
visuele integratie
Bergstraat 27
8800 Rumbeke-Berg 
051/24.33.88
“Vuur” -
Geert Roygens, William Van 
Gaver, Rudy Van Geele ... 
tot 21 november

SINT-KATELUNE-WAVER

Kauterveerne
Mechelbaan 163
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015/55.16.45
Jean-Paul Laenen 
tot 20 november

SINT-MARTENS-LATEM

Galerij Oscar de Vos 
Latemstraat 94
9830 Sint-Martens-Latem 
09/282.68.38
Herfstsalon met werk van Emile 
Claus, George Minne ... 
tot 28 november

Latem Molen
Molenstraat la
9830 Sint-Martens-Latem 
09/282.52.52

“Meesterwerken uit Latem” - 
Constant Permeke, Albert Servaes,

tot 28 november

SINT-NIKLAAS

Stedelijk Museum Sint-Niklaas
Zamanstraat 49
9100 Sint-Niklaas
03/777.29.42
Achiel Pauwels -
keramiek
Van 11 december tot 22 januari

Provinciaal Museum voor
Religieuze Kunst
Begijnhof 59
3800 Sint-Truiden
011/68.85.79
“Kruis en lotus: achterglas- 
schilderkunst uit Europa en Azië” 
tot 6 november

SLIJPE-MIDDELKERKE

Holmenshoeve
Tempelhofstraat 6
8433 Slijpe-Middelkerke
059/30.25.16
Bauer + Bauer -
schilderijen
van 6 tot 22 november

SAINT-HUBERT

Service de la Diffusion et de 
l’Animation Culturelles
Palais Abbatial 
6870 St.-Hubert 
061/61.22.01 
“Tooi als sieraad” 
tot 8 november

STROMBEEK-BEVER

Kultureel Centrum Strombeek- 
Bever
Gemeenteplein 
1853 Strombeek-Bever 
02/267.41.56
“Het gedeshumaniseerd land- 
schap” - Jan.Kempenaers 
tot 5 december

TIELT

Galerie CD
Kortrijksestraat 44 
8700Tielt 
051/40.60.57
Robert Devriendt - schilderijen 
tot 26 november

Galerij De Gryse 
Rameplein 22-23 
8700Tielt 
051/40.04.18
“On focus” - Suzanne Lafont, 
Marie-Jo Lafontaine en Ria 
Pacquée 
tot 27 november

TIENEN

Stedelijk Museum “Het Toreke” 
Grote Markt 6 
3300 Tienen 
016/81.73.19
“Jonge kunst uit de verzameling 
Colle-Callens"

tot 18 december

TONGEREN

De Velinx
Dijk 111 
3700 Tongeren 
012/39.38.00 
“Terra incognita” - keramiek 
tot 7 november

TURNHOUT

Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42
2300 Turnhout 
014/41.94.94
Max Selen - 
schilderijen 
tot 13 november 
Wim Van Cappellen - 
fotografie 
tot 5 december 
“Intimiteiten” - 
fotografie van David Breyne 
van 7 tot 31 december 
“(werktitel)” -
Hugo Draulans en Leen Voet 
van 3 tot 31 december
“H.M. Stanley, ontdekkingsreizi
ger in dienst van de Koning” 
van 17 december tot 29 januari

VLEZENBEEK

Hof te Nederloo
Postweg 265 
1602 Vlezenbeek 
02/532.10.90
“De Kempische aquarel- 
vereniging”
van 19 november tot 11 december

WAREGEM

Art Box
Westerlaan 17
8790 Waregem 
056/60.10.42 
“Kwintessens” - werk van Wim 
Baeck, Karen Boffé, Jef Gysen, 
Beatrijs Lauwaert en Gert Van 
Weyenberg 
tot 7 november
Koen De Ceuleneer en Benjamin 
Demeyere
van 18 november tot 31 december

WOMMELGEM

‘t Kallement 
Kallement 1
2160 Wommelgem 
03/353.62.36 
accrochage 
tot 25 november
Michel De Smet - aquarellen 
van 27 november tot 16 december 
Mare Reusen - schilderijen 
van 18 december tot 27 januari

ZONNEBEKE ' •

De Poort
Ieperstraat 5 
8980 Zonnebeke 

051/77.04.41
Gilbert Swimberghe 
tot 13 november

De volgende Witte Raaf ver
schijnt op 1 januari 1995. Ge
gevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 december 
1994 op het redactieadres.

10 november - 24 december

JUS JUCHTMANS
Arbeidsstraat 
9300 Aalst Belgie open van vrijdag t.e.m. zondag 14.30 -18.00 uur en na afspraak - tel 053 / 71 06 46 - 053 / 78 17 50 - fax 053 / 71 06 55
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* TEKENTAFELS * PLANAFDRUKPAPIER
NESTLER • ecnaslyl

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

★ PLAN- TEKENKASTEN
—a ARCHIvite

* LANDMEETGERIEF

kuico HAlD ols
eREITHAUPr Kv"}

* NC-SCRIBER 
i@tring MLrTOH

s NESTLE

* GRAFISCH MATERIAAL
* PLOTTER MATERIAAL 

sCAEDTLER r@tring
Letraset

* TECHNISCH TEKENGERIEF
MECNORM

» KUNSTGRAFIEK

r@tring sAEDTLER
STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

Van Ginkel Persen

* ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

• OOSTERSE PAPIEREN

OM

SPATZ Reigerstraat 47 Gent 
Tel. 222.12.59

Achter St.-Pietersstation - tweede straat links van Voskenslaan

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

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

148 fr per L

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

—1

Kortingen bij afname in grotere verpakkingen.

Open van 7.30 uur tot 42.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur, ook op zaterdag.

M LESAFFRE N.V.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT
TEL. (09) 223 33 06

SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERS
SINDS 1926

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

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

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.

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

COLPAERT KERAMIEK & SCULPTUUR
KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE
KERAMIST, POTTENBAKKER EN BEELDEND KUNSTENAAR
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Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
Steenweg op Brussel 15 - B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel.(02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97

» ■

“Bij een goede auto 
hoort een goede garage”

Tel. 09/225.53.20
09/225.53.15

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

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

DE WITTE RAAF
ABONNEMENT
500 bfr (belgië) 650 bfr (buitenland) 35 fl (nederland)
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Gezien in een 

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

154.fr


FTA

Uitstappen & Rondleidingen

- Inschrijven voor een uitstap 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 module(s).
- Voor annulaties die minstens vijf werkdagen vóór het vertrek worden gemeld, wordt het 
inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 250,- fr administratiekosten.
- Voor annulaties, minder dan zes werkdagen vóór het vertrek gemeld, wordt niets terugbetaald.
- U ontvangt geen schriftelijke bevestiging. Wij verwachten u op de afgesproken vertrekplaats.

■ .
Nicolas Poussin • Delacroix au Maroc • Vaste collecties
Louvre - Centre Pompidou- Institut duMonde Arabe •
Neoclassicisme in Parijs
Parijs zaterdag 19 november 1994

Odilon Redon • Gebed in Schoonheid • Asger Jorn • Vaste 
collectie Stedelijk Museum
Amsterdam zaterdag 26 november 1994

Er lopen weer talrijke zeer interessante exposities 
te Parijs o.m. die rond Gustave Caillebotte, die 
zeer lovend werd' onthaald, en natuurlijk de 
tentoonstelling met het werk van Nicolas Poussin, 
allebei in het Grand Palais. In het Louvre sluit 
een tentoonstelling nauw aan bij de Poussin- 
expositie en in het Institut du Monde Arabe 
(IMA) is er “Delacroix au Maroc”. Wijzelf 
schenken ook nog aandacht aan enkele vaste 
collecties m.n. de Egyptische kunst in het Louvre 
(Peter De Smet) en de islamitische kunst in het 
IMA (Frank Verlie), daarnaast is er nog een 
boeiende wandeling door neoclassicistisch Parijs 
o.l.v. Michel Peeters.

Vertrekplaatsen
Aalst 6.30 uur
Parking kerkhof, Leo de Bethunelaan
Antwerpen 6.15 uur
Station Berchem, voorkant
Brugge 7.00 uur
Station, kant Sint-Michiels
Gent 7.00 uur
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
Jezus-Eik
Kerk,hoofdingang
Kortrijk
Hallen, bushalte
Mechelen
Station, hoofdingang
Strombeek-Bever
Cultureel Centrum

7.30

7.45

6.30

7.00

uur 

uur 

uur 

uur

Wunderkammer des Abendlandes •Kandinsdy 
Bonn zaterdag 10december 1994

In de Kunst- und Ausstellungshalle te Bonn 
wordt een tentoonstelling gewijd aan het 
fenomeen verzameling en musea. Onder de titel 
“Wunderkammer des Abendlandes. Museum und 
Sammlung im Spiegel der Zeit” wil de 
tentoonstelling een gedegen reflectie bieden over 
het ontstaan en de geschiedenis, maar ook over 
zin en functie van musea. Steven Jacobs zal ons 
bezoek inleiden met een lezing terzake.

In het nabije Kunstmuseum wordt een 
tentoonstelling gewijd aan de tekeningen van 
Wassily Kandinsky.

Aankomst omstreeks 11.00 uur

Terugreis om 18.30 uur stipt

Vaste collectie Rijksmuseum voor Oudheden I
Leiden zaterdag 28 januari 1995
_K

Aankomst omstreeks 11.00 uur

Terugreis om 20.00 uur stipt

Prijs lid • niet-lid
busreis 900 fr 1.000 fr
reis en documentatie 
module 1 400 fr
ticket tot de tentoonstelling “Nicolas Poussin " 
(geen begeleiding) 
module 2 480 fr 535 fr
ticket tot het Louvre en rondleiding door Peter 
De Smet (Egypte) 
rondleiding om 14.00 uur 
module 6 380 fr 425 fr
ticket tot het Institut du Monde Arabe (collectie) 
en rondleiding door Frank Verlie 
rondleiding om 16.00 uur 
module 8 200 fr 250 fr
stadswandeling neoclassicisme met Michel 
Peeters 
vertrek om 14.30 uur

prijs modules exclusief reis en documentatie

Vertrekplaatsen
Antwerpen -7.45 uur
Station Berchem, voorkant
Brugge 6.15 uur
Station, kant Sint-Michiels
Gent 7.00 uur
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk

Prijs lid • niet-lid
cat I 900 fr 1.000 fr
reis en documentatie
cat II 1.185 fr 1.320 fr
reis en documentatie, ticket “Wunderkammer 
des Abendlandes”, lezing Steven Jacobs 
catm 1.325 fr 1.475 fr
idem categorie II plus een ticket voor 
“Kandinsky”

Aan de figuur van Odilon Redon wordt een 
cursus gewijd. Een retrospectieve tentoonstelling 
in het Vincent van Gogh-museum zal hetbelàng 
van deze kunstenaar in het juiste daglicht stellen.

Met “Gebed in Schoonheid” presenteert het 
Rijksmuseum een uitzonderlijke tentoonstelling 
vaneen vijftigtal objecten van privé-devotie uit 
de late middeleeuwen. Deze kunstschatten, 
bestemd om de persoonlijke geloofsbeleving 
inhoud en vorm te geven, behoren tot de 
allerfraaiste kunstuitingen van deze periode. Ze 
beelden momenten uit het leven van Christus en 
andere geloofshelden op zo’n wijze uit, dat de 
gelovige het gebeuren als het ware meebeleeft. 
De tentoonstelling bevat werk van. zeer diverse 
disciplines en van kunstenaars als Mantegna, 
Memling en Bemardo Daddi.

In het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt 
een overzichtstentoonstelling gewijd aan de 
Deense kunstenaar Asger Jom(1914-1973).Joms 
schilderijen worden bevolkt door mythische 
gestalten, vreemde dieren en menselijke 
gezichten. Hij beschouwde kleur als het 
belangrijkste medium om de inhoud van een 
schilderij zo direct mogelijk op de toeschouwer 
over te brengen.
Docent Stef Van Beilingen zal enkele 
rondleidingen in deze tentoonstelling verzorgen.

Datzelfde Stedelijk Museum heeft ook een 
schitterende collectie van klassieke modernen 
en van meer actuele kunst, die de Jongste tijd 
getoond wordt in eén confronterende opstelling. 
Hier zal docent Erwin Desmet eveneens een 
aantal rondleidingen geven.

Piet Mondriaan 
Den Haag zondag 18 december 1994 

■ _

We gaan op de allereerste openingsdag de grote 
overzichtstentoonstelling van Piet Mondriaan 
bezoeken. Wilt u bij diegenen zijn die de 
tentoonstelling nog op een behoorlijke manier 
kunnen bekijken, dan raden we u deze trip aan. Er 
worden na ons nog 300.000 bezoekers verwacht.

V ertrekplaatsen
Antwerpen 9.00 uur
Station Berchem, voorkant
Gent 8.15 uur
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
Kortrijk 7.30 uur
Hallen, bushalte

Vaste collectie Etruskische en Romeinse kunst • Vaste 
collectie Nationale Archeologie
Brussel zaterdag 3 december 1994

TïMr—ï — —ft* J

In het kader van hun respectieve cursussen rond 
de prehistorie en de kunst van Etrusken en 
Romeinen geven Joris Capenberghs en Patrick 
Monsieur rondleidingen in de vaste collecties 
van het Koninklijk Museum voor Kunst en 
Geschiedenis.

Rondleiding
door Joris Capenberghs om 10.00 • 13.30 uur 
door Patrick Monsieur om 10.00 • 13.30 uur

Vertrekplaatsen
Antwerpen 8.00 uur
Station Berchem, voorkant
Brugge 6.30 uur
Station, kant Sint-Michiels
Gent 7.15 uur
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
Leuven 7.00 uur
Station
Mechelen 7.30 uur
Station, hoofdingang

Aankomst omstreeks 10.30 uur

Terugreis om 18.30 uur stipt

Prijs lid « niet-lid
busreis 800 fr 890 fr
reis en documentatie , 
module 1 170 fr
toegangsticket tot de tentoonstelling “Odilon 
Redon" en vasté collectie Van Gogh-museum 
(geen begeleiding) 
module 2 260 fr
toegangsticket tot de tentoonstelling “Gebed in 
Schoonheid” (begeleidende walkman inclusief) 
en vaste collectie Rijksmuseum 
module 3 225 fr 250fr
toegangsticket tot Stedelijk Museum en 
rondleiding in tentoonstelling “Asger Jorn ” met 
Stef Van Beilingen
module 4 225 fr 250 fr
toegangsticket tot Stedelijk Museum en 
rondleiding in vaste collectie met Erwin Desmet 
module 5 375 fr 420 fr
combinatie van module 3 en 4

prijs modules exclusief reis en documentatie

Aankomst omstreeks 11.00 uur

Terugreis om 18.30 uur stipt

Prijs lid • niet-lid
categorie I 750 fr 830 fr
reis en documentatie
categorie II 1.180 fr 1.320 fr
reis en documentatie, gereserveerd ticket 
tentoonstelling “Piet Mondriaan”

Afspraak
in de inkomhal van het Koninklijk Museum voor 
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark te Brussel.

Prijs lid • niet-lid
200 fr 250 fr

per rondleiding 
toegang(gratis) en rondleiding

Het Rijksmuseum voor Oudheden beschikt over 
een interessante verzameling oudheden waar onze 
docenten Peter De Smet en Louis Hulstaert niet 
over uitgepraat raken. De afdeling Nabije Oosten 
bevat vondsten uit Mésopotamie (Irak), Syrië-: 
Palestina, Anatolië (Turkije) en Iran. We noemen 
maar spijkerschrift, de maquette van een teil, 
overzicht- van het aardewerk, gebruiks- en 
siervoorwerpen van steen, ivoor, brons, goud en 
zilver, een gereconstrueerd graf uit Jericho en 
sculpturen.
De Egyptische afdeling geeft een overzicht van 
de hele Egyptische beschaving vanaf de 
prehistorie tot en met de Koptische tijd. Talrijke 
voorwerpen uit graf- en tempelcultus, mummies 
en sarcofagen, beelden en reliëfs, voorwerpen uit 
het dagelijks leven en een heuse tempel uit Taffeh 
in Nubië.

Aankomst omstreeks 10.30 uur

Terugreis om 18.00 uur stipt

Vertrekplaatsen
Antwerpen 8.00 uur
Station Berchem, voorkant
Gent 7.10 uur
Sint-Pietersstation, kant krantenkiosk
Kortrijk 6.30 uur
Hallen, bushalte
Lokeren 7.30 uur
Oprit El 7 richting Antwerpen

Prijs lid • niet-lid
busreis 800 fr 890 fr
reis en documentatie 
module 1 220 fr 245 fr
toegangsticket tot het Rijksmuseum en 
begeleiding door Peter De Smet in de Egyptische 
afdeling 
module 2 220 fr 245 fr
toegangsticket tot het Rijksmuseum en 
begeleiding door Louis Hulstaert in de afdeling 
Nabije Oosten 
module 3 370 fr 415 fr
combinatie van modules 1 en 2

prijs modules exclusief reis en documentatie
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Lezing ursussen

Lezing door Luc Verpoest
Neogotiek: een terugblik in de toekomst
Gent zondag 4 december 1994

De tentoonstelling in het Gentse Bijloke- 
museum over Jean-Baptist Bethune en de 
neogotiek in België is uiteraard een uitnodi
ging, zo niet een uitdaging, om de betekenis 
van deze beweging en zijn belangrijkste act
oren binnen de architectuurgeschiedenis van 
de 19de en vroege 20ste eeuw te verduidelij
ken: het recente onderzoek laat een eerste 
synthese toe, wat ook de bedoeling van de 
tentoonsteling en de catalogus lijkt te zijn. In 
deze lezing wordt een hiervan afwijkende syn
these gepresenteerd, in het bijzonder wat de 
katholieke neogotische beweging rond 
Bethune en de Sint-Lucasscholen betreft.

Het uitgangspunt van de lezing is de verhouding 
moderniteit-traditionalisme die het architectuur
debat domineert sinds het midden van de acht
tiende eeuw. Het groeiende historische bewust
zijn te behoren tot een nieuw soort samenleving 
in volle ontwikkeling leidde ook tot het ontwik
kelen van een nieuwe architectuur. Deze archi
tectuur zou niet slechts een afbeelding zijn van 
de nieuwe maatschappelijke situatie, maar ook 
zelf een specifiek bijdrage vormen tot de ontwik
keling ervan: hier ontstaat het “moderne” be
wustzijn dat architectuur kan ingezet worden als 
instrument voor maatschappelijke verandering. 
Dit vraagt in eerste instantie een her-denken van 
architectuur zelf, binnen de eigen discipline, als 
zelfstandige, autonome praktijk: wat in de tweede 
helft van de 18de eeuw opnieuw moet gedefini
eerd worden is hef “artistieke project” van de 
architectuur zelf. Het neoclassicisme is hiervan 
de eerste, voorlopige uitkomst. In de 19de eeuw 
leidt het tot een radicaal eclecticisme, geïnspi
reerd door de filosofie van Victor Cousin: het 
selecteren van elementen uit historische 
architectuurconcepten, elementen die ook nog in 
de 19de eeuw adequate antwoorden zijn op de 
gestelde problemen en samengebracht kunnen 
worden in een nieuw, origineel en coherent, 
uiteindelijk “modem” architectuurconcept. Ook 
de middeleeuwse, gotische bouwkunst wordt 
althans voor een aantal aspecten, binnen het

Neogotiek-excursie inGent
Gent

Aan zijn lezing koppelt Luc Verpoest een 
rondleiding langs een aantal neogotische sites in 
Gent. Vertrekpunt zijn de gebouwen van de Sint- 
Lucasscholen aan de Oude Houtlei, we eindigen 
in Oostakker bij de O.L.Vrouw-basiliek. 
Onderweg worden ook het Begijnhof, het 
gemeentehuis en de parochiekerk van Sint- 
Amandsberg bekeken.

Wide White Space
Kleine “encyclopedie” van de kunst tussen 1966 en 1976
Antwerpen & Brussel

Aan de hand van de werken die de Antwerpse 
avant-garde galerie “Wide White Space” tussen 
1966 en 1976 toonde, worden in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten van 28 oktober tot 
31 december 1994 een aantal belangrijke bewe
gingen van de kunst van de jaren zestig voorge
steld. Een tentoonstelling die meteen ook een 
bijdrage wil leveren tot de studie van de receptie
geschiedenis van de kunst van deze periode. 
Kunstwerken die werden geproduceerd en kun
stenaars die werden gepromoot door WWS, zijn 
zo geselecteerd dat men zich een beeld kan 
vormen van de durf, de verscheidenheid en de 
vindingrijkheid van die dagen. Panamarenko, 
Marcel Broodthaers en Joseph Beuys vormen, 
zoals dat ook in WWS het geval was, de kem. van 
deze presentatie. Onmiddellijk in de buurt bevin
den zich Carl Andre, Daniel Buren en Lawrence 
Weiner.

Brussel Paleis voor Schone Kunsten
Ingang via Koningsstraat 10

4 woensdagvooravonden om 18.00 uur
16/11 - 23/11 - 30/11 -07/12/94

Antwerpen Muhka
Leuvenstraat 32

4 zaterdagochtenden om 10.00 uur
19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12/94 

eclecticisme ingehaald (bijvoorbeeld wat betreft 
opvattingen over consctructie en materiaal
gebruik). Viollet-le-Duc bepleitte uiteindelijk 
dit radicale eclecticisme, zoals Piranesi een eeuw 
eerder.
Binnen de "katholieke neogotische beweging” 
in België, rónd Jean-Baptiste Bethune en de Sint- 
Lucasscholen, wordt verzet aangetekend tegen 
dit eclecticisme en radicaal geopteerd voor een 
eenkennige terugkeer naar de middeleeuwse, 
gotische bouwkunst, met uitsluiting van alle 
andere architectuurtalen, en met uitsluiting van 
iedere eigentijdse, nieuwe bijdrage (nieuwe 
gebouwentypes, nieuwe materialen en technie
ken...). Uiteraard is de uiteindelijke argumenta
tie van (religieus)-ideologische aard: wat gecon
strueerd wordt is een “negatieve utopie”, het 
hanteren van middeleeuwse, gotische architec
tuur en het vermeende, geïdealiseerde 
maatschappijmodel dat er zou aan beantwoor
den, als radrcale negatie van eigentijdse architec
tuur en maatschappij. Niet alleen ideologisch, 
maar ook als zelfstandig artistiek project kan de 
neogotiek van Bethune en de Sint-Lucasscholen 
slechts beschouwd worden als anti-modem, con
servatief, traditonalistisch, reactionair (ook al 
kan ze niet helemaal aan de eigentijdse onver
mijdelijke modernisering ontsnappen: het 
onderwijsproject van de Sint-Lucasscholen was 
onmiskenbaar modem, althans in zijn aanvanke- 
lijke probleemstelling...). Slechts een dergelijke 
analyse kan de specificiteit van de katholieke 
neogotiek profileren en op die wijze haar onmis
kenbaar belangrijke plaats in de architectuur
geschiedenis van de 19de eeuw op een correcte 
wijze bepalen.

Aanvangsuur 10.30 uur

Waar Cursusruimte Amarant
Hoogpoort 50,9000 Gent

Prijs lid • niet-lid
220,- 260,-

zondag 11 december 1994
Aanvangsuur 13.30 uur

Afspraak ingangspoort Sint-Lucas, 
Zwartezusterstraat, 9000 Gent, 

wel vooraf telefonisch Amarant verwittigen 

Prijs lid • niet-lid
220,- 260,-

Lessenplan

1. WWS, avant-garde galerie:
de laatste generatie van de avant-garde: pop 
art, nouveau réalisme, minimal art, happe
ning, concept kunst.

2. WWS, internationale galerie:
banden met Düsseldorf (Richter, 
Ruthenbeck,...), Amsterdam (Van Elk,...), 
Parijs (Christo, Buren,...), Milaan (Toroni,...) 
.New York (Byars, Andre, Weiner,...), Los 
Angeles (Nauman, Kienholz,...).

3. WWS, aanwezig op grote internationale 
tentoonstellingen:
Documenta IV (Beuys), Prospect ’68 
(Broodthaers), When Attitudes Become Form 
(Panamarenko): rol en belang van de galerie.

4. WWS, de galerie als ruimte, de witte ku
bus:
"Mededeling van de Directrice: Ik volg let- 
terlijk de instructies van de kunstenaars die 
ik vertegenwoordig.”

Docent Paul Van Beek

Cursusgeld lid • niet-lid
1.250,- 1.500,-

In deze prijs is een toegangsticket (datum naar 
keuze) tot de Wide White Space tentoonstelling 
en een beknopte syllabus begrepen

Nicolas Poussin • 1594-1665 
"Et in Arcadia ego...” 
door Michel Peeters

Poussin geldt in Frankrijk nog altijd als de be
langrijkste schilder van de 17de eeuw. Zijn ei
genzinnige visie op het Antieke verleden en op 
zijn eigen tijd, maken zijn oeuvre tot een zeer 
apart geheel, dat meteen vrij succesvol bleek te 
zijn. Deze korte cursus wil in vier lessen het 
omvangrijke werk van Poussin ontrafelen en ook 
aandacht besteden aan de invloed die het uitoe
fende op latere schilders als David, Gauguin, 
Picasso...
in Gent

Piel Mondriaan • 1X72-1944
dooi S exen Jacobs

Van figuratie tot abstractie; De utopie van de 
Nieuwe Beelding, Mondriaan en de architectuur 
en Mondriaan in New York en zijn impact op de 
latere kunst. Dit zijn de vier items waarmee we 
één van de meest beroemde kunstenaars van 
deze eeuw op zijn plaats zetten.
in Aalst, Antwerpen, Bonheiden, 
Gent en Leuven

Kurt Schwitters • 1887-1948 |
door Edith Doove

Aansluitend bij de overzichtstentoonstelling in 
het Parijse Centre Pompidou wil deze cursus 
alvast een schets brengen van de originaliteit en 
de veelzijdigheid van deze Duitse kunstenaar. 
“Merz” is een van de sleutelwoorden in Schwitters 
leven en werk: het staat voor een fascinerende 
totaalactiviteit.
in Antwerpen, Gent en Waregem

Odilon Redon • 1840-1916 |

Nog tot 15 januari organiseert het Van 
Goghmuseum in Amsterdam een overzichtsten
toonstelling van deze Franse kunstenaar. Drie 
Amarantdocenten benaderen in deze korte cur
sus drie aspecten van deze “raadselachtige” ar
tiest.

Het “symbolisme” van Redon.
door Peter De Smet
Was Redon een surrealist?
door Edith Doove
De Redon-tentoonstelling in Amsterdam, over 
nieuw archiefrnateridal en een chronologie; 
door Odette Peterink
in Deurne en Gent

,,,,, 
Hedendaagse kunst—
(voor) bekeken
Antwerpen

Zes lessen over actuele kunst voor wie bij het 
betreden van een museum of galerie voor heden
daagse kunst de grónd onder de voeten voelt 
wegzinken.
Een cursus die niet blijft haperen aan gangbare 
clichés - “dat kan mijn kind ook, is dit hier een 
museum of een stort, etc”. - maar op zoek gaat 
naar haalbare invalshoeken en betekenisvolle 
aanknopingspunten bij de actuele kunstproductie. 
Een lessenreeks die recht wil doen aan de com
plexiteit die de kunst van nu (en trouwens ook die 
van het verleden) kenmerkt, zonder zich in een 
mist van wazige woorden of hardlijvige, loze 
begrippen te hullen.
V ertrokken wordt vanuit het kunstwerk zelf. Zes 
verschijningsvormen waarin een actueel kunst
werk ons voor ogen kan komen worden onder
zocht. Een gerichte eerste kennismaking vóór 
wie hedendaagse kunst (soms) voor bekeken 
houdt.

Programmaschets

1. het minimum: over hoofdzaken en bij zaken 
van het kunstwerk

2. het object: van gevonden voorwerpen, 
ready-mades, zwerfvuil, junk en kitsch

3. de multiple: over foto’s, banaliteit, con
sumptie en reproductie of hoe een kunstwerk 
niet langer “uniek” is

4. het woord: taal en teken, concepten en be- 
denksel

5. de ruimte: ter plaatse, in siiu, binnen of 
buiten, omgeving, environment of installatie

6. de tijd: het gebeuren, actie, toeval, 
performance en happening.

Docent Paul Van Beek

Antwerpen UFSIA
Rodestraat 14

14/12-21/12/94 
12/01 - 19/01 - 26/01 - 01/02/95

Cursusgeld lid • niet-lid
1.400,- 1.700,-

Meer tekst en uitleg bij deze lessen
reeksen vindt u in de cursus- 
brochure die nog steeds gratis ter 
beschikking is. Rel. schrijf of fax 
naar \marant.

met de medewerking van 
het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Administratie Kunst

met medewerking van
DE NATIONALE LOTERIJ 

met medewerking van
LABORATORIA FRAVER
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