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Kunstbeleid/
Verzamelen

Nu “De Witte Raaf”, met ingang van 
deze nieuwe jaargang, ook in Neder
land ruim verspreid wordt, is een korte 
omschrijving van de politiek van het 
tijdschrift aangewezen. Een ‘‘Cultu
reel Ambassadeur” is “De Witte Raaf” 
niet. “Te gast” wil het tijdschrift in 
Nederland evenmin zijn. Net als in 
Vlaanderen wil “De Witte Raaf” een 
duidelijke plaats verwerven, maar 
welke?
Het is makkelijk om de positie van het 
tijdschrift duidelijk te maken aan de 
hand van deze aflevering. De themati
sche as betreft het Vlaamse kunstbeleid 
in het algemeen en de wijze waarop het 
concreet gestalte kreeg in het verzamel
beleid van het enige museum voor he
dendaagse kunst van de Vlaamse Ge
meenschap en in het Vlaams aankoop
beleid dat op voorstel van de Vlaamse 
Commissie voor de Beeldende Kunst 
gevoerd werd in 1992 en 1993. “De 
Witte Raaf” plaatst de beeldende kunst 
in een zo breed mogelijke context, 
omdat blijkt dat deze keuze tegemoet 
komt aan wat slechts eufemistisch als 
een lacune omschreven kan worden. 
De discussie over het Vlaamse kunst
en (openbare) verzamelbeleid bestaat 
momenteel enkel uit gemeenplaatsen 
en cliché-opvattingen. Aan de over
heid kan men om te beginnen verwij
ten dat ze niets doet om het debat te 
voeden met zinvolle voorbereidende 
beleidsteksten en beschouwende ana
lyses. Met deze valse noot presenteert 
“De Witte Raaf’ haar eerste visite
kaartje aan Nederland.
In het volgende nummer willen we op 
beide problematieken - kunstbeleid en 
verzamelen - verder ingaan, maar dan 
niet meer vanuit dit exclusief Vlaamse, 
historische en panoramische vogel
perspectief - wat ook de invalshoek is 
van Steven Jacobs in zijn bespreking 
van de Kunst- und Wunderkammer - 
maar van onderuit. Welk spoor trekt 
een individu tijdens zijn korte, 
kruipelingse verblijf in dit onder
maanse? De in dit nummer gepubli
ceerde kalender van de activiteiten van 
A379089, de "anti-galerie" die in de 
schaduw van de Wide White Space 
gedurende een korte maar krachtige 
periode actief was, is in wezen zo’n 
descriptief microsociologisch onder
zoek.
Verder in dit nummer: Mark Kremer 
over Jeff Wall, Peter Halley over en
kele geschiedenissen van de affecten, 
Bart Meuleman over het gezin anno 
1994 en een perfect in memoriam bij de 
dood van de Franse cultuurfilosoof 
Guy Debord, geschreven door Giorgio 
Agamben naar aanleiding van de pu- 
blika tie van de Italiaanse vertaling van 
Debords “Commentaires sur la société 
du spectacle”, dus lang vóór de dood 
van de betreurde.
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I. De strateeg

Debords “La société du spectacle” en zijn 
“Commentaires sur lasociété du spectacle ” 
bieden één van de meest lucide en strengste 
analysen van de ellende en slavernij van een 
maatschappelijk bestel - de contemporaine 
maatschappij van het spektakel - waarvan 
de heerschappij zich heden ten dage over 
heel de wereld uitstrekt. Als zodanig behoe
ven dergelijke werken geen verheldering of 
lofbetuigingen, en nog minder een voor
woord. Hoogstens willen wij hier enkele 
kanttekeningen maken, zoals de tekens van 
de middeleeuwse kopiisten in de marge van 
de meest opmerkelijke passages van hun 
manuscripten. Overeenkomstig de rigou
reuze intenties van de kluizenaar hebben zij 
zich afgezonderd. Zij vonden hun eigen 
plaats niet in een onwaarschijnlijk elders, 
maar alleen in de precieze cartografische 
omgrenzing van datgene wat ze beschre
ven.
Men kan Debord prijzen voor zijn onafhan
kelijk oordeel, zijn profetisch inzicht en de 
klassieke helderheid van zijn stijl; maar dit 
zou niet veel opleveren. Geen enkel auteur 
kan vandaag de dag genoegen nemen met 
het vooruitzicht dat zijn werk over een eeuw 
nog zal gelezen worden (door wie?), geen 
enkel lezer kan er zich over verheugen tot de 
kleine groep van diegenen te behoren die 
het werk van een auteur eerder dan anderen 
hebben begrepen (waarover zou men zich 
hier trouwens moeten verheugen?). Onze 
kanttekeningen dienen eerder opgevat te 
worden als handleiding of instrument voor

de weerstand of de uittocht, daarin gelij
kend op de wapens die (naar het fraaie beeld 
van Deleuze) de vluchteling samenraapt en 
haastig aan zijn gordel rijgt. Of eerder nog 
als het werk van een eigensoortig strateeg 
(de titel “Commentaires” verwijst precies 
naar een dergelijke traditie), wiens werkter
rein niet het slagveld is waar de troepen 
worden opgesteld, maar de zuivere macht 
van het intellect. Een zin van Clausewitz, 
die in het voorwoord van de vierde uitgave 
van de Italiaanse vertaling van “La société 
du spectacle” wordt geciteerd, drukt per
fect dit karakter uit: “In iedere strategische 
kritiek is het wezenlijk zich precies op het 
standpunt van de acteurs te plaatsen. Toege
geven, dit is vaak moeilijk. Het merendeel 
van de strategische kritieken zou volledig 
verdwijnen of herleid worden tot minimale 
onderscheidingen, als de auteurs zich onder 
alle omstandigheden op het standpunt van 
de acteurs zouden kunnen of willen plaat
sen.” In die zin is niet alleen Machiavelli’s 
“IlPrincipe ”, maar ook Spinoza’ s “Ethica ” 
een verhandeling over strategie: een daad 
de potentia inteÜectus, sive de libertate.

II. Fantasmagorie

Marx verbleef in Londen op het moment dat 
in 1851 met enorme weerklank de eerste 
Wereldtentoonstelling werd georganiseerd 
in Hyde Park. Tussen de talrijke voorge
stelde projecten hadden de organisatoren 
het project van Paxton gekozen, dat een 
immens, volledig in kristal gebouwd paleis

voorstelde. In de catalogus van de Wereld
tentoonstelling schreef Merrifield “dat het 
kristallen paleis misschien het enige ge
bouw ter wereld is waarin de atmosfeer 
waar te nemen is... voor een toeschouwer 
die zich aan het oostelijk of westelijk uit
einde van de galerij bevindt... Ook de meest 
verwijderde delen van het gebouw verschij
nen omgeven door een helblauwe licht
kring”. De waar kent hier haar eerste grote 
triomf onder het teken van de transparantie 
en de fantasmagorie. Ook de gids bij de 
Wereldtentoonstelling van Parijs in 1857 
beklemtoont nog dit contradictorisch spec
taculair karakter: “Il faut au publique une 
conception grandiose qui frappe son 
imagination... Il veut contempler un coup 
d’oeil féerique et non pas des produits 
similaires et uniformément groupés.” 
Waarschijnlijk heeft Marx zich zijn indruk 
van dat kristallen paleis herinnerd bij het 
schrijven van de paragraaf “Het fetisj- 
karakter van de waar en zijn geheim ” in 
“Das Kapital”. Dat déze paragraaf binnen 
het geheel van “Das Kapital” een belang
rijke plaats inneemt, is zeker geen toeval. 
De onthulling van het “geheim” van de waar 
is ook de sleutel geweest die het betoverde 
rijk van het kapitaal - dat verborgen bleef 
doordat het altijd in het volle daglicht was 
gesteld - voor het denken heeft ontsloten. 
Zonder de identificatie van dit immateriële 
centrum, waarin het arbeidsprodukt, na zijn 
verdubbeling in een ruilwaarde en een ge
bruikswaarde, verandert in een “fantasma
gorie die tegelijkertijd wél en niet tot de 
zintuiglijkheid behoort” zouden alle ver-



dere ontwikkelingen in “Das Kapital ” waar
schijnlijk niet denkbaar geweest zijn.
In de jaren ’60 liet men echter in marxis
tische kringen Marx’ analyse van het fetisj- 
karakter van de waar domweg links liggen. 
Nog in 1969 geeft Louis Althusser in zijn 
voorwoord bij een heruitgave van “Das 
Kapital” de lezer de raad de eerste sectie 
gewoon over te slaan, aangezien de theorie 
van het fetisjisme een “flagrant” en “uiterst 
schadelijk en gevaarlijk” spoor van Hegels 
filosofie is.
Des te werkwaardiger is dan ook de bewe
ging waarmee Debord precies in dit “fla
grant” spoor zijn analyse van de maatschap
pij van het spektakel fundeert, dit wil zeg
gen van het kapitalisme in zijn eindstadium. 
Het “tot beeld worden” van het kapitaal is 
niets anders dan de laatste metamorfose van 
de waar, waarin de ruilwaarde de gebruiks
waarde definitief en volledig heeft over- 
schaduwd en, nadat zij de volledige sociale 
produktie heeft vervalst, een statuut van 
absolute en onverantwoordelijke heerschap
pij over alle aspecten van het leven ver
werft. Het kristallen paleis in Hyde Park, 
waarin de waar voor het eerst onversluierd 
haar geheim prijsgeeft, is in deze zin een 
voorspelling van het spektakel, of eerder, de 
nachtmerrie waarin de 19de eeuw zich de 
20ste eeuw voorstelt. Uit deze nachtmerrie 
ontwaken, is de eerste opgave die de 
Situationisten zich stellen.

III. Walpurgisnacht

Als er in onze eeuw één schrijver is waar
mee Debord misschien zou willen vergele
ken worden, dan is het wel Karl Kraus. 
Niemand is er zoals Kraus in zijn niet afla
tende strijd met journalisten in geslaagd de 
verborgen wetten van het spektakel aan het 
licht te brengen, “van de feiten die berichten 
voortbrengen en van de berichten die ver
antwoordelijk zijn voor de feiten”. Als men 
zich iets zou moeten voorstellen dat beant
woordt aan de stemmen buiten beeld in de 
films van Debord die de woestenij van het 
spektakel becommentariëren, dan denkt men 
allereerst aan de stem van Karl Kraus: die 
stem waarvan Canetti de fascinatie tijdens 
Kraus’ optredens heeft ondergaan en die in 
de operettes van Offenbach de intieme en 
wrede anarchie van het heersende kapita
lisme blootlegt.
De boutade waarmee Karl Kraus in het 
postuum uitgegeven “Dritte Walpurgis
nacht” zijn stilzwijgen over de opkomst 
van het nazisme verantwoordt, is welbe
kend: “Over Hitler schiet mij niets te bin
nen”. Deze wrede Witz is niet alleen Kraus’ 
persoonlijke genadeloze bekentenis van zijn 
eigen grenzen, maar ook van de onmoge
lijkheid van de satire, wanneer het onbe
schrijfelijke werkelijkheid wordt. Als sati
risch dichter is Kraus “slechts één van de 
laatste epigonen/die het oude huis van de 
taal bewonen”. Ongetwijfeld wordt ook bij 
Debord, zoals bij Kraus, de taal als het beeld 
en de plaats van de rechtvaardigheid voor
gesteld. Maar verder reikt de analogie niet. 
Het vertoog van Debord begint pas daar 
waar de satire verstomt. Het oude huis van 
de taal (en daarmee ook de literaire traditie 
waarop de satire berust) is voorgoed ver
valst en volkomen gemanipuleerd. Kraus 
reageerde daarop door van de taal de plaats 
van het Laatste Oordeel te maken. Debord 
daarentegen begint pas nadat het Laatste 
Oordeel heeft plaatsgevonden en het ware 
daarin werd erkend als slechts een moment 
van het onware. Het Laatste Oordeel in de 
taal en de Walpurgisnacht van het spektakel 
vallen volkomen samen. Dit paradoxale sa
menvallen is de plaats van waaruit onzicht
baar Debords woorden weerklinken.

IV. Situatie

Wat is een geconstrueerde situatie? “Een 
moment van het leven, concreet en welover
wogen geconstrueerd doorheen de collec
tieve organisatie van een eenvormige om
geving en een samenspel van gebeurtenis
sen,” zo luidt een definitie uit het eerste 
nummer van de Internationale situation- 
niste. Het zou echter zeer misleidend zijn de 
situatie op te vatten als een geprivilegieerd 
of uitzonderlijk moment, in de zin van het 
estheticisme. Zij is niet een tot kunst worden 
van het leven noch een tot leven worden van 
de kunst. Men kan de werkelijke aard van de 
situatie enkel begrijpen, wanneer men ze 
terugplaatst in het haar eigen historisch ka
der, dit wil zeggen na het einde en de zelf
vernietiging van de kunst en na de teloor

gang van het leven in de beproeving van het 
nihilisme. De “Noordwestelijke doorgang 
in de geografie van het echte leven” is een 
onverschillig punt tussen het leven en de 
kunst, waarin beide tegelijkertijd een be
slissende metamorfose ondergaan. Dit on
verschillig punt is een politiek die eindelijk 
in staat is haar eigen doelstellingen te reali
seren. Het kapitalisme, dat “concreet en 
weloverwogen” omgevingen en gebeurte
nissen zodanig organiseert dat ze het leven 
ontkrachten, wordt door de situationisten 
beantwoord met een even concreet, maar 
tegengesteld project. Hun utopie is niet u- 
topisch, maar juist volstrekt “topisch”, zij 
situeert zich in het gebeuren zelf van dat
gene wat zij wil vernietigen. Misschien geeft 
niets een beter idee van wat een geconstru
eerde situatie eigenlijk behelst als het arm
zalige decor waarin Nietzsche in de 
“Fröhliche Wissenschaft” het experimen- 
tum crucis van zijn denken plaatst: een 
geconstrueerde situatie is de kamer met de 
spin, en het maanlicht tussen de takken, 
waarin de vraag van de duivel “Wil je dat dit 
ogenblik oneindige malen terugkeert?” 
wordt beantwoord met “Ja, dat wil ik.” 
Beslissend is hier de Messiaanse verschui
ving die dé wereld volledig verandert .en 
tegelijkertijd bijna ongewijzigd laat: alles is 
hier hetzelfde gebleven, maar heeft zijn 
identiteit verloren.
In de Commedia dell'Arte kende men altijd 
een plot, een geheel van instructies voor de 
acteurs om situaties in het leven te roepen, 
waarin een menselijke handeling zou kun
nen plaatsvinden die aan de macht van de 
mythe en het lot was onttrokken. Men heeft 
niets begrepen van het komische masker 
zolang men dat slechts als een onbepaald en 
krachteloos personage beschouwt. Arlec- 
chino of il Dottore zijn geen personages in 
de zin waarin Hamlet of Oedipus dat zijn. 
De maskérs zijn geen personages, maar 
poses die in een type hun belichaming vin
den. In de opvoering van bepaalde situaties 
houdt de opheffing van de identiteit van de 
rol gelijke tred met de opheffing van de 
identiteit van de acteur. Heel de verhouding 
tussen tekst en opvoering, tussen potentie 
en act, wordt hier in vraag gesteld, omdat 
tussen de tekst en de opvoering het masker 
binnensluipt, als een ononderscheidbare 
mengeling van potentie en act. Wat plaats
vindt op de scene, zoals in de geconstru
eerde situatie, is niet de actualisatie van een 
potentie, maar de bevrijding van een ver
dere potentie. De pose is de naam van dit 
snijpunt van het leven en de kunst, van act 
en potentie, van het algemene en het bijzon
dere, van tekst en opvoering. Een stuk leven 
dat buiten de context van de individuele 
biografie valt, en een stuk kunst dat buiten

Demonstratie in Boekarest, kerstmis 1989

de neutraliteit van de esthetica valt: zuivere 
praxis. Ruilwaarde noch gebruikswaarde, 
evenmin een louter biografische ervaring 
als een louter onpersoonlijke gebeurtenis; 
de pose is de vernietiging van de waar die de 
“kristallen van deze gemeenschappelijke 
sociale substantie” in de situatie doet tuime
len.

V. Auschwitz/Timisoara

Eén van de meest verontrustende aspecten 
van het werk van Debord is misschien wel 
de hardnekkigheid waarmee de loop van de 
geschiedenis zijn analysen lijkt te bevesti
gen. Niet alleen hebben, twintig jaar na “La 
société de spectacle”, de “Commentaires” 
op alle domeinen de juistheid van de dia
gnose en de voorspellingen kunnen vast
stellen; intussen lijkt ook de loop van de 
gebeurtenissen overal ter wereld zich als
maar sneller en gelijkvormiger in dezelfde 
richting te bewegen, zodat men twee jaar na 
het verschijnen van het boek zou zeggen dat 
de politieke gebeurtenissen op wereldvlak 
niets anders zijn als een haastige en 
parodistische mise-en-scene van het script 
van Debord. De substantiële vereniging van 
geconcentreerd spektakel (de volks
democratieën in Oost-Europa) en het meer 
diffuse spektakel (de Westerse democra
tieën) in het “integrale spektakel” (één van 
de centrale thesen van de “Commentaires ”) 
kon op het moment zelf voor Velen para
doxaal lijken, maar is vandaag zondermeer 
een triviale evidentie. De onwankelbare 
muren en het Ijzeren Gordijn die beide 
werelden scheidden zijn op enkele dagen 
weggevallen. Opdat het integraal spektakel 
ook in hun landen volledig zou kunnen 
opgevoerd worden, hebben de regeringen 
van Oost-Europa de Leninistische partij la
ten vallen; net zoals de regeringen van het 
Westen reeds enige tijd het machtseven
wicht en de werkelijke vrijheid van denken 
en communicatie hadden opgegeven, in 
naam van de machine van het meerderheids- 
kiesstelsel en van de controle van de media 
op de publieke opinie (die zich ook beide 
hebben ontwikkeld in de moderne totali
taire staten). :
Timisoara is het extreme voorbeeld van dit 
proces, dat wel verdient zijn naam te geven 
aan het nieuwe verloop van de Wereld
politiek. Daar immers zijn een geheime 
politie, die tegen zichzelf een samenzwe
ring beraamt om het oude regime omver te 
werpen, en een televisie, die onverhuld en 
zonder valse schaamte de effectieve poli
tieke functie van de media toont, geslaagd in 
wat het nazisme zich zelfs niet durfde voor 
te stellen: in één monsterlijke gebeurtenis 

Auschwitz en de brand van de Rijksdag 
laten samenvallen. Voor het eerst in de 
geschiedenis worden lijken die nauwelijks 
begraven zijn of nog uitgestrekt liggen op 
de tafels van de morgues haastig her- 
opgegraven en verminkt om voor de came
ra’s de genocide voor te wenden, die de 
installatie van het nieuwe regime moet recht
vaardigen. Wat heel de wereld live als de 
echte waarheid op het televisiescherm zag, 
was de absolute on-waarheid. Hoewel hier 
en daar duidelijk te zien was dat het hier om 
een vervalsing en een schijnvertoning ging, 
door het mundiale systeem van de media 
werden de gebeurtenissen niettemin voor 
echt en authentiek verklaard, daar het dui
delijk was geworden dat de waarheid 
voortaan nog slechts een moment in de 
noodzakelijke beweging van de onwaar
heid was en zou zijn. Zo werden waarheid 
en onwaarheid ononderscheidbaar en ver
antwoordde het spektakel zichzelf alleen 
nog in en door het spektakel.
Timisoara is in die zin het Auschwitz van 
het tijdperk van het spektakel: zoals het na 
Auschwitz onmogelijk is te schrijven en te 
denken als voordien, zo kan men na 
Timisoara niet meer naar een televisiescherm 
kijken als voordien.

VI. Shechina

Hoe kan vandaag de dag, in het tijdperk van 
de voltooide triomf van het spektakel, het 
denken de nalatenschap van Debord her
opnemen en voortzetten - nu het duidelijk 
wordt dat het spektakel de taal, de commu- 
nicatie en het talige zijn van de mens is? 
Men kan Marx’ analyse heropnemen en 
interpreteren in die zin, dat het kapitalisme 
(of hoe men het proces dat vandaag de 
wereldgeschiedenis bepaalt en beheerst ook 
wil noemen) niet alleen de onteigening van 
de producerende activiteit beoogde, maar 
ook en vooral de vervreemding van de taal 
zelf, van de talige en communicatieve na- 
tuur van de mens, van de logos die in een 
fragment van Herakleitos de gemeenschap 
wordt genoemd. De extreme vorm van een 
dergelijke onteigening van de gemeenschap 
is het spektakel, dit wil zeggen het politieke 
bestel waarin wij leven. Maar dat betekent 
ook dat in het spektakel onze eigen talige 
natuur wordt vernietigd. Daarom (omdat de 
mogelijkheid zélf van eengemeenschappe- 
lij k goed ons wordt ontnomen) is het geweld 
van het spektakel zo destructief, maar om 
dezelfde reden bevat het spektakel ook nog 
iets als een positieve mogelijkheid, die te
gen het spektakel zelf moet worden ingezet. 
Niets gelijkt meer op deze toestand als de 
schuld die de Kabbalisten “het isolement
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van de Shechina” noemen en die ze toe
schrijven aan Aher, één van de vier rabbi’s 
die, volgens een beroemde aggada uit de 
Talmoed, in de Pardes (dit wil zeggen in de 
hoogste kennis) terechtkwam. “Vier rab
bi’s,” zo luidt het verhaal, “kwamen in het 
Paradijs; Ben Azzai, Ben Zoma, Aher en 
rabbi Akiba... Ben Azzai keek rondom zich 
en stierf... Ben Zome keek rond en werd 
waanzinnig... Aher brak takjes af. Rabbi 
Akiba ging ongedeerd weer naar buiten”. 
De Shechina is de laatste van de tien Sefiroth 
of attributen van de Godheid, de Sefiroth die 
de goddelijke aanwezigheid, zijn manifes
tatie of verblijf op de aarde weergeeft: zijn 
“woord”. Ahers afbreken van takjes wordt 
door de kabbalisten geïdentificeerd met de 
zonde van Adam die, in plaats van de tota
liteit van de Sefiroth te aanschouwen, alleen 
de laatste wilde aanschouwen en deze van 
de andere isoleerde. Zo werd de boom van 
de wetenschap gescheiden van de boom van 
het leven. Zoals Adam is Aher de belicha
ming van de mensheid: door van het weten 
haar eigen lot en haar eigen specifieke macht 
te maken scheidt zij de kennis en het woord 
(die niets anders zijn dan de meest volko
men vorm van de manifestatie van God (de 
Shechina)) van de andere Sefiroth waarin 
Hij zich manifesteert. Het gevaar is hier dat 
het woord - de onverborgenheid en onthul
ling - wordt losgemaakt van datgene wat er 
door onthuld wordt en een autonome con
sistentie verwerft. Het onthuld-zijn en het 
manifest-zijn - en dus gemeenschappelijk 
en communiceerbaar - maakt zich los van 
het onthulde en schuift tussen het onthulde 
en de mens. In deze toestand van isolement 
is de Shechina niet langer een positieve, 
maar een negatieve en boosaardige macht 
(volgens de Kabbalisten “zuigt zij de melk 
van het kwaad op”).
In deze zin drukt het isolement van de 
Shechina de toestand van onze tijd uit. Ter
wijl in de oude regimes de uitdrukking van 
de communicatieve natuur van de mens 
zich substantieerde in een vooronderstel
ling die als gemeenschappelijk fundament 
fungeerde, geraakt in de maatschappij van 
het spektakel diezelfde communicatieve 
natuur, diezelfde generische essentie (de 
taal als Gattungsweseri) geïsoleerd in een 
autonome sfeer. Wat de communicatie ver
hindert, is de communiceerbaarheid zelf, de 
mensen zijn gescheiden door datgene wat 
hen met elkaar verbindt. De journalisten en 
de mediamagnaten zijn (zoals de psycho
analytici in de private sfeer) de nieuwe 
clerus van deze vervreemding van de talige 
natuur van de mens.
In de maatschappij van het spektakel be
reikt het isolement van de Shechina inder
daad haar eindfase; niet alleen constitueert 
de taal zich in een autonome sfeer, zij ont
hult ook niets meer - of eerder, ze onthult het 
niets van alle dingen. In de taal is niets meer 
terug te vinden van God, van de wereld, van 
het onthulde; maar in deze extreme vernie
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tigende verhulling blijft de taal (of de talige 
natuur van de mens) zelf nog een keer ver
borgen en geïsoleerd en verwerft zo voor 
het laatst het vermogen zich in een histo
risch tijdperk en in een Staat te begeven: het 
tij dperk van het spektakel of de staat van het 
volkomen nihilisme .Daarom wankelt overal 
ter wereld iedere macht die is gebaseerd op 
de vooronderstelling van een fundament en 
evolueren alle rijken ter wereld naar een 
spectaculair-democratisch regime, de vol
tooiing en het eindpunt van de vorm Staat: 
Meer nog dan economische noodzaak en 
technologische ontwikkeling drijven de ver
vreemding van de eigen talige natuur, het 
afgesneden-raken van de volkeren van hun 
vitale verblijfplaats en geborgenheid in de 
taal alle naties naar een enkel gemeenschap
pelijk lót. Maar juist daarom is het tijdperk 
waarin wij leven ook het tijdperk waarin het 
voor de mens voor het eerst mogelijk wordt 
zijn talige wezen te ervaren - niet van deze 
of gene talige inhoud, maar van de taal zelf, 
niet van deze of gene ware propositie, maar 
van het feit zelf dat men spreekt. De heden
daagse politiek is dit verwoestende 
experimentum linguae, dat overal ter we
reld tradities en overtuigingen, ideologieën 
en religies, identiteit en gemeenschap doet 
vervagen en van hun betekenis berooft.
Alleen zij die er in slagen dit experimentum 
linguae tot het einde toe door te voeren en 
niet te dulden dat het onthullende verhuld 
blijft in het niets dat het onthult, maar de taal 
zelf ter sprake brengen, zullen de eerste 
burgers zijn van een gemeenschap zonder 
vooronderstellingen en zonder Staat - een 
gemeenschap waarin de vernietigende macht 
tot rust wordt gebracht en de Shechina niet 
langer “de boosaardige en schadelijke melk 
van haar eigen afgescheidenheid opzuigt”. 
Zoals rabbi Akiba in de aggada van de 
T almoed zullen zij in het paradij s van de taal 
binnengaan en ongedeerd weer buiten gaan.

VII. Tjen-An-Men

Wat is, in het schemerachtige licht van 
Debords “Commentaires ”, het scenario dat 
de wereldpolitiek voor onze blik aan het 
ontvouwen is? De integrale spektakel-Staat 
(of spectaculair-democratische) is het eind
stadium in de evolutie van de vorm Staat, 
waar monarchieën en republieken, tiran
nieën en democratieën, racistische en pro
gressieve regimes allen op afstevenen en 
uitmonden. Deze wereldwijde beweging, 
op het moment zelf dat ze de nationale 
identiteit weer nieuw leven lijkt in te blazen, 
draagt in werkelijkheid de tendens in zich 
tot een soort van supra-nationale politie
staat, waarin de wetten van het internatio
naal recht stilzwijgend één voor één worden 
afgevoerd en overboord gegooid. Niet al
leen wordt sinds jaren geen oorlog meer 
verklaard (waarmee ook de voorspelling 
van Schmitt bewaarheid wordt, dat iedere 

oorlog in onze tijd een burgeroorlog wordt), 
ook de openlijke invasie van een soevereine 
Staat kan worden voorgesteld als de uitvoe
ring van een daad van interne jurisdictie. De 
geheime diensten, die van oudsher met de 
grenzen van nationale soevereiniteit geen 
rekening houden, worden onder deze om
standigheden het model van politieke orga
nisatie en effectieve politieke actie. Voor 
het eerst in de geschiedenis van deze eeuw 
werden de twee grootmachten tot voor kort 
geleid door twee oudgedienden van de ge
heime diensten: George Bush (ex-chef van 
de ÇIA) en Michael Gorbatsjov (oud-mede- 
werker van Andropov). Hoe meer macht zij 
in handen kregen, des te meer werd dit in de 
evolutie van de spektakel-maatschappij be
groet als een overwinning van de democra
tie. Ondanks alle schijn is deze spectaculair- 
democratische organisatie die zich op 
wereldvlak aftekent misschien de slechtste 
dictatuur die de geschiedenis ooit heeft ge
kend. Weerstand en dissidentie ten opzichte 
van dergelijke regimes zullen bovendien 
alsmaar moeilijker worden, aangezien dui
delijk wordt dat dergelijke regimes de zorg 
is opgelegd voor het overleven van dé mens
heid in een voor de mens bewoonbare we
reld. Het is echter niet gezegd dat het spek
takel altijd de controle zal kunnen blijven 
behouden over datgene wat het zelf op gang 
heeft gebracht. De spectaculaire staat blijft 
ondanks alles een Staat die, zoals iedere 
Staat, niet (zoals Badiou heeft aangetoond) 
gebaseerd is op de sociale betrekkkingen, 
waarvan de Staat zelf de uitdrukking en 
belichaming zou zijn, maar juist op het 
uiteenhalen en verbieden van dergelijke 
betrekkingen. Uiteindelijk kan de Staat om 
het even welke identiteitsaanspraak erken
nen, zelfs die van een soort staatsidentiteit 
binnen zijn eigen grenzen (de geschiedenis 
van de verhouding tussen Staat en terro
risme in onze tijd is daarvan de veelzeg
gende bevestiging). Maar dat singuliere 
wezens een gemeenschap gaan vormen zon
der op een identiteit aanspraak te maken, dat 
mensen samenhoren zonder enige voorstel
bare band van samenhorigheid (Italiaan, 
arbeider, katholiek, terrorist, enzovoort), dat 
kan de Staat in geen enkel geval dulden. 
Nochtans is het die spektakel-staat zelf die 
iedere werkelijke identiteit vernietigt en van 
haar inhoud berooft, het volk en de alge
mene wil vervangt door het publiek en zijn 
opinie, en in zichzelf overal singulariteiten 
doet ontstaan die niet langer door enige 
sociale identiteit of door een reële samen
horigheid zijn gekenmerkt: singulariteiten 
die werkelijk om het even wat kunnen zijn. 
Het lijdt immers geen twijfel dat de maat
schappij van de spektakel-staat ook de maat
schappij is waarin iedere sociale identiteit is 
opgelost en waarin alles wat voor eeuwen 
de glorie en de ellende van de opeenvol
gende generaties uitmaakte vandaag zijn 
betekenis verloren heeft. In het planetaire 
kleinburgerdom, waarin het spektakel op 

parodistische wijze Marx’ droom van een 
klasseloze maatschappij heeft verwezen
lijkt, zijn de verschillende identiteiten die 
de tragikomedie van de universele geschie
denis hebben bepaald, bijeengebracht en 
tentoongesteld in een fantasmagorische 
leegte.
Daarom, als men zich tenminste aan een 
voorspelling omtrent een toekomstige poli
tiek durft te wagen, zal de toekomstige 
politiek niet meer een strijd zijn van nieuwe 
of oude sociale subjecten om de verovering 
van of de controle over de Staat, maar een 
strijd tussen de Staat en de niet-Staat (de 
mensheid), een onoverkomelijke scheiding 
tussen singulariteit(en) - wie of wat zij ook 
zijn - en de staatsorganisatie.
Dit heeft niets te maken met de eisen tot 
eerherstel van “het sociale” tegenover de 
Staat, die geruime tijd het gemeenschappe
lijke motief hebben gevormd van de protest
bewegingen van onze tijd. De singulariteiten, 
wie of wat zij ook zijn, kunnen in een 
maatschappij van het spektakel geen societas 
vormen, omdat ze niet over enige identiteit 
beschikken die ze zouden kunnen laten gel
den of over enige sociale band die ze zouden 
willen erkend zien. Des te onverzoenlijker 
het contrast met een Staat die alle werke
lijke inhouden vernietigt, maar voor de
welke een wezen dat radicaal zonder enige 
voorstelbare identiteit is (ondanks alle ij
dele verklaringen over de heiligheid van het 
leven en de rechten van de mens) gewoon
weg niet bestaat.
Dit is de les die een aandachtig toeschouwer 
uit de gebeurtenissen van Tj en-An-Men had 
kunnen trekken. Het meest opmerkelijke 
aan de gebeurtenissen op het Tjen-An-Men- 
plein in mei 1989 is inderdaad de relatieve 
afwezigheid van een precieze inhoud van de 
eisen van de demonstranten (democratie en 
vrijheid zijn te algemene begrippen om een 
werkelijk object van conflict uit te maken; 
de enige concrete eis, de rehabilitatie van 
Hu Yao Bang, werd trouwens snel ingewil
ligd). Des te onbegrijpelijker de geweldda
digheid van de reactie van de overheid. 
Waarschijnlijk is deze disproportie echter 
slechts schijn en hebben de Chinese leiders 
vanuit hun standpimt juist zeer lucide gerea
geerd. In Tjen-An-Men werd de Staat ge
confronteerd met wat niet kon, mocht of 
wilde voorgesteld worden, maar zich noch
tans aandiende als een gemeenschap en een 
gemeenschapsleven (onafhankelijk van de 
vraag of de mensen op het Tjen-An-Men- 
Plein zich daar ook uitdrukkelijk van be
wust waren). Dat het onvoorstelbare bestaat 
en een gemeenschap vormt zonder vooron
derstellingen of voorwaarden om ergens toe 
te behoren (zoals de inconsistente menig
vuldigheid in de terminologie van Cantor), 
dàt is precies de dreiging waar de Staat niet 
mee in het reine komt. Deze singulariteit, 
die zich zijn of haar behoren-tot en zijn of 
haar eigen in-de-taal-zijn wil toeëigenen, en 
juist daarom iedere identiteit en iedere voor
waarde van het behoren-tot afwijst, is de 
niet-subjectieve en sociaal niet-consistente 
protagonist van een toekomstige politiek. 
Overal zullen deze singulariteiten vreed
zaam him behoren tot een gemeenschap 
laten blijken, er komt een Tjen-An-Men, en 
vroeg of laat verschijnen de pantserwagens.

Giorgio Agamben

Vertaling uit het Italiaans: Steven Spileers

Deze tekst verscheen oorspronkelijk als 
nawoord bij de Italiaanse vertaling van 
“Commentaires sur la société du spectacle " 
van Guy Debord, in 1990 uitgegeven door 
Sugarcoedizioni. “La société du spectacle” 

en “Commentaires sur la société du 
spectacle” van Guy Debord verschenen 
bij Gallimard.
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Het kunstbeleid in Vlaanderen 
sinds de Staatshervorming van 1980

Op 22 december 1981 leggen de leden van 
de Vlaamse Executieve de eed af in handen 
van de Voorzitter van de Vlaamse Raad, 
Jean Pede. Een belangrijke volgende stap in 
de toenemende autonomie van Vlaanderen 
is gezet. Werd de Vlaamse Executieve in de 
eerste fase van de Staatshervorming - van 1 
oktober 1980 tot 7 december 1981 - nog 
gevormd in de schoot van de nationale rege
ring en was de Vlaamse regering samenge
steld uit door de Koning benoemde Minis
ters, dan wordt vanaf eind 1981, met het in 
werking treden van de tweede fase van de 
Staatshervorming, de Vlaamse Executieve 
verkozen uit en door de Vlaamse Raad. In 
de Vlaamse wetgevende vergadering zete
len voortaan alleen nog de Nederlandstalige 
kamerleden en rechtstreeks verkozen sena
toren. Ze krijgt de bevoegdheid over allerlei 
bijkomende sectoren en er wordt ook een 
grotere financiële autonomie in het vooruit
zicht gesteld. Vooraleer het beleid van Karei 
Poma, Patrick Dewael en Hugo Weckx te 
onderzoeken, de drie Ministers van Cultuur 
die sinds deze Staatshervorming het depar
tement cultuur van de Vlaamse Executieve 
beheerden, wil ik nog even terugkeren naar 
de periode vóór 1981.
Op het vlak van cultuurbeleid vertrekken de 
Ministers van Cultuur, de Vlaamse 
Executieve en de Vlaamse Raad eind 1981 
immers niet van nul. Al met de Staats
hervorming van 1970 werden de culturele 
bevoegdheden overgeheveld naar de Ge
meenschappen. Maar er bestond nog geen 
Vlaamse Executieve en de Minister van 
Cultuur maakte nog deel uit van de natio
nale regering. De Cultuurraad voor de Ne
derlandse Cultuurgemeenschap was wel een 
voorloper van de Vlaamse Raad maar de 
bevoegdheden waren beperkt tot culturele 
materies. Deze Raad kon al decreten uit
vaardigen, maar binnen de financiële moge
lijkheden van de door de nationale regering 
aan de Gemeenschappen toegestopte 
dotaties. Alhoewel de maneuvreerruimte 
dus eerder beperkt was, legden de opeen
volgende Ministers van Cultuur, Frans Van 
Mechelen, Jos Chabert en Rika De Backer 
en de Cultuurraad een opvallende dynamiek 
aan de dag, wat onder meer vertaald werd in 
de uitvaardiging van allerlei decreten, vooral 
dan in de socio-culturele sector.

Hoewel de laatste jaren enkele interessante 
beschouwingen over het Vlaamse kunst
beleid verschenen, vooral dan in essayvorm, 
is het met de reflectie tamelijk triest gesteld. 
Ook de fase die aan de reflectie voorafgaat, 
namelijk het systematisch verzamelen en 
synthetiseren van de informatie, is in Vlaan
deren nog steeds een tamelijk onontgonnen 
terrein, al geldt deze opmerking voor be
paalde kunstsectoren méér dan voor andere. 
In het project “Vlaanderen-Europa 2002” 
geeft de Vlaamse regering dit ook zelf toe: 
“Het cultureel onderzoek staat nergens. Met 
het gevolg dat over cultuur omzeggens geen 
gegevens voorhanden zijn en een toekomst
gerichte visie op cultuur niet door weten
schappelijk onderzoek gedragen kan wor
den”. In deze tekst wil ik op basis van de 
beschikbare beleidsteksten, enquêtes en 
onderzoeken over kunst- en cultuurbeleid in 
Vlaanderen op zoek gaan naar de antwoor
den op een aantal vragen.

0. Vragen

Bijzonder frappant is dat in de eerste rege
ringsverklaring van het autonomere Vlaan
deren van begin 1982 met geen woord ge
rept wordt over cultuur- en kunstbeleid. In 
die verklaring wordt eerst aandacht besteed 
aan plaatsgebonden materies - economie, 
werkgelegenheid, energie, ruimtelijke or
dening, leefmilieu en waterbeleid, huisves
ting en ondergeschikte besturen - vervol
gens aan gezins-, welzijns- en gezondheids
zorg, en dan pas aan cultuur. Wel zegt de 
Vlaamse Executieve in haar eerste beleids
verklaring dat “de Vlaamse Gemeenschap 
nu haar eigen politieke gestalte moet uit
bouwen”.
De algemene vraag die me in deze bijdrage 
dan ook bezighoudt, luidt: hebben de poli
tieke verantwoordelijken in dit meer auto
nome Vlaanderen een specifiek cultuur- en 
vooral kunstbeleid uitgebouwd? Ik wil dus 
niet alleen de evolutie sinds 1982 onder de 
loupe nemen, maar ook nagaan in hoeverre 
er sprake is van continuïteit of van breuk
lijnen ten opzichte van de periode voordien.
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Karel Poma bij de inhuldiging van ‘t Oud Wethuys te Izenberge 
foto: Leo Bonte

Welke plaats krijgen de kunsten in een be
leid dat veel meer sectoren omvat? Hebben 
de kunsten al dan niet aan belang ingeboet in 
het politieke debat?
Bij het zoeken naar continuïteit of breuk
lijnen mag men niet uit het oog verliezen dat 
eind 1981 niet alleen een scharnier is wat de 
autonomie van Vlaanderen betreft. Op het 
cultuurdepartement wordt ook een partij- 
wissel doorgevoerd. Na een lange periode 
waarin cultuur in handen lag van C.V.P.- 
ministers, gaat de portefeuille over in liber 
rale handen - met eerst Karel Poma (van 
1981 tot 1985) en daarna Patrick Dewael 
(van 1986 tot 1988 en van 1988 tot 1991). 
Vanaf 1992 neemt de C.V.P. met Hugo 
Weckx het roer weer over. In hoeverre han
delen de Ministers van Cultuur vanuit een 
ideologische visie? Kan men spreken van 
onderscheiden beleidslijnen? Of ligt een 
verklaring voor de gekozen opties eerder in 
het economische klimaat?

I. Een christen-democratische 
versus een liberale visie?

In hoeverre kan men in de beginjaren ’80 
een overgang van een christen-democra- 
tisch naar een liberaal geïnspireerd beleid 
waarnemen? En betekent het beleid van de 
huidige C. V.P.-minister weer een breuk met 
dit van zijn liberale voorgangers?
Om die vragen té kunnen beantwoorden 
zijn vooral beleidsnota’s en andere -verkla
ringen een goede hulp. Maar met die nota’s 
is het droevig gesteld. Men zou dit een 
eerste vorm van continuïteit kunnen noe
men. Als men op zoek gaat naar visies op 
kunstbeleid vóór 1982 is de situatie trou
wens niet beter. Onder beleidsnota’s wordt 
geen opsomming van concrete acties ver
staan - aan dergelijke nota’s ontbreekt het 
niet - maar teksten waarin de beleids
voornemens en acties kaderen in een visie 
op de betekenis van de kunsten in de samen
leving en op de rol van de overheid hierin. 
Herhaaldelijk vroeg de Vlaamse Raad aan 
Minister Poma waar zijn cultuurnota bleef. 
De Minister antwoordde steevast dat zijn 
bevoegdheidsterrein te ruim was om in een 
beleidsnota uit te drukken. Nu was dit ter
rein inderdaad ruimer dan dit van de vol
gende Ministers van Cultuur. Zo was hij ook 
bevoegd voor de beroepsopleiding - met 
name de om- en bijscholing in de scholen 
van de R.V.A. en middenstandsopleiding - 
en voor de samenlevingsopbouw. Maar lag 
hierin niet juist een mooie uitdaging om de 
rol van cultuur en kunsten in relatie tot 
andere maatschappelijke aspecten te schet
sen?
Van Minister Dewael zijn méér verklarin
gen voorhanden. Het begon met zijn toe
spraak in Tongeren op 1 februari 1986, 
waarmee hij zijn studieperiode en stilzwij
gen doorbrak. Zijn nota’s of verklaringen 
zijn vrij helder over het beleidsinstrumen
tarium, maar al heel wat minder als het op de 
inhoudelijke achterliggende visie aankomt. 
Ook de huidige Minister Weckx wordt van
uit de Vlaamse Raad herhaaldelijk aan
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gepord om een beleidsnota te schrijven. In 
zijn replieken verwijst de Minister steevast 
naar zijn bijdrage aan het project “Vlaande
ren-Europa 2002”. Voor het overige geeft 
hij te kennen de voorkeur te geven aan 
beleidsbrieven per sector. Zijn “Beleids
briefLetteren” is er één van.

LI. Ideologie van en visie op een 
cultuur- en kunstbeleid

Vóór 1982 stond het cultuurbeleid in het 
teken van de democratisering. Maar het was 
niet erg duidelijk welke plaats men de kun
sten hierin toebedeelde. De politici, die wel 
het socio-culturele werk konden legitime
ren, hadden het heel wat móeilijker om hun 
keuzes voor kunst te verduidelijken. Perma
nente vorming en zelfredzaamheid, dat wa
ren de centrale thema’s in beleids
documenten. Haar rol zag de overheid in het 
ondersteunen van verenigingen en instellin
gen die deze ideeën vorm wilden geven. 
Zoals ook Maréchal betoogt, werd het kunst
beleid ingeschakeld in een globale welzijns- 
politiek. (1) Men had de “democratisering” 
van de kunsten voor ogen. Minister Chabert 
stelde in 1974 dat de kunst slechts de steun 
van de samenleving kan genieten in zoverre 
de samenleving daar belang bij heeft. Het 
engagement van de overheid heeft betrek
king op de educatieve, sociale en ook re
creatieve functie van de kunst. Kunstenaars 
hebben recht op een behoorlijke vergoe
ding, maar niet iedereen die zich als kunste
naar aandient, kan bestaanszekerheid bij de 
overheid opeisen, omdat het de overheid 
enkel om de maatschappelijke werking van 
de kunstenaar gaat.
De verklaringen van Minister Poma brach
ten geen duidelijkheid over het al dan niet 
bestaan van een liberale visie op kunst en 
kunstbeleid. Men kan er hoogstens uit aflei
den dat de l’artpour l ‘art-opvatting naar de 
prullenmand verwezen werd. Maar in hoe
verre onderscheidde hij zich hierin van zijn 
voorgangers? Misschien wèl nieuw was het 
duidelijke verband dat hij zag tussen parti
cipatie en subsidiëring, en zijn intentie om 
dit verband ook in concrete subsidie- 
maatregelen te vertalen.
Met Minister Dewael kwam er een meer 
genuanceerd en coherent geluid. Ook hij 
was, net zo min als zijn voorganger, gediend 
met de titel “Minister van subsidies”. En hij 
was een duidelijk tegenstander van teveel 
Staat. Maar hij wees er tijdens zijn ambtspe
riode herhaaldelijk op dat er ook voor een 
liberaal cultuurbeleid voldoende legitime- 
ringsgrond bestaat. Hij zette zich af tegen 
het te eenzijdig technologisch denken, dat 
men ook in de regeringsverklaringen kon 
terugvinden, met als exponent “Flanders 
Technology”, waarvan Gaston Geens, 
C.V.P.-er en Voorzitter van de Vlaamse 
Executieve, de geestelijke vader was. In 
zijn eerste toespraak in Tongeren stelde 
Minister Dewael naast de robotica-hand een 
andere levende hand met warme vingertop
pen: “Meer en meer zal het individu ge
plaatst worden ten overstaan van technolo

gische ontwikkelingen, zowel in zijn arbeids
situatie, bij zijn home-computer, of via de 
meest geavanceerde communicatietech
nieken. Deze ontwikkelingen moeten toe
gejuicht worden, al is de uitdaging voor de 
cultuursector wel ertoe bij te dragen dat het 
individu in dit alles centraal blijft staan. Het 
cultuurbeleid zal moeten inspelen op de 
toegenomen vrije tij d, niet door bezigheids
therapieën, maar veeleer door mogelijkhe
den te bieden tot zelfontplooiing en 
zelfredzaamheid”. Maar hadden we die ter
men al niet eerder gehoord, uitgesproken 
door de C.V.P.-ministers die hem voorgin
gen? Minister Dewael geeft in zijn boek 
“De warme hand” toe dat liberalen niet 
alleen deze termen gebruiken: “Deze ter
men pasten volledig in mijn liberale analyse 
van wat de overheid moet doen inzake 
cultuurbeleid. Ik ontdekte echter al gauw 
dat ze ook thuishoorden in een jargon dat 
vrijwel exclusief in de mond genomen werd 
door de professionelen in de sociaal-cultu- 
rele sector”. Hij blijft die termen verdedi
gen, maar vindt dat men deze idealen via 
een ander instrumentarium moet nastreven. 
Hierbij krijgt de socio-culturele sector met 
haar verzuilde en bureaucratische ontwik
keling de volle laag.
Waartoe Minister Poma niet te verleiden 
was, trof men wel weer bij Minister Dewael 
aan, namelijk duidelijke uitspraken over het 
belang van de kunsten. Hij legde de nadruk 
pp de scheppende kunstenaar. In zijn boek 
zegt hij: “Wanneer het cultuurbeleid in ver
houding onvoldoende aandacht heeft voor 
de creatieve hedendaagse kunstenaar, zal er 
over honderd j aar ook geen cultuurgeschie
denis zijn om op terug te blikken en op voort 
te bouwen. Veel creëren is nodig om op 
termijn iets over te houden... De avant- 
gardekunst vervult een laboratoriumfunctie 
voor de samenleving van morgen. Zij zoekt 
naar de contouren van de toekomstige maat
schappij . Per definitie bijna wordt ze slechts 
door een heel beperkt publiek gevat of ge
waardeerd. Maar ze is van levensbelang 
voor vernieuwing, net zoals het fundamen
teel wetenschappelijk onderzoek”. Dit was 
een niéuw geluid na de ambtsperiode van 
Poma, al behoorden beide ministers tot de
zelfde politieke partij.
Ook in de verklaringen van Minister Weckx 
wordt het belang van de hedendaagse kunst 
onderstreept. In het project “Vlaanderen - 
Europa 2002” staat te lezen dat enerzijds 
inspanningen nodig zijn om waardevolle 
Vlaamse kunstwerken te bewaren voor de 
toekomstige generaties, maar dat anderzijds 
ook in de toekomst “monumenten van van
daag” bewaard moeten blijven. In een inter
view met “Kunst en Cultuur” krijgt de 
Minister volgende vraag voorgelegd: “Kunst 
hoort vernieuwend te zijn, kritisch, even
tueel ook subversief. Dit soort kunst kan 
ook moeilijk zijn. Hoe ontkomt ze aan de 
steeds toenemende druk van commercie en 
democratisering? Is hier voor de overheid 
een taak weggelegd?”. Het antwoord van de 
Minister: “Wie daar in de éérste plaats iets 
aan moet doen, is de overheid! Ze moet 
marktcorrigerend optreden in de cultuur, 
plaats maken voor moeilijke uitingen. Ze 
moet voorrang geven aan hedendaagse 
kunstuitingen, aan wat ontstaat uit het leven 
dat we nu beleven.” (2)
De geraadpleegde teksten bevatten dus geen 
duidelijke aanwijzingen dat er sterke schei
dingslijnen zouden lopen tussen een chris- 
ten-democratisch en een liberaal geïnspi
reerd denken over de plaats en het belang 
van de kunsten en over de globale 
legitimeringsgronden voor een overheids
beleid.

1.2. Ideologie en
beleidsinstrumentarium

In de jaren ’80 komt er op beleidsniveau een 
andersoortig denken over het instrumenta
rium. Men kan andere geluiden horen in 
verklaringen van een C.V.P.-minister dan 
in verklaringen van een minister van P. V. V.- 
signatuur, al zou het overdreven zijn te 
spreken van echte breuklijnen.
Halfweg zijn legislatuur publiceerde Minis
ter Poma de brochure met de veelzeggende 
titel “Cultuurbeleid in crisistijd”. De Mi
nister wou met die balans een “gefundeerd 
antwoord geven op de vele vragen door 
sceptici en critici gesteld. Zo ook vragen 
over de inbreng en de impact van de Libera
len op Cultuur”. “Cultuur,” zo zei de Minis-
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ter, “wordt maar al te dikwijls als bijkomstig 
of zelfs totaal overbodige luxe beschouwd. 
Om dergelijke uitingen van cultuurbarba- 
risme te ontzenuwen, dringt zich een kracht
dadig en eigentijds Liberaal Cultuurbeleid 
op, dat afstand neemt van een voorbijge
streefde beleidsvisie”. Naast een opsom
ming van realisaties gaf de Minister onder 
het motto “meer doen met minder” een 
aantal beleidsprioriteiten. Deze prioritei
ten, de pijlers, waren al eerder en ook uit
voeriger in een 11-puntenprogramma om
schreven. Minister Poma lichtte dit toe tij
dens de bespreking van de begroting van 
1985: “1. Het cultuurbeleid mag niet ver
starren door verziekte situaties; 2. Het 
cultuurbeleid moet gebaseerd zijn op de 
financiële beschikbare middelen. Nu er on
voldoende middelen zij n, moet het beleid en 
dus ook de begroting hiervan een weerspie
geling zijn; 3. De eigen inkomsten van cul
turele instellingen moeten worden opge
voerd; 4. Geen lineaire, maar selectieve 
besparingen. Voor theaters bijvoorbeeld die 
een bepaalde drempel aan eigen inkomsten 
niet bereiken, is subsidiëring niet langer 
verantwoord; 5. Het cultuurbeleid moet op 
ideologisch en filosofisch gebied pluralis
tisch zijn; 6. Het beleid mag geen stelling 
nemen over wat mooi en niet mooi is; 7. Men 
moet het Cultuurpact toepassen; 8. Vermits 
het Cultuurpact, zeker in de sector Schone 
Kunsten, een private aangelegenheid is, moet 
het privaat initiatief de kansen krijgen 
waarop het recht heeft; 9. De inspectie van 
financiën heeft bij het opmaken van de 
begroting, elk nieuw initiatief uitgesloten, 
tenzij het in de Executieve zou aangenomen 
worden. De Minister noemt dan een aantal 
nieuwe initiatieven op; 10. Wat het 
infrastructuurbeleid betreft worden lopende 
projecten afgewerkt en is onderhoud van 
bestaande gebouwen prioritair. Voor nieuwe 
projecten gaat de voorkeur uit naar klein
schalige projecten; 11. Het eventueel afdra
gen van bestaande totaal verouderde of in 
ongebruik zij nde gebouwen naar provincies 
of gemeenten, of zelfs verkopen. Het be
schermen van het kunstpatrimonium in een 
vrije geest van inspraak.’’ Opvallend in deze 
opsomming van “beleidsprioriteiten” en 
“pijlers” is de bijna exclusieve aandacht 
voor de instrumentele aanpak. Frappant is 
ook dat deze fundamenten gedicteerd wor
den door een politiek van bezuinigingen die 
door de Vlaamse regering als prioritair werd 
omschreven. In de regeringsverklaring van 
21 januari 1982 zei de Vlaamse Executieve 
een gezond financieel beleid te willen voe
ren, dit wil zeggen een grotere selectiviteit 
en een duidelijke prioriteitenkeuze in het 
betoelagings- en investeringsbeleid. Ze wou 
de toelagen onderwerpen aan een grondig 
onderzoek naar het globale nut. Vertaald 
naar het cultuurbeleid betekent dit dat men 
wou overgaan tot een planmatig beleid en 
tot een grondige evaluatie van de bestaande 
regelingen en decreten. Men wou zoeken 
naar een evenwicht tussen de reeds bij de
creet vastgelegde uitgaven en eventuele 
nieuwe behoeften, naar een rationalisatie en 
coördinatie van de culturele infrastructuur, 
waarbij de voorkeur gegeven werd aan 
kleinschaligheid en een optimaal gebruik 
van de infrastructuur.

Ook in de nota ’ s van Minister Dewael wordt 
veel aandacht besteed aan het instrumenta
rium. Alleen worden de beschouwingen op 
zo’n wijze geformuleerd en in een globaal 
kader geplaatst dat er een visie op de rol van 
de overheid uit spreekt. Dit in tegenstelling 
tot de benadering van zijn voorganger, wiens 
beschouwingen men eerder als afgeleiden 
van besparingen kan zien. In zijn eerste 
toespraak in Tongeren zei hij: “De voort
schrijdende etatisering van onze samenle
ving, die in de roes van de gouden jaren als 
vanzelfsprekend werd ervaren, werd een 
halt toegeroepen. De praktische toepassing 
van de begrippen deregulering, debureaukra- 
tisering en privatisering blijkt in de econo
mische sfeer stilaan aanvaard te worden. 
Diezelfde waarden botsen in de cultuur
sector echter op heel wat weerstand en arg
waan... Het is mijn vaste overtuiging dat 
minder reglementen, minder bureaucratie 
en meer privé-initiatief een stimulerende 
injectie zouden kunnen geven aan heel wat 
cultuurgebeuren”. Hij voegde er nog aan toe 
dat liberaliseren niet gelijkgeschakeld kan 
worden met het toedraaien van alle geld
kranen. Hij was het niet volledig eens met 
de stellingen van professor De Grauwe die 
betoogde dat de economische wetmatighe
den van vraag en aanbod ook voor de cultu
rele sector moeten gelden. Dewael zei al in 
zijn eerste toespraak dat de culturele sfeer 
eigen wetmatigheden heeft en dat het rende
ment in de cultuursector niet altijd in econo
mische maatstaven kan uitgedrukt worden. 
Wel moest men volgens hem af van de 
“automatische associatie” van cultuur en 

subsidiëring door de overheid. Elk initiatief 
moest volgens Dewael vertrekken van een 
potentiële publieke belangstelling. Maar hij 
vond ook dat men een stimulans moest 
geven aan nieuwe, toekomstgerichte, expe
rimentele initiatieven en aan beginnende 
kunstenaars. Daarnaast pleitte hij voor fis
cale stimuli voor de privé-sector om cultuur 
te financieren.
Zijn dit nu typische uitspraken voor een 
liberaal cultuurbeleid? Op basis van de in
formatie is het antwoord ja en neen. Ja, in 
zoverre de liberale doctrine zo weinig mo
gelijk staatstussenkomst nastreeft. Al was 
de redenering van Minister Dewael cohe- 
renter dan deze van Minister Poma. Ook de 
manier waarop dit concreet vertaald werd, 
was verschillend. Zo namen de cultuur
subsidies bijvoorbeeld tij dens de legislatuur 
van Minister Poma af, wat niet het geval 
was tijdens de ambtsperiode van Minister 
Dewael. Neen, in zoverre het discours ook 
wonderwel paste in het breed maatschappe
lijke debat dat beheerst werd door de zware 
economische crisis. Toen Karei Poma Mi
nister van cultuur werd, diende de crisis zich 
in alle hevigheid aan. Bovendien vielen de 
inkomsten van de Gemeenschap na de Staats
hervorming tegen. De stijl van Minister 
Poma, die de nadruk legde op meer eigen 
inkomsten bij de instellingen, minder 
overheidsuitgaven, sponsoring, fiscale 
stimuli, viel dan ook tot op zekere hoogte in 
goede aarde. Tot op zekere hoogte, omdat 
zoals nog zal blijken de bezuinigingen die 
hij voorstelde op protest in de Vlaamse 
Raad stuitten.
Bovendien bleven de liberale ministers in 
gesprek met him collega’s van een andere 
politieke signatuur. Men mag immers niet 
uit het oog verliezen dat de Vlaamse rege
ring altijd een coalitie was. Soms werd de 
samenstelling van de Executieve bepaald 
door het proportionaliteitsbeginsel - dit wil 
zeggen dat alle politieke partijen er op een 
evenredige manier in vertegenwoordigd 
waren, bijvoorbeeld tijdens de ambstermijn 
van Minister Poma en in de tweede termijn 
van Minister Dewael, vanaf oktober 1988. 
Soms werd het meerderheidsbeginsel ge
hanteerd. Zo was er een coalitie van C.V.P. 
en P.V.V. tijdens de eerste periode van 
Minister Dewael.
Een andere aanwijzing om te stellen dat dit 
discours niet noodzakelijk een puur liberaal 
discours is, blijkt ook uit de uitspraken van 
de N ederlandse C.D. A.-Minister Brinkman, 
al kan men misschien opwerpen dat men 
hem in de rechtervleugel van het C.D.A. 
moet situeren. Ook bij hem vond men soms 
gelijkaardige termen terug. In Nederland 
noemde men dit nieuw geluid “verzake
lijking”.

Zijn deze termen verdwenen uit het dis
coursvan Minister Weckx? Ook in de rege
ringsverklaring van begin 1992 gaat veel 
aandacht uit naar het instrumentarium: het 
optimaal benutten van de middelen, het 
samenbrengen van de versnipperde be
voegdheden en geldstromen onder één 
Gemeenschapsminister. Maar uitspraken 
over eigen middelen, deregulering, fiscale 
stimuli vindt men minder terug. Betekent 
dit een volledige ommezwaai? Niet noo3za- 
kelijk. De pletwals van die termen mag dan 
verdwenen zijn, het betekent nog niet dat 
het meer zakelijke denken verdwenen is. Zo 
heeft de aandacht van de liberale ministers 
voor het verhogen van de eigen inkomsten 
van kunstinstellingen intussen een vertaling 
gekregen in een vastgelegd minimum
percentage aan eigen inkomsten in het 
podiumkunstendecreet. Het meer econo
misch denken is ook op andere manieren te 
merken. In het project “Vlaanderen - Eu
ropa 2002 " zegt de Vlaamse regering dat dé 
inspanningen voor het beschermen van het 
culturele verleden en het levend houden 
ervan niet alleen de cultuur dient, maar ook 
toeristische en economische doelstellingen. 
Dat men soms legitimeringsgronden zoekt 
in niet-artistieke aspecten is zeker geen re
cent verschijnsel. Nieuw is wel dat hierover 
ook onderzoek gebeurt. Tijdens de ambts
termijn van Minister Dewael deed de So
ciaal Economische Raad van Vlaanderen 
een onderzoek naar de economische impact 
van cultuur. En ook nu loopt een dergelijk 
onderzoek in opdracht van Minister Weckx. 
Ministers van Cultuur, van welke strekking 
ook, kunnen dergelijke harde gegevens na
tuurlijk goed gebruiken. Ook sponsoring is 
intussen ingeburgerd, al wordt een derge
lijke vorm van privé-financiering in beleids
teksten nu minder naar voren geschoven.

II. De daden

Tot zover het politieke discours. Hoe kreeg 
het kunstbeleid na 1980 concreet gestalte? 
Nam de aandacht voor de kunsten, gemeten
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ten tijde van de campagne “Vlaanderen Leeft” 

foto: Rudi Eylenbosch

aan het kunstbudget, toe, af of fluctueerde 
ze? En welke accenten werden er gelegd?

H.I. De evolutie van de kunstbegroting

Het onderzoek van de kunstbudgetten is in 
Vlaanderen zo goed als onbestaande. Het 
wordt bemoeilijkt doordat in de bestaande 
overzichten niet steeds dezelfde materies 
terugkeren. Ook de indeling van de Vlaamse 
kunstbegroting zelf veranderde in de loop 
der jaren meer dan eens. Minister Dewael 
bijvoorbeeld rangschikte enkele jaren zijn 
begroting in uitgaven voor scheppende en 
uitvoerende kunst en voor spreiding. Zo
lang de letteren, füm en beeldende kunst 
niet eenzijdig gelijkgesteld worden met de 
scheppende kunst en podiumkunsten en 
muziek met uitvoerende kunst, levert deze 
indeling een frisse kijk op de begroting op. 
Na enkele jaren werd deze indeling echter 
weer verlaten, wat het vergelijken van be
grotingen er niet eenvoudiger op maakt. De 
hierna vermelde gegevens vertonen daarom 
hier en daar misschien een afwijking, maar 
laten toch toe de algemene trends aan te 
duiden.
In zijn studie komt Maréchal tot de bevin
ding dat het kunstbudget van 322,5 mil
joen Bfr. in 1974 steeg tot 1.007,8 mil
joen Bfr. in 1981. Deze cijfers omvatten 
niet de aan de musea verbonden uitgaven. 
Rekening houdend met de inflatie betekent 
dit een gemiddelde reële stijging met 11% 
per jaar. De wazige en wollige beleidstek
sten over de rol van de overheid in die tijd 
hebben zich dus zeker niet vertaald in een 
verminderde subsidiëring. De stijging van 
het cultuurbudget heeft voor een groot ge
deelte te maken met de uitvoering van de 
vele in die periode gestemde decreten. Het 
aandeel van de kunsten in de totale culturele 
uitgaven in die periode daalde van 11,48% 
naar 8,54%. Ook de stijging van het kunst
budget was in eerste instantie te wijten aan 
de uitvoering van het theaterdecreet van 
1975.
Tijdens de ambtsperiode van Minister Poma 
steeg het budget van 1.083,4 miljoen Bfr. in 
1982 (aangepaste begroting) tot 1.202,2 mil
joen Bfr. in 1985 (initiële begroting), exclu
sief investeringskredieten. (3) Dit betekent 
een reële afname met 3%. Terwijl al in de 
cultuurbegroting 1982 fel gesnoeid was, 
werd in 1983 door Minister Poma uiteinde
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lijk een cultuurbegroting ingediend die zelfs 
nog 320 miljoen Bfr. minder bedroeg dan 
het bedrag dat hij oorspronkelijk in zijn 
voorontwerp had ingeschreven: 120 mil
joen Bfr. minder voor cultuur en 200 mil
joen Bfr. minder voor de B.R.T.N. In de 
Vlaamse Raad stuitte dit op protest. Alléén 
al om de decreten uit te voeren was 
200 miljoen Bfr. méér nodig, ondere an
dere 50 miljoen Bfr. om het theaterdecreet 
uit te voeren. De leden van de cultuur
commissie Beysen (P.V.V.) en Bourgeois 
(C.V.P.) dienden een amendement in om dit 
tekort weg te werken. Tegen dit amende
ment tekenden de Ministers Geens (C.V.P.) 
en Schiltz (V.U.) verzet aan. Uiteindelijk 
werd het cultuurbudget verhoogd met 
60 miljoen Bfr. en vond een overheveling 
van kredieten plaats binnen de culturele 
sector zelf.
Op het einde van de ambtsperiode van Mi
nister Dewael was het kunstbudget geste
gen tot circa 2 miljard Bfr. Het is dus zeker 
niet zo dat zijn pleidooi voor minder Staat 
zich vertaalde in minder subsidie, wel inte
gendeel.
In de periode Weckx stijgt de kunstbegroting 
verder tot circa 2,5 miljard Bfr. Desondanks 
geeft de regering in haar tussentijdse balans 
van september 1994 toe dat de procentuele 
stijging van de begroting een relatief gege
vens is en dat cultuur een eerder bescheiden 
post op de Vlaamse uitgavenbegroting is. 
De uitgaven voor kunst, exclusief uitgaven 
voor een algemeen kunstenbeleid (wat 
hoofdzakelijk investeringen zijn) en de in
ternationale kredieten, bedragen nog geen 
0,6% van de totale uitgaven van de Vlaamse 
regering (niet-gesplitste kredieten).
Ondanks de stijging van het kunstbudget 
tijdens de legislatuur van de Ministers 
Dewael en Weckx, is de aandacht van de 
overheid voor kunst bij de uitbouw van het 
autonomere Vlaanderen dus nog steeds heel 
beperkt. De uitbouw van het meer auto
nome Vlaanderen is zeker niet in eerste 
instantie een cultureel project.

IL2. Het beleid per sector na 1980

Natuurlijk kunnen we hier niet gedetail
leerd ingaan op het beleid van de opeenvol
gende Ministers van Cultuur voor de di
verse sectoren. We beperken ons tot enkele 
bedenkingen. In de kunstbegroting gaat het
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meeste geld steeds naar de podiumkunsten 
en naar muziek. In 1994 wordt meer dan 
1,7 miljard Bfr. besteed aan podiumkunsten, 
316 miljoen Bfr. aan muziek, 227 mil
joen Bfr. aan beeldende kunst en musea en 
162 miljoen Bfr. aan film. De grotere uitga
ven voor podiumkunsten en muziek kan 
men vooral verklaren door het feit dat vele 
uitvoerende ensembles gesubsidieerd wor
den -. de Vlaamse Opera, het Ballet van 
Vlaanderen, de Filharmonie van Vlaande
ren, en de vele andere podiumkunsten
gezelschappen, orkesten en kunstencentra. 
De subsidies hebben dus vooral betrekking 
op de hoge personeelsuitgaven.

n.2.a. Scheppende kunstenaars

In 1992 was het bedrag voor scheppende 
kunstenaars 180 miljoen Bfr., waarvan 
114 miljoen Bfr. bestemd was voor de pro- 
duktie van films. In 1994 bedragen de in
spanningen voor film 308 miljoen Bfr. In 
het nieuwe fonds “Film in Vlaanderen’’ 
wordt zowel vanuit de economie- als de 
cultuurbegroting geld gestort, waarvan mi
nimaal 75% bestemd is voor produktie- 
steun. Voor de scheppende kunstenaars in 
de andere sectoren blijft er in ieder geval 
niet veel geld over.
Waaruit bestaat de steun voor de schep
pende kunstenaar? Minister Dewael, die in 
zijn verklaringen veel belang hechtte aan 
scheppende kunstenaars, mag een aantal 
maatregelen op zijn naam schrijven. Het 
opdrachtensysteem in de muzieksector werd 
voor het eerst toegepast in 1986. Subsidie 
wordt pas toegekend als er een contractuele 
verbintenis bestaat tussen een muziek- 
ensemble dat de verplichting tot uitvoering 
op zich neemt en de componist. Minister 
Dewael zocht naar een formule waarbij niet 
de overheid, maar de sector zelf opdrachten 
geeft, waarmee hij ook de band tussen schep
pende en uitvoerende kunstenaars poogde 
te verbeteren. Een gelijkaardig systeem 
kwam er voor theaterauteurs. In het podium
kunstendecreet spreekt men daarnaast van 
opdrachten aan auteurs, choreografen, com
ponisten en librettisten. Maar voorlopig is 
er alleen geld voor opdrachten aan auteurs. 
Nieuw in dit decreet is dat de gezelschappen 
en kunstencentra binnen de subsidieperiode 
van 4 jaar een creatieopdracht moeten ge
ven zonder hiervoor extra subsidie te krij
gen.
Op het vlak van muziek nam Minister 
Dewael nog een andere maatregel. De or
kesten werden verplicht werk van een he
dendaags Vlaams componist in het reper
toire op te nemen. Zonder het nut van het 
stimuleren van de aandacht voor heden
daagse kunst in vraag te stellen, lijkt dit toch 
een maatregel die men zeker niet van een 
liberaal minister zou verwachten. Want is 
dit geen rechtstreekse ingreep in de 
repertoirekeuze? Het tegenargument dat de 
Minister in zijn boek aanhaalt, namelijk dat 
niet één kunstenaar in Vlaanderen verplicht 
is overheidssubsidie aan te vragen of te
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aanvaarden, lijkt me erg zwak.
Een andere vorm van overheidssteun die al 
langer bestaat, zijn de beurzen. De toelagen 
voor beeldende kunstenaars werden gelei
delijk opgetrokken. In 1991 was hiervoor 
8,9 miljoen Bfr. beschikbaar, nu is dit 
15 miljoen Bfr. Voor beurzen voor auteurs 
was in 1985 7,1 miljoen Bfr. beschikbaar. 
Minister Dewael verhoogde dit bedrag tot 
9 miljoen Bfr. Minister Weckx maakte er 
18 miljoen Bfr. van. Ook de manier van 
toekenning veranderde in de loop der tijd. 
Minister Dewael, die het bedrag voor de 
aankoop van boeken reduceerde omdat hij 
het systeem niet efficiënt vond, gaf de voor
keur aan steun via beurzen. In plaats van een 
versnippering van het toch al weinige geld, 
kwamen er vaste bedragen per auteur, eerst 
250.000 Bfr., later 300.000 Bfr. Geleidelijk 
schoeit Minister Weckx het systeem, maar 
nog niet het beschikbare budget, op Neder
landse leest, ook omdat de Europese een
wording en het niet-discriminatiebeginsel 
hem hiertoe verplichten. Het huidige sys
teem kent een beurs toe die bestaat uit x- 
maanden à rato van een vast bedrag per 
maand.
Ook het geven van lezingen wordt van over
heidswege ondersteund. Waar vroeger ech
ter enkel lezingen door auteurs in scholen, 
bibliotheken, kunstacademies, culturele 
verenigingen en instellingen gesubsidieerd 
werden, wordt nu de lezing van elke schep
pende kunstenaar betoelaagd. Het bedrag 
per lezing is intussen ook wat opgetrokken. 
Daarnaast zijn er nog twee dossiers die de 
kunstenaar aanbelangen. Het dossier van de 
leenvergoeding enerzijds en het dossier van 
het statuut van de kunstenaar anderzijds 
slepen echter al jaren aan.
Sinds 1980 werden dus een aantal nieuwe 
maatregelen genomen ten voordele van 
scheppende kunstenaars en werden de sub
sidies verhoogd. Maar het is onvoldoende 
om van een Vlaams beleid te spreken dat 
écht ondersteunend en stimulerend werkt.

n.2.b. Podiumkunsten en musea

Een verwezenlijking die zeker in het oog 
springt, is het podiumkunstendecreet. Mi
nister Weckx mag er zijn naam onder zetten, 
al werd het - zij het in wat andere vorm - 
door Minister Dewael voorbereid. Zelfs 
Minister Poma vroeg al aan de toenmalige 
Raad voor Toneelkunst suggesties voor een 
nieuw beleid. De overheidsmolen maalt 
soms traag. Maar ook de sector zelf gaat hier 
niet volledig vrijuit. Minister Dewael 
meende terecht dàt, met het oog op de artis
tieke ontwikkelingen, aparte regelingen voor 
theater, dans, muziektheater en kunsten
centra niet langer verantwoord waren. Uit 
angst het budget met andere sectoren te 
moeten delen, kwam er vanuit bepaalde 
hoeken van de theatersector protest en werd 
een compromis uitgewerkt. Nu al blijkt dit 
tot problemen te leiden. Waar het subsidie
beleid van de overheid meestal nog geba

seerd is op jaarlijkse aanvragen en toewij
zingen, met alle onzekerheid die dit mee
brengt, kan de podiumkunstsector voortaan 
werken met periodes van vier jaar, al zijn er 
elk jaar evaluaties. Vraag is wel, hoe men in 
een dergelijk systeem ook een openheid 
naar vernieuwing en jong talent kan behou
den. Het weinige geld dat voorlopig voor 
projecten beschikbaar is, belooft niet veel 
goeds. Een probleem waarmee men al vanaf 
de jaren ’70 na de stemming van de vele 
decreten geconfronteerd werd, is het gebrek 
aan geld pm ze volledig uit te voeren. Wat 
met het nieuwe podiumkunstendecreet? 
Voor theater bleef ongeveer hetzelfde be
drag beschikbaar. Voor de kunstencentra 
kwam onmiddellijk meer geld vrij, maar zal 
de overheid het hier nu bij laten? Voor dans 
gebeurt er een inhaalbeweging, maar nog 
steeds ligt het bedrag veel lager dan wat 
volgens de Raad van Advies voor de dans 
nodig is. Het muziektheater blijft stiefmoe
derlijk behandeld. En dan houden we geen 
rekening met de Vlaamse Opera die buiten 
dit decreet valt, en waarvan de herstructure
ringen en de zware financiële erfenis als een 
rode draad door al die jaren lopen.
Van het orkestbeleid van Minister Poma 
moeten we ons vooral de herstructurering 
van de Filharmonie van Antwerpen herin
neren. Voor andere orkesten bleef er jaren
lang te weinig geld over. Pas tijdens de 
ambtsperiode van Minister Weckx kwam er 
ook een structurele subsidie voor de barok- 
orkesten die intussen al een internationale 
faam hadden verworven.
Wat de musea betreft, is het nog steeds 
wachten op een echt beleid. Midden jaren 
’80 werd het voorlopig enige museum voor 
hedendaagse kunst van Vlaanderen geo
pend, het MUHKA. Maar voor het overige 
werd deze sector erg verwaasloosd. Waar 
blijft het beloofde museumdecreet? En wan
neer komen de nodige middelen om een 
echt museumbeleid uit te werken?

U.2.C. Vlaanderen in een 
internationale context

Sinds 1980is de internationale context waar
binnen een Vlaams beleid kan uitgebouwd 
worden sterk gewijzigd. De internationali
sering van de kunstpraktijk is in deze pe
riode nog sterk toegenomen. Ook de be
voegdheden van de Vlaamse overheid om 
een eigen buitenlands cultuurbeleid te voe
ren werden aanzienlijk uitgebreid. De Ge
meenschappen kregen eigen verantwoorde
lijkheid voor de invulling van de culturele 
akkoorden en ze mogen nu ook zelf verdra
gen sluiten, maar dit recht moet nog verder 
worden uitgewerkt. Over de rol en het nut 
van de culturele akkoorden wordt echter al 
jaren gedebatteerd. Het belang van dit werk
instrument is immers afgenomen. Vele in
ternationale initiatieven komen buiten de 
culturele akkoorden tot stand en worden 
buiten die akkoorden gesubsidieerd. Bij de 
bespreking van de begroting 1992 in de 

Commissie voor Cultuur van de Vlaamse 
Raad moest Minister Weckx dan ook toege
ven dat twintig jaar na de culturele autono
mie de Vlaamse Gemeenschap met betrek
king tot de realisatie van haar internationale 
uitstraling nog steeds groeipijnen, meer nog 
zelfs, symptonen van kinderziekten ver
toont.
De problemen zijn legio. Er is nog steeds 
geen samenwerkingsakkoord met de Franse 
Gemeenschap. De samenwerking met Ne
derland verloopt lang niet altijd even vlot. 
Het Taalunieverdrag dat begin 1982 onder
tekend werd, werd pas in 1985 operationeel. 
Vele vragen rezen later bij de werking van 
de Nederlandse Taalunie en er volgde een 
herstructurering. Ook het Belgisch-Neder- 
lands Cultureel Akkoord is aan heroriëntatie 
toe. De Minister zei tijdens diezelfde be
spreking: “Binnen de Vlaamse Raad dient 
een ernstig debat gevoerd te worden over de 
functies van de cultuur in onze samenle
ving. Indien men een cultuurbeleid wil waar 
ernst in zit en waar tevens een toekomst- 
gerichte dynamiek van uitstraalt, dan zal dat 
voor Vlaanderen ook met klinkende cijfers 
moeten duidelijk gemaakt worden. De 
Vlaamse Gemeenschap verdient een inter
nationale culturele uitstraling met stijl en 
visie en zou er tevens baat bij hebben haar 
joker - Brussel, onze hoofdstad in Europa - 
tijdig uit te spelen”.
Maar we staan nog niet ver. Op een derge
lijk debat is het nog steeds wachten. Ook 
wanneer men het beschikbare geld bekijkt, 
kan men zich afvragen of de Vlaamse Ge
meenschap wel echt zwaar tilt aan de inter
nationale uitstraling. De internationale kre
dieten voor kunst bleven jarenlang steken 
op 120 miljoen Bfr. Hiermee moest men de 
vele initiatieven die in en buiten de culturele 
akkoorden ontstonden subsidiëren én de 
grote ad hoe speerpuntinitiatieven. Tijdens 
de ambtstermijn van Minister Dewael was 
er bijvoorbeeld het Ensor-project en de 
manifestatie in Moskou. Ten tijde van Mi
nister Weckx was er de Frankfurter 
Buchmesse en de Biënnale van Venetië, 
twee initiatieven die in samenwerking met 
Nederland gerealiseerd werden.
In 1993 komt Minister-President Van den 
Brande, die op alle mogelijke manieren de 
rol van Vlaanderen in Europa probeert te 
versterken, met het idee van Culturele Am
bassadeurs op de proppen. Hij trekt hier
voor op zijn eigen begroting ineens maar 
liefst 160 miljoen Bfr. uit. Vlaanderen zendt 
zijn zonen uit? De meeste Culturele Ambas
sadeurs hadden intussen allang een interna
tionale faam uitgebouwd, vaak met héél 
weinig overheidsgeld. Dit geld, dat de sec
tor natuurlijk goed kan gebruiken, wordt 
dan in 1994 toch voor een groot gedeelte 
overgeheveld naar de cultuurbegroting. De 
economiebegroting behoudt een potje van 
26 miljoen Bfr. voor evenementen.
De Minister-President probeert ook op an
dere manieren Vlaanderen te promoten in 
het buitenland. Hij stelde eind 1992 een 
“Handvest van het Europa van de cultu
ren ” voor, een pleidooi voor een “cultureel 
gecorrigeerde markteconomie”. Volgens dit 
document is Europa samengesteld uit 
cultuurregio's, entiteiten met een eigen cul
turele identiteit, economische draagkracht 
en exclusieve bevoegdheden, uitgeoefend 
door verkozen bestuurders. Maar zover zijn 
we nog niet. De basis van de Europese Unie 
vormen nog steeds de lidstaten. België heeft 
dus slechts één stem. Tijdens de begroting 
van 1992 zegt Minister Weckx dat diegene 
die de dossiers het best kent, het meeste 
kans heeft zijn mening door te drukken. Hij 
geeft toe dat gebrek aan traditie in interna
tionale zaken en een manke vertegenwoor
diging van Vlamingen in het buitenland, 
naast de discontinuïteit in de opvolging van 
de dossiers vaak negatieve gevolgen heb
ben.

Afspraak voor het grote debat over kunst, 
cultuur en de overheid: wanneer?

Els Baeten

Noten

(1) Jelle Maréchal, “Het Vlaamse kunst
beleid door de Vlaamse cultuurministers 
van 1974 tot begin 1986. Een politologische 
verkenning als bijdrage aan het debat over 
kunstpolitiek”, Onuitgegeven licentiaats- 
verhandeling, R.U.G., 1987.
(2) Pascal Cornet en Bert Populier, “Inter
view met Hugo Weckx”, “Kunst & Cul
tuur”, nr. 1,1994, pp.15-17.
(3) Vlaamse Raad, stuk8(1984-1985),nr. 9, 
blz. 75.
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Een crematorium 
van soortnamen en vertegenwoordigers 

De collectie van het MUHKA

Oktober 1985: Florent Bex treedt als eerste 
werknemer in dienst van het MUHKA (Mu
seum van Hedendaagse Kunst Antwerpen). 
Onrechtstreeks ligt de Stichting Gordon 
Matta-Clark aan de basis van de oprichting 
van het MUHKA. Deze stichting werd in 
het leven geroepen met als meest directe 
oogmerk het behoud van eén Antwerps pand, 
waarin de kunstenaar Gordon Matta-Clark 
een ingreep had gerealiseerd. Om het pand 
te kunnen kopen, vroeg de Stichting aan een 
hele reeks kunstenaars om werken te schen
ken. Bedoeling was ze te veilen en met de 
opbrengst het huis te kopen én het daaraan 
grenzende stuk grond.
Op dit braakland wilde de Stichting een 
museum voor hedendaagse kunst bouwen 
dat in directe verbinding zou staan met 
Matta-Clarks pand. Door omstandigheden 
werd het gebouw echter met de grond gelijk 
gemaakt en mocht men de ambitieuze plan
nen opbergen. Ondertussen bleef het me
rendeel van de geschonken werken echter in 
het bezit van dé Stichting. Met het goedvin
den van de kunstenaars werden ze ingescha
keld in een gewijzigd opzet. Ze zouden het 
fundament vormen voor een nieuw op te 
richten museum voor hedendaagse kunst. 
Volgens Flor Bex fungeerde deze ad hoe 
collectie - of beter: het abstracte bedrag van 
100 miljoen Bfr. dat hij erop had gekleefd - 
uiteindelijk ook als het doorslaggevende 
argument voor het vrijmaken van de bud
getten voor de oprichting van dit museum. 
Vanaf 1982 ging men op zoek naar een 
gebouw dat tot museum verbouwd kon 
worden.
Wanneer Bex in 1985 met het MUHKA van 
start mag gaan, bezit dit museum nog geen 
enkel kunstwerk. Er is enkel de lijst van 153 
bruiklenen van de Stichting Gordon Matta- 
Clark. Deze werken zouden aan het mu
seum worden overgedragen op het moment 
dat dit vanuit praktisch oogpunt mogelijk 
werd. Tot op heden is dat echter nog steeds 
niet gebeurd. Waarom wordt verzaakt aan 
de schenking van een collectie die als hèt 
centrale argument voor de oprichting van 
het museum naar voren wordt geschoven? 
Een kritisch onderzoek van de historiek van 
deze publieke collectie wordt daardoor reeds 
gedurende een geruime tijd onmogelijk ge
maakt, om nog te zwijgen over de 
deontologische kant van de zaak.
De lijst in kwestie maakt bepaald weinig 
indruk. Het overgrote deel bestaat uit werk
stukjes van kunstenaars uit de tweede of 
derde rij, en de rijen die daarop volgen. En 
de werken van de zwaardere namen 
(Acconci, Byars, Ruscha,...), zijn die niet 
secundair binnen hun oeuvre? Natuurlijk 
kan men niet veel verwachten van zo’n 
“veilingpot”. Het belangrijkste voor het 
MUHKA was dat het machtsargument van 
deze “internationale collectie” heeft gewerkt, 
hoe lachwekkend dit nu ook mag lijken. Tot 
zover een erg schematische voorgeschiede
nis. Omdat we hier de collectie en de om
gang met deze collectie willen onderzoe
ken, laten we “wat vooraf ging” voor wat 
het was.

I. Het MUHKA-gebouw

Lente 1984, de keuze was gevallen, het 
pand in de Leuvenstraat werd aangekocht. 
“Meteen kreeg het Architectenbureau 
Michel Grandsard de opdracht met de 
ombouwing en de inrichting te beginnen”, 
lezen we in een inleiding van Marcel Van 
Joie in de eerste catalogus van de MUHKA- 
collectie. Meteen? Woonde Grandsard vlak 
naast de deur? De vanzelfsprekendheid 
waarmee de keuze voor Grandsard wordt 
vooropgesteld is onthutsend. Blijkbaar was 
het onnodig om te reflecteren over de mate
riële noden van dit museum, of over ver
schillende oplossingen en kandidaten. Laat 
staan in het openbaar. Nee, Michel 
Grandsard was toch de autoriteit in het ver
bouwen van bestaande panden tot musea. 
Dat wist toch iedereen.
Een meevaller was natuurlijk niet uitgeslo
ten, maar jammer genoeg spreekt de werke
lijkheid voor zich. Om te beginnen werd de 
charmante voorgevel van deze art deco 
graansilo in een week rozig, postmodern 
velletje gestoken. Binnen is het museum 
radicaal claustrofobisch. Dit gesticht voor 
kunstwerken vanaf de jaren ’80 perst elke

Gordon Matta-Clark

Office Baroque, 1977

tentoonstelling in een dwangbuis. Van een 
selectief parcours is weinig of geen sprake: 
de opeenvolging van de ruimten, hokjes, 
doorgangen is dwingend. De toeschouwer 
komt voortdurend in halve isolatiecellen en 
doodlopende straatjes terecht: de cirkelvor
mige ruimte aan het uiteinde links, de punt 
rechts, en de andere ruimtes waar men bin
nen en buiten moet door dezelfde deur. Het 
MUHKA-interieur is de meest hysterische 
belichaming van de zogenaamde neutraal 
witte kunstbox-cultuur. Meer nog, ze is er 
de karikaturale omkering ervan, aangezien 
ze de toeschouwer op de meest arrogante 
wijze haar wetten oplegt. De opdringerige 
witheid bekruipt letterlijk alles, muren, pla
fond en vloer. Gevolg is dat geen enkel 
kunstwerk zich kan verankeren. Niets plooit 
op zichzelf terug, de werken leveren een 
permanent gevecht tegen een obsederend 
wit scherm dat hen elke zwaarte weigert. De 
blik van de toeschouwer wordt geradbraakt 
in deze vlakte vol trillende fata morgana's, 
die de kunstwerken zijn.
Het MUHKA-gebouw is een memorabele 
farce in de geschiedenis van de museum- 
architectuur. Nu moet men echter met deze 
catastrofe omgaan. Elke presentatie in deze 
krankzinnige showroom kan problemen 
oplossen of toevoegen - zoals verderop zal 
blijken.

II. De collectie

Het MUHKA verzamelt kunst sedert 1986. 
Tot op heden kocht het zo’n 150 kunstwer
ken. Het ontving daarnaast rond de 65 schen
kingen en mag rekenen op een 50-tal bruik
lenen van de Vlaamse Gemeenschap. Welke 
aankooppolitiek wordt gevolgd? Ikheb mijn 
informatie betrokken uit officiële beleids
documenten van de directie en de twee 
collectiecatalogi die in 1988 en 1990 wer
den uitgegeven. Daarnaast heb ik Flor Bex 
ook gesproken over de politiek van het 
MUHKA. Voorts wil ik opmerken dat ik 
zelf sinds april 1994in de aankoopcommissie 
zetel. Voor de verderop aangehaalde aanko
pen geldt echter dat de discussie zo goed als 
afgesloten was toen ik de eerste vergaderin
gen bijwoonde.

H.1. Aankoopprocedure

Sedert begin 1993 is een commissie inge
steld die adviserend optreedt voor de aanko
pen en programmatie van het MUHKA. 
Daardoor wordt de bevoegdheid van Flor 
Bex, die voordien alléén verantwoordelijk 
was voor het aankoopbeleid, ingedijkt. Ge
vraagd naar de werken uit de collectie waar 
hij op dit moment nog volledig achterstond, 
stelde hij een ontstellend kort en fragmen
tair lijstje samen. Hoop en al een tiende uit 
de collectie, zonder enige coherentie. Ook 
van de werken die uitsluitend op zijn voor
stel aangekocht werden, konden nog slechts 
enkele hem bekoren.

Dé aankopen van het MUHKA komen op 
dit moment langs twee wegen tot stand: op 
voorstel van de commissieleden en op vraag 
van galeries.' De primitieve wijze waarop de 
commissie haar voorkeuren mag kenbaar 
maken, laat het ergste vermoeden. De on
macht waarmee de commissie een beleids
matig fundament voor de collectie tracht uit 
te werken, wordt pijnlijk geïllustreerd wan
neer de directeur een lijst van kunstenaars
namen te voorschijn haalt, gevolgd door de 
voorkeurstemmen die ze kregen van de ver
schillende commissieleden. Een rasechte 
hitparade: “Nauman had het meeste en dan 
Pitz", vertelt de directeur met misplaatste 
trots, en inderdaad: onversaagd werd werk 
van deze kunstenaars aangekocht. Uitein
delijk komt het er op neer dat de beheerraad 
van het MUHKA met de oprichting van 
deze commissie het on-beleid toedekt. An
derzijds wordt ook gekocht op voorstel van 
galeries, wat op zijn minst een vreemde 
situatie is. Wie de herkomst van de werken 
uit de collectie nagaat, stelt dan ook vast dat 
opvallend veel werken zijn gekocht nadat 
de betreffende kunstenaar - Belg of buiten
lander - in een Belgische (vaak Antwerpse!) 
galerie op bezoek was. De manier waarop 
het MUHKA zich tot slaafje van de kunst
markt degradeert, ligt mede aan de oor
sprong van de samenstelling van de collec
tie.
Dat elke aankoop moet passeren langs de 
Vlaamse Gemeenschap waar dit museum 
onder ressorteert, maakt de aankoop
procedure bijzonder omslachtig. Een gale
rie of kunstenaar moet lang op zijn geld 
wachten. Als de directeur echter stelt dat het 
museum door deze ongehoorde procedure 
geen interessante prijzen kan bedingen en 
bepaalde aankopen mist, groeit deze klacht 
uit tot een gevaarlijk argument, dat de direc
teur gebruikt om zich vrij te pleiten van de 
talrijke ondertussen gerealiseerde miskopen.

H.2. Actieterrein

Citeren we om te beginnen Flor Bex die in 
“De verzameling 1 ” stelt dat het MUHKA 
als “specifiek actieterrein, zowel voor de 
verzameling als voor de tentoonstellings- 
politiek, (kiest voor) de internationale beel
dende kunst vanaf de jaren ’70.” Marcel 
Van Jole, toenmalig voorzitter van de raad 
van beheer van het MUHKA, merkt in zijn 
“Woord Vooraf’ echter iets anders op: “ge
zien het museum werd opgericht in 1985 
leek het logisch zich vooral toe te spitsen op 
de kunstproductie van de jaren ’80". De 
contradictie wordt ongedaan gemaakt als 
we begrijpen dat Bex de collectie van de 
Stichting Gordon Matta-Clark naar voor 
schuift als een geheel dat moet zorgen voor 
“een representatief beeld (...) van de jaren 
’70". Elders lezen we: “het is inderdaad zo 
dat, indien het MUHKA in de jaren ’90 een 
representatief beeld wil geven van de jaren 
’80 er jaarlijks voldoende werken dienen 
verworven te worden”. Verder is er sprake 

van “een dynamisch en actueel aankoop
beleid dat de kunstevolutie, en in het bie- 
zonder deze van de jongste generatie kun
stenaars, op de voet volgt en een collectie 
nastreeft van authentieke en representatieve 
werken van vandaag”.
Het museum vertrekt voornamelijk vanuit 
het “nu”, en met dat “nu” bedoelt het 
MUHKA de kunst van de jaren ’80, ge
maakt door een generatie van de jaren ’80. 
Punt uit. Een rekbaar tijdsbegrip is aan het 
MUHKA niet besteed. Het MUHKA defi
nieert de tijd en het actuele op een statische 
manier. Het hanteert een dingmatige om
schrijving van het “nu”. Door het actuele 
botweg te herleiden tot wat een “jonge” 
generatie “nu” maakt, gaat het mee met de 
holste actualiteitshysterie.
Als het MUHKA al in schijven van tien j aar 
wil denken, dan had het deze “jaren ’80" 
nog altijd dynamisch kunnen opvatten. In 
dat geval had men ditzelfde “nu” (of de 
jaren ’80) kunnen zien als een veranderlijk 
netwerk van relaties, oordelen en voorkeu
ren, zoals dat zich op (en rond) een bepaald 
tijdsmoment vormt, en blijft vormen. Het 
MUHKA beschouwt de jaren ’80 echter als 
één coherente schijf op een lineaire tijds- 
schaal. Met behulp van het argument dat 
werken van de jaren ’80 nog betaalbaar zijn, 
wil het MUHKA zich enkel onttrekken aan 
een doorgedreven discussie over haar actie
terrein. Dit laatste probleem kan trouwens 
worden opgevangen door een evenwichtige 
tentoonstellingspolitiek, die vanuit de no
den van de collectie vertrekt. De organische 
band tussen collectie en tentoonstellings- 
beleid, kenmerkend voor elk geëngageerd 
museumbeleid, is in het MUHKA zo goed 
als volledig afwezig.

H3. Keuzes

Het MUHKA kan voor de collectievorming 
jaarlijks rekenen op een budget van 
5 miljoen Bfr., sinds 1994 opgetrokken tot 
6 miljoen Bfr. Daarmee maakt het haar keu
zes. Welke keuzes? Bex schrijft in “De 
verzamelingI”: “Daarom werd in een eerste 
periode geopteerd voor een geconcentreerd 
aankoopbeleid dat zich vooral richt naar de 
sculpturale en driedimensionale vormge
ving, zonder twijfel het gebied dat de natio
nale en internationale scene de laatste jaren 
heeft bepaald. Een ander uitgangspunt was 
het situeren van kunstenaars van eigen bo
dem in een internationale context”. En in 
“De verzameling II”: “sinds 1989 werden 
ook meer werken verworven van beeldende 
kunstenaars die op diverse wijzen gebruik 
maken van het medium fotografie.” En nog, 
in “De verzameling I”: “Wel interessant is 
het vestigen van de aandacht op typische 
vertegenwoordigers van bepaalde tenden- 
zen.” Ook in een beleidsnota van februari 
1992 stelt Bex: “Met 40% zijn de sculpturen 
en driedimensionele werken en installaties 
het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door 
tekeningen en werken op papier (25%), 
schilderijen (20%) en de werken waarin het 
fotografisch medium als enig hoofdbestand
deel naar voor komt (15%).”
Het MUHKA in een notedop: sculpturale 
kunst, 3D-kunst, foto-kunst, Belgische 
kunst, maar ook niet-Belgische kunst, en 
niet te vergeten vooral kunst van de jaren 
’80. Bovendien wist de directie nog te mel
den dat er de laatste tijd ook kunst met een 
menselijk karakter aan bod komt, kunst 
waarin bijvoorbeeld het lichaam centraal 
staat. Body-kunst, zeg maar.
Vanuit de meest primitieve soortnamen 
wordt hier een beleid verdedigd. Het 
MUHKA lijkt de premissen te hanteren van 
een dierentuin. Er zijn een paar soorten - 
zoogdieren, vogels, vissen - en vervolgens 
moeten die worden vertegenwoordigd, in al 
hun geledingen.
Dit simplisme is perfect uit de collectie af te 
lezen. Eén basisprincipe regeert: de 
onreduceerbare complexiteit van het indivi
duele kunstwerk wordt toegedekt met be
hulp van soortnamen. De werken worden 
gekozen als vertegenwoordigers van een 
soort, stand-ins voor variëteiten, catego
rieën, stereotypieën. Het MUHKA kiest 
nooit voor “dit werk”, nee, het wil “een 
soort werk”: “een Copers” hebben, “een 
bodywerk”, een “werk van een Belg”, een 
“3D-werk”. Alle hokjes moeten vertegen-
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woordigd zijn en het bepaald lidwoord ont
breekt altijd. Zelfs als men voor een kunste
naar kiest, lijkt men deze kunstenaar niet te 
benaderen als de drager van een specifieke 
kwaliteit, maar als een soortnaam die aan- 
weziggesteld moet worden: een “voorbeeld” 
van de variëteit Dujourie, Van Isacker, De 
Keyser,...
Het logische gevolg is dat men ettelijke 
keren middelmatig of slecht werk kocht van 
verder niet (steeds) onverdienstelijke kun
stenaars. De “Gouden strop en stoel” van 
Leo Copers is een ontiegelijk zwak werk, 
dat slechts het vingerknip-cliché van zijn 
maker representeert. Het werk van Wolf
gang Laib - een keurig geel vierkant - is een 
vervelend type-werk van een middelmatig 
kunstenhar, die echter best wel zij n uitschie
ters heeft. De schaatsers van Henk Visch is 
één van de meest steriele werken die ik van 
hem heb gezien. Voortdurend stelt men vast 
dat - in naam van de soortnamenmethode - 
de integriteit van werk en kunstenaar wor
den platgewalst. Het werkje van Jimmie 
Durham bijvoorbeeld is volledig uit de con
text van diens Documenta-bijdrage getrok
ken. Het werd gekocht als het ikoontje van 
een kunstenaar, die juist elk recupereerbaar 
cultureel portret wil laten barsten. Als men 
Durhams werken voor “Antwerpen 93” 
(nota bene in het MUHKA) en recenter in 
Galerie Szwajcer heeft gezien, wordt duide
lijk wat de alternatieven waren. Tekenen we 
ook aan dat het MUHKA van goede kunste
naars als Juan Munoz, John Körmeling en 
Michel François matige tot zwakke werken 
kocht. Van Nauman is er een krachtig vi- 
deo-werk, “Good boy bad boy De andere 
‘Nauman’ (“CrossBeams”) is naar de nor
men van dit oeuvre teveel een braaf galerie- 
werk.
We halen hier slechts de frappantste voor
beelden aan van de inspiratieloze keuzes, 
gemaakt uit het oeuvre van goede kunste
naars. Daarnaast zijn er ook de - zeldzame - 
betere MUHKA-werken^maar deze kwali
ficatie betekent niet dat het primitivisme 
van de soortnamenmethode doorbroken 
wordt. In veel gevallen kan men immers 
slechts zeggen dat deze werken - op zich - 
o.k. zijn. Slecht zijn ze niet, maar men kan 
voortdurend meer spannende, uitdagende, 
kortom betere alternatieven aanwijzen. Bo- 
vendien zijn ook deze werken in de eerste 
plaats gekocht om te functioneren als een 
makkelijk te cadreren herkenningssignaal 
van de kunstenaar. Uitschieters zijn het zel
den, want uitschieters zijn slechte represen
tanten van de artistieke soort.

Tot nog toe hebben we het enkel gehad over 
de keuze voor visuele (handels)vertegen- 
woordigers van goede kunstenaars: slecht, 
middelmatig of ‘in orde’ zonder meer. We 
spraken nog niet over de slechte kunste
naars en hun slechte werken. Die zijn nume
riek (!) ruimschoots in de meerderheid.
Om te beginnen stellen we vast dat van de 
Belgische kunstenaars die sedert het ont
staan van het MUHKA een beetje onder de 
aandacht zijn gekomen, een onwaarschijn
lijk brede keure vertegenwoordigd is. De 
keuze van het MUHKA is wat dat betreft 
een niet-keuze, een onbeleid.Het MUHKA 
heeft al slapend het Belgische landschap 
afgegraasd. Ongetwijfeld behaalt iedere 
geblinddoekte burger die een doorsneelijstje 
‘geplaatste informanten’ bij zich heeft, een 
gelijk(w)aardig resultaat. Het MUHKA 
kocht slechte lamst van parasitaire meelo- 
pertjes als Mark Luyten, Jean-Marc Navez, 
Mark Verstockt, Jan Schietekat. Waarom 
bijvoorbeeld Luyten? Luytens werk dreef 
mee met de autoreflexieve neigingen van de 
kunst van de jaren ’80, hij zit in één van de 
betere galeries, en hij is Antwerpenaar. Drie 
mogelijke redenen. Als niet-Antwerpenaar 
had hij het misschien nog gehaald, maar 
zonder de galerie was de kans vermoedelijk 
klein. Niet getreurd echter, nu mag dit sen
timenteel slippendragertje van Vercruysse 
erbij, samen met Navez, Verstockt en 
Schietekat. Vier kunstenaars waarvan er 
ongetwijfeld 13 in een dozijn kunnen, en 
dus ongetwijfeld ook in het MUHKA, zo
lang ze maar dicht bij de hand zijn - de 
kunstscene zorgt voor de voorselectie, waar
voor dank.
Over de werken van Carlo Verbist, Marion 
Duval en Sjoerd Buisman kan men slechts 
opmerken dat het MUHKA bij elke groep 

laatstejaars van een inlandse academie even
veel ‘talent’ had aangetroffen. Niet ver daar
van mogen we gerust het werk van Willy De 
Sauter, Luk Van Soom, Paul Gees, Eric 
Colpaert en Jan Van Oost situeren. Het 
maken van duidelijke artistieke keuzes of 
het vormen van een geëngageerd oordeel is 
voor het MUHKA duidelijk een ondemo
cratische en (vooral) te risicovolle aangele
genheid, zeker als het om Belgen gaat. En 
om Antwerpenaars, zoals Fred Bervoets, 
deze sympathieke regionalist die - alleen 
daarom - toch zijn visitekaartje moet kun
nen achterlaten. In 1986 wordt werk van 
Denmark gekocht, deze bloedloze papier- 
perser, dit anachronisme uit de kunst van de 
jaren ’70. Het Belgische emmertje wordt 
nog verder volgegoten met onopvallende of 
ronduit slechte werken van Thé Van Ber
gen, Jean-Marie Bijtebier, Bernard 
Queeckers, Liliane Vertessen, Willem Cole, 
Carlo Mistiaen en anderen. Ze zijn er alle
maal bij, een echte staalkaart van minimaal 
gevulde CV’s uit de jaren ’80.
Natuurlijk is het geen ramp als er eens een 
werk van één van deze mensen in de collec
tie zit; maar het boeltje samen degradeert 
het MUHKA natuurlijk tot het Belgische 
ziekenkas-museumvandejaren ’80. Ik merk 
hier op dat (ook) de zwakkere werken en 
hun minder interessante kunstenaars impli
ciet worden misbruikt door de goedkope 
noemer-en-hokjes methode van het aan
koopbeleid. Ze worden aangekocht als soort
naam, belanden tussen andere soortnamen 
en zijn daardoor weerloos: meestal kan men 
immers slechts concluderen dat de ene soort 
sterker is dan de andere. Het MUHKA hàd 
natuurlijk uit sommige van deze oeuvres 
een lucide uitzondering kunnen kopen, een 
werk dat zich kon schrapzetten in de collec
tie. Maar daarvoor moet het MUHKA in de 
onverwachte hoeken of plooien van een 
oeuvre kijken, en dat wordt door de manier 
waarop het haar keuzes maakt al bij voor- 
baat verhinderd. Een “globaal zwak oeuvre” 
wordt dus altijd gerepresenteerd door een 
oninteressant werk.

Verlaten we het hokje ‘Belgische kunst’, 
dan stellen we in wezen hetzelfde vast. Ik 
merk hier op dat ik de scheiding nationaal/ 
internationaal als betekenisloos beschouw, 
maar dat ik ze overneem omdat het MUHKA 
ze zelf hanteert (cf. het cliché “Belgen in 
een internationale context”). De ‘criteria’ 
waarmee op de internationale scene werk 
wordt aangekocht, illustreert dezelfde 
leeghoofdigheid op een nog hallucinantere 
wijze. Het aantal werken dat uitstijgt boven 
de lauwe degelijkheid is gruwelijk laag. Het 
enige verschil is dat hier andere dingen 
worden vertegenwoordigd, namelijk de in
ternationale tendensen in de kunst. Het 
MUHKA laat een handjevol cliché’s over 
de kunst vanaf de jaren ’80 de revue passe
ren, illustreert ze met naast middelmatige 
ook nog talloze ondermaatse werken, en 
wordt daarmee het didactische, postmoderne 
museum voor scholen bij uitstek.
Prachtige formule-werkjes zijn erbij. Mid
delmaat uit de gelikte eighties: Kate Blacker, 
twee zuilen met lauwerkrans die eikaars 
perspectivische omkering zijn. Classifica
tie 3D, departement deconstructie-van-het- 
verleden. Ange Leccia laat twee spots in 
Starckstoelen hun harde schijn op elkaar 
afvuren: een meer gelikt en simplistischer 
beeld van de postmoderne verkilling van de 
communicatieve mogelijkheden valt niet te 
bedenken. Of er is de voortijdig gedateerde 
ironie van Nick Bancks (afdeling object- 
kunst) en Teun Hoeks (afdeling foto-kunst). 
Al deze “tijdskunst” is niet eens een meta
foor voor haar tijd, ze is enkel symptoom. 
Ze is “eighties” zoals het weekste animisme 
“thirties” is.
In de afdeling ‘postmoderne sculptuur’ 
(hokje 1) huist een te verantwoorden werk 
van Richard Deacon en een formeel cliché- 
werk van Tony Cragg. De werken uit de 
Duitse "modelbouwschool" horen zeker bij 
de ‘3D’ (hokje 2). Geen Schütte of 
Klingelhöller hier. In plaats van hun krach
tige, radicale antwoorden op de crisis van 
een utopie, haalt het MUHKA inferieure 
modelwerkjes in huis van Hubert Kiecol, 
Manfred Müller, Joachim Bandau en Albert 
Hien. Deze kunstenaars hebben hun voor
beelden gereduceerd tot een bouwdoos. Ze 
hebben de regels perfect onder de knie en 

gaan vervolgens als volleerde virtuozen van 
de nieuwe academie voor Sozial-model- 
bouw aan het knutselen, de ene minimaal, 
de andere iets zwieriger, nog een andere met 
een zweem naar elegantie, j a zelfs met enige 
nostalgie! Hoeveel honderden kunstenaars 
zijn er nog in de val getrapt van deze esthe
tische bouwdooskunst met het aura van een 
intelligente deconstructiepraktijk? Het 
rampzalige van deze aankopen ziet het 
MUHKA waarschijnlijk niet eens in. 
Waarom ook: deze werkjes zijn gewillig, 
braaf nemen ze plaats in het MUHKA- 
letterbakje der soortnamen.
Na de rubrieken ‘3D’ en ‘Sculptuur’, waar 
het MUHKA zogenaamd van uitging, is de 
kunst-met-als-medium-fotografie het derde 
hokje (sinds 1989). Horen er onder meer in 
thuis: Abramovic, Cindy Sherman, Thomas 
Ruff, Roland Fischer (zonder tekst! ), Barbara 
Kruger (mèt tekst!).
In de sectie meer-humane-en-body-art - het' 
vierde en meest recente hokje na de foto
kunst - is er nog het onvoorstelbaar pseudo- 
vieze knuffeldiertje van een zekere Max 
Mohr. Het type-werk van Boltanski in de 
collectie, hoort naar MUHKA-normen mis
schien ook in deze rij. Of is dit foto-kunst? 
Dat is mogelijk. Of misschien iets op de 
grens, iets “interdisciplinair”. Stel u voor.

Tot zover een (selectieve!) blik op deze 
mesthoop der middelmaat. Ik wil echter een 
fatalistische conclusie vermijden, vandaar 
dat ik het over de weinige werken wil heb
ben van waaruit het MUHKA alsnog een 
zinnig beleid zou kunnen ontwikkelen.
Ook het MUHKA ontloopt het toeval niet, 
en zodoende zijn ook enkele goede werken 
in de collectie verzeild geraakt. De 
“Chambre” van Vercruysse is een zeld
zaam voorbeeld van een sleutelwerk in de 
collectie en “X of Y” van Guy Rombouts 
behoort tot het beste wat deze kunstenaar 
ooit heeft gemaakt. Andere verdedigbare 
werken lijken mij die van Luc Tuymans, 
Patrick Van Caeckenbergh, Thierry De 
Cordier, Guy Mees, Anne Decock, Ulrich 
Meister, Eugenio Dittbom, Marlène Dumas, 
Cady Noland, Hermann Pitz. Tijdsgebonden 
- maar interessanter - lijken me de werken 
van Niek Kemps, Thom Puckey, Wim 
Delvoye. Het doorsnee-syndroom begint al 
lichtjes toe te slaan bij de aankopen van 
werken van bijvoorbeeld Didier Vermei- 
ren, Bemd Lohaus en W alter Swennen, maar 
in een goede context kan men met deze 
werken aan de slag gaan.
Het werk van Vercruysse functioneert niet 
als de illustratieve vaststelling van een eind
punt, maar als een alles in zich zuigende, 
negatieve ruimte. Juist dit absoluut nega
tieve, maakt het tot een verwoestend gewe
ten voor alles wat op het gratuite, het 
betekenisloze en de leegte parasiteert door 
ermee te jongleren. Door zijn onmogelijke 
absoluutheid, laat dit werk deze mimicry 
van het ‘postmoderne spel’ niet meer toe, en 
eist het een positiekeuze. Hierin opent 
Vercruysses werk bijvoorbeeld op het werk 
van De Cordier, een zeldzaam werk dat zich 
materialiseert vanuit het radicale doorden
ken van een attitude. Bij Vercruysse zou ik 
ook Vermeiren willen laten aansluiten. Guy 
Rombouts’ “X of Y” laat de taal uit zijn 
voegen barsten door ze in de onreduceer- 
baarheid te laten meedrijven van wat ze 
onmogelijk kan beschrijven. Zeer stimule
rend: als het MUHKA de mateloosheid 
waarmee de betekenis hier in zijn materiali- 
teit wordt geworpen had ingezien, dan was 
de aankoop van 80 procent van de andere 
werken overbodig geweest. Ik wil hier het 
werk van Ulrich Meister aan relateren, om
dat ook dit zich radicaal verhoudt tot het 
probleem van de onreduceerbaarheid van 
het objectieve. Deze werken breken door 
het illustratieve, dat is hun uitdaging. In 
tegenstelling tot Kruger, Sherman en ande
ren voeren de werken van Van Caeckenbergh 
en Noland (nog steeds) een tastbare politiek 
van het beeld - dàt maakt ze tot prikkelende 
vertrekpunten. Ik zou hier ook Guy Mees 
willen aanhalen. Zijn werk is niet te herlei
den tot de poëzie van het fragment. Het is 
het hardnekkig verloren-zijn van de plaats, 
dat noch de ruimte vult noch haar eigen 
ruimtelijkheid afrondt: zwanger van tekort. 
De volheid van de scherf die haar eigen 
tekort markeert (of haar eigen ontbreken is) 
maakt dat dit werk zoveel ter plaatse trappe

lende, reactionaire nostalgie van het frag
ment overstijgt. Het vraagt niet om gerepro
duceerd, ge(her)illustreerd te worden, maar 
om continuering van zijn verlangen. Van
daar de uitdaging naar de collectie toe.
Luc Tuymans, Mariene Dumas en Eugenio 
Dittbom wil ik (eveneens) niet als een 
groepje voorstellen, maar zet ik tijdelijk bij 
elkaar omwille van hun compromisloze 
omgang met beelden. Zij mimeren niet voor 
de zoveelste maal het verlies aan betekenis 
van het beeld, maar affirmeren deze staat op 
zulk een wijze dat het beeld tegen zichzelf 
wordt gekeerd. Dumas’ uitwissing van het. 
beeld met het mateloze lijf, Tuymans’ 
(beeld)(over)woekerende onverschilligheid, 
Dittboms verzinkingen van een boodschap 
in zijn vluchtigheid, zijn fysieke onbeelden: 
hier worden strategieën ontwikkeld die voor
bijgaan aan een weeklacht, waarmee men 
zich aan een sluimerende visuele economie 
conformeert. Het falen van het beeld wordt 
tegen zichzelf gekeerd. Ex negativo wordt 
de strijd om betekenis aangegaan.
De manier waarop Anne Decock het be
staan dat men ‘kunstwerk’ noemt open
werkt, interesseert mij. In haar installatie uit 
de MUHKA-collectie is de autonomie van 
het werk een louter materieel feit. De schei
ding met de werkelijkheid is een materiële 
snijrand, zo dik als de latten die als reling 
fungeren. Door de autonomie van het werk 
te reduceren tot een materiële conditie, in
troduceert dit werk zijn eigen verander
lijkheid.
Ik denk verder dat de werken van Kemps, 
Puckey en Delvoye het vermogen hebben 
om hun tijdsmoment te vatten in een plasti
sche metafoor, in plaats van ze slechts hys
terisch te mimeren. Precies daardoor kun
nen deze werken - ook in hun tijdsgebonden- 
heid - punten zijn waarop een collectie zich 
kan afzetten.
Al deze werken zijn echter drijvende ei
landjes in een zee van af val. Het zijn punten, 
van waaruit een interessante context vorm 
zou kunnen krijgen - meer voorlopig niet. 
Maar hoe zou het MUHKA dit nu zelf 
begrijpen, gezien de consequente leeghoof
digheid van haar aankoopbeleid? Waarom 
zou het nu plots zelf de conclusies trekken? 
Eén wijziging is er wel: de instelling van de 
bewuste adviescommissie (begin 1993). 
Daarbij valt op hoeveel van de betere wer
ken - onder andere van Thierry De Cordier, 
Eugenio Dittbom, Ulrich Meister, Wim 
Delvoye, Mariene Dumas, Hermann Pitz - 
sedertdien werdén aangekocht. Ik heb ech
ter reeds geargumenteerd dat men het be
lang van deze commissie best niet over
schat. Ik voeg er aan toe dat een aantal 
aankopen uit deze periode nog getuigen van 
een flagrant gebrek aan inzicht (cf. de aan
koop van Durham). Bovendien heeft deze 
commissie slechts een adviserende functie.

n.4. Bruiklenen en schenkingen

In het licht van de collectievorming tot slot 
nog enkele opmerkingen over de bruiklenen 
en schenkingen. De directie verdedigt het 
evidente standpunt dat de op deze manier 
verworven werken aan dezelfde (kwali- 
teits)normen moeten voldoen als de aanko
pen. Dat belooft. Bij de schenkingen vinden 
we dezelfde lauwe modelkunst terug: 
Joachim Bandau, David Tremlett, Benni 
Efrat (vermeld in “De verzameling 1”), 
Willy De Sauter, Liliane Vertessen (“De 
verzameling 2”). In twee schilderijen on
derzoekt Ludger Gerdes (uit de "Düssel- 
dorfse modelbouwschool”) het gat in het 
(zwarte) schilderij, met een ronduit kitsche
rig prentje als resultaat. De schilderijen hin
gen ooit bij Galerie Ado, en zijn via Hofnar 
Sigarenfabriek in geschenkverpakking het 
MUHKA binnengesluisd. Een aantal softe 
middenmoters staan vermeld als schenking 
van Emiel en Marth De Handsetters: Daniel 
Dezeuze, Jean-Pierre Pincemin en maar liefst 
acht werken van de toch wel beroemde 
kunstenaar Bernard Pagès. Hugo Duchateau 
is met drie werken vertegenwoordigd: de 
groeiende ladder waar je in de MUHKA-lift 
tegenaan kijkt, vervolgens een ons onbe
kend werk en tenslotte het werk “Kring
loop”, dat maar liefst een oppervlakte van 
90 vierkante meter in beslag neemt. Kon de 
kunstenaar dit nergens kwijt? Wel, dan maar 
naar het MUHKA!!
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Ook de (inmiddels) narcistische grappen
maker Ben Vautier is erbij, en Keith Haring 
voorzag een muurtje in de cafetaria gratis 
vaneen paar lopende meter dekbeddecoratie. 
Helemaal onwaarschijnlijk wordt het wan
neer we aanbelanden bij twee obsure “schen
kingen van kunstenaars” Ronald Cornelissen 
en Wilfried Huet. Wat wil het MUHKA in 
godsnaam doen met dat stukje carnavals- 
poëzie van Huet? Zou men (ook) dàt durven 
opstellen? Wil men echt beweren dat men 
dit desnoods had aangekocht (aangezien 
men pretendeert dezelfde normen te hante
ren)? De enige werken die mij mogelijk 
zinvol lijken zijn die van Guillaume Bijl 
( “Autorijschool ”), Dokoupil ( “De neus van 
Lyotard”) en Claude Viallat. Ik besluit met 
het vermelden van een paar schenkingen die 
ik nergens voor ogen heb gekregen, name
lijk die van vermaarde kunstenaars als José 
De Guimaraes, Leonardo Mosso en Opy 
Zouni.
Vervolgens de bruiklenen. De directie ver
trekt van het standpunt dat werken die niet 
kunnen worden opgesteld, niet in bruikleen 
worden genomen, dit met uitzondering van 
de bruiklenen van de Vlaamse Gemeen
schap en de werken uit de Stichting Gordon 
Matta-Clark. De vele bruiklenen uit de Col
lectie Jung (Duitse en Italiaanse schilder
kunst, Gerhard Merz, Imi Knoebel...) wer
den in dat kader terugbezorgd aan de eige
naar.
Overlopen we dan verder het lijstje bruikle
nen, dan merken we dat hier nog een paar 
van de overgebleven gaatjes in het Belgische 
kunstlandschap worden opgevuld, en dit 
met regionale talenten als Luc Grossen, 
Daniel Dewaele en Robert Bruyninckx. Het 
MUHKA doet wel erg veel moeite om nie
mand te missen. En omdat de Vlaamse 
Gemeenschap ze toch in stock heeft, mag 
Denmark nog eens een pseudo-kritisch 
papierstapeltje achterlaten, bravo. Kortom, 
krachtig werk staat nauwelijks op deze lijst.

—

DE VERZAMELING
LA COLLECTION / THE COLLECTION

O

MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

III. De omgang met de collectie: 
catalogus & presentatie

Ik wil beginnen met een aantal opmerkin
gen over de twee collectiecatalogi. Voor
eerst is de opgegeven informatie onvol
doende om deze catalogi te kunnen hante
ren als kritisch instrument. Zo kan het pu
bliek niet vaststellen waar een werk werd 
gekocht, en wanneer precies. Een publieke 
collectie moet deze gegevens openbaar 
maken, en dat doet het MUHKA niet. Ook 
over de Stichting Gordon Matta-Clark wordt 
onvoldoende informatie verschaft. In “De 
Verzameling 1 " staat gewoon een lijst met 
kunstenaars, in “De Verzameling 2” krij
gen we wel titel, afmetingen en datering te 
lezen, maar zijn de afbeeldingen schaars. 
Het MUHKA geeft het publiek daardoor 
weerom niet de gelegenheid een serieuze 
kijk te krijgen op dit obscure allegaartje van 
de Stichting. Met reden?

Hoe wordt de collectie gepresenteerd? Kort 
gesteld: op dezelfde manier als ze tot stand 
is gekomen, namelijk vanuit de meest pri
mitieve betekenisgeving. In de recentste 
opstelling - die liep tot november 1994 - 
stond in een ruimte het grote maquette-werk 
van Luc Deleu. Het werd omgeven door het 
werk van Willy De Sauter, Joachim Bandau, 
en Georges Rousse. De noemer van deze 
ruimte: kunst met architectuurelementjes 
(departement 3D). Volgens deze themati
sche gemeenplaats werd deze ruimte gear
rangeerd tot een handig uitneembare, post
moderne bouwdoos. Met achter het hoekje 
nog eens het werk van Körmeling - die is 

immers architect! Men moet al wel veel 
schrik hebben voor de individuele kwalitei
ten van een kunstwerk, om zijn toevlucht te 
nemen tot zulk een karikaturaal school- 
meester-exposé. Dit simplisme regeerde op 
verschillende plaatsen. In een andere zaal 
mogen bijvoorbeeld de werken van Bill 
Woodrow, Jan en Paul Schietekat en Jean- 
Luc Vilmouth samenhokken: dit moet de 
object-kunst zijn. Schietekat en Vilmouth 
stonden netjes naast elkaar: een fiets in een 
houten kist en een ladder in een houten kist, 
slim opgemerkt.
Luc Tuymans, Bert De Beul, Raoul De 
Keyser, Alan Charlton en Bernd Lohaus 
zitten samen in één zaaltje, mooi geaccor
deerd in rustige natuurkleurtjes (groen, bruin, 
grijs). Een staaltje van artistieke binnen
huisinrichting, al ligt hier ongetwijfeld een 
inhoudelijk motief aan de basis: gevoelige 
schilderkunst bijvoorbeeld, of sfeervolle 
materie(gevoeligheid) zonder meer. De be
nadering van Tuymans en De Keyser is wel 
radicaal verschillend, akkoord. Maar als dat 
nu schoon past, waarom niet.
In de cirkelruimte, dit nirwana waar kunst
werken mogen rondtollen als in de witge
kalkte draaiton van een wasmachine, gaat 
het er gedurfd aan toe. Hier worden kunst
werken met elkaar geconfronteerd! Visch, 
Fabre en Cragg, een poëtische confrontatie, 
jawel. Poëzie is hier het cliché en het ver
band tussen Cragg en Fabre berust meer dan 
waarschijnlijk op “de huid”: een huid van 
kleine kevers (Fabre) en een huid van 
graffietgekrassel op houten vormen (Cragg). 
De inhoudelijke onderbouw van de 
MUHKA-presentaties is extreem reductio
nistisch. De basis om werken tegen elkaar 
uit te spelen, is him platste gemene deler. De 
werken van De Cordier en Luyten mogen 
tegen dezelfde wand staan omdat ze allebei 
zwart zijn; Laib en Van Severen moeten 
eikaars gezelschap dulden omdat ze allebei 
meditatieve vierkantjes tekenen. De 
accrochage bevestigt de domste cliché’s. 
De recente accrochage van werken, aange
kocht door de Vlaamse Gemeenschap, ge
combineerd met werken uit de MUHKA- 
collectie, leverde bijkomende staaltjes op. 
Deleu, Körmeling en Philip Aguirre y Otegui 
gebruiken architecturale motieven, dus ste
ken we ze samen, goed zo. Nu nog de 
werken met lumineuze inslag: Flavin in de 
hoek, daartegenover een andere neon ver
pakt in kant en een blauw papierwerk van 
Guy Mees. De neon van Flavin mocht zelfs 
in het glas van Mees weerkaatsen, waarmee 
meteen ook alle kinderen begrijpen dat deze 
twee kunstenaars met licht bezig zijn. Aan 
helderheid geen gebrek!
De Cordier-Luyten en Mees-Flavin zijn de 
meest hilarische voorbeelden van de manier 
waarop via een uiterlijk of inhoudelijk cli
ché elke differentie kan worden wegge
vaagd. De totaal verschillende sensibiliteit 
van Mees en Flavin, speelt geen rol. Nee: 
“licht”, allemaal licht. Met dàt noemertje, 
deze soortnaam, ontloopt men de confron
tatie met de werken en walst men ze vervol
gens plat.

Mag ondertussen duidelijk geworden zijn 
dat de collectie van het MUHKA voor het 
grootste deel uit wegwerpkunst bestaat, of 
wordt dit misschien gereveleerd door het 
budget dat het MUHKA jaarlijks voor het 
beheer en behoud van haar collectie reser
veert: 250.000 frank. Of door het feit dat het 
MUHKA wel een full time boekhouder maar 
geen restaurateur in dienst heeft? Bij wijze 
van besluit wil ik echter aantekenen dat 
deze stand van zaken, hoe rampzalig ook, 
geen alibi is om verder te doen zoals men 
bezig is, of om helemaal niets meer te doen. 
Niemand kan dus doen alsof zijn of haar 
neus bloedt, onder het voorwendsel dat het 
kwaad al geschied zou zijn.

Dirk Pültau

Tot 19 februari loopt in het MUHKA een 
tentoonstelling met kunstwerken die ver
worven werden door de Vlaamse Ge
meenschap in 1992 en 1993 en recente 
aankopen van het MUHKA. Eveneens 
tot 19 februari is nieuw werk te zien van 
Boyd Webb. Het adres: Leuvenstraat, 
2000 Antwerpen, 03/238.59.60.
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Een gruwelijke verzameling, een wansmake
lijke tentoonstelling en een zo mogelijk nog 
weerzinwekkender catalogus, dat is de trieste 
slotsom van het aankoopbeleid dat tussen 
1992 en 1993 op voorstel van de Vlaamse 
Commissie voor de Beeldende Kunst van 
de Vlaamse Gemeenschap door de Gemeen
schapsminister van Cultuur gevoerd werd. 
In plaats van de samenstelling van de Com
missie en de vergaderings- en beslissings- 
modaliteiten te bekritiseren, willen we een 
principieel standpunt innemen over de wen
selijkheid van een Vlaams aankoopbeleid. 
Op de tentoonstelling zelf die nog tot 19 fe
bruari in het enige Museum voor Heden
daagse Kunst van Vlaanderen te zien is, en 
de bijhorende catalogus willen we slechts 
kort ingaan, de aangekochte werken daar
entegen worden op de pagina hiernaast 
becommentarieerd.

Passiviteit

De wezenlijke misvatting die achter het 
Vlaams aankoopbeleid schuilgaat, ligt be
sloten in het standpunt van waaruit en de 
ruimte waarvoor uitspraken over beeldende 
kunst gedaan worden: Vlaanderen. Vanuit 
een centraal gelegen ivoren torentje en met 
de beschikking over een reusachtig depot 
geeft de Commissie adviezen aan de Minis
ter. Arrogant keert deze gecentraliseerde 
aankooppolitiek zich af van de vraag naar 
de concrete toewijzing van de aangekochte 
werken. Vlaanderen in het algemeen, dat is 
de apocalyptische bestemming. Aande mis
schien onwaarschijnlijke maar toch niet 
geheel onbestaande bereidheid tot initiatief 
van overheidsinstellingen als gevangenis
sen en ministeries wordt met één genereus 
gebaar, dat in 1992 en 1993 telkens 
9 miljoen Bfr. waard was, komaf gemaakt. 
Niet het plaatselijke gerechtshof, laat staan 
het Museum van Hedendaagse Kunst van 
Gent moet kiezen voor kunst, neen, zij mo
gen kiezen uit een korf met enkele honder
den kunstwerken. Het ingewikkelde en prik
kelende engagement die de keuze voor kunst 
veronderstelt, wordt betuttelend verdraaid 
tot de mechanische transfert van een vergif
tigd geschenk. Kan er niet wat meer creati
viteit aan de dag gelegd worden om kunst in 
gebouwen van de overheid ingang te doen 
vinden?
Achter deze politiek die passiviteit promoot, 
kleeft bovendien een nog hardnekkiger mis
verstand, namelijk het idee dat niet alleen de 
betrokken instellingen geholpen dienen te 
worden maar ook de kunstenaars waarvan 
werken worden aangeschaft. Het mentale, 
fysieke en financiële lijden van de kunste
naar is terecht een zorg van de Minister van 
Cultuur. Zonder gezonde artiesten blijft hij 
achter als een verweesd beheerder van twee 
televisie- en ettelijke radionetten en lege 
museumbunkers. Hij moet zijn collega van 
Sociale Zaken dan ook wijzen op de speci
fieke socio-economische biotoop van de 
- nog steeds statuutloze - kunstenaar en hij 
zou zelf best voorstellen voor een oplossing 
voor deze extra-artistieke problemen aan- 
dragen, maar als verlicht O.C.M.W. mag 
het Ministerie van Cultuur beslist zelf niet 
opereren. Als dat befaamde statuut van de 
kunstenaar dan gerealiseerd is, laat de Mi
nister zich dan in de toekomst nog enkel 
bezighouden met een kunst- en cultuur
beleid, in plaats van het aanschaffen van 
kunst dat per slot van rekening toch maar 
uitdraait op een verdeel-en-heersspelletje 
met op zijn zachtst gezegd wanstaltige re
sultaten. Zouden trouwens concrete maat
regelen op het terrein - naast het statuut voor 
de kunstenaar, een werkbaar kader voor de
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musea en de andere actoren in het kunst
bedrijf - niet al heel wat kunstenaarsleed 
verzachten?

Aankopen op zijn Vlaams

De Commissie die de Minister adviseert 
over de aankopen is samengesteld volgens 
de regels van het Cultuurpact. Aldus be
kwamen de volgende dames en heren een 
zitje in het orgaan dat de Minister nog in tal 
van andere belangrijke aangelegenheden 
raad geeft: Ludo Bekkers, Flor Bex, Piet 
Coessens, Theo Claes, Jan Dewilde, Willem 
Elias, Jan Hoet, Florent Minne, Roland 
Patteeuw en Willy Van den Bussche (de 
samenstelling van de commissie tot 8 mei 
1992) en Piet Coessens, Theo Claes, Jef 
Cornelis, Leen De Backer, Marc De Cock, 
Ivan De Smaele, Jan Dewilde, Catherine De 
Zegher, Johan Swinnen, Johan Van Bergen 
(die in 1993 overleed) en Willy Van den 
Bussche (de samenstelling van de commis
sie tot op de dag van vandaag). De pot 
aangekochte werken weerspiegelt de hete
rogeniteit van de commissie. Elk van deze 
lieden heeft overigens wel een of andere 
poulain langs de handtekening van de Mi
nister weten te loodsen. De collectie in zijn 
geheel is dan ook een ratjetoe, zeker als de 
geselecteerde kunstenaars, zoals in de cata
logus, alfabetisch gepresenteerd worden.
In plaats van deze rijke en verscheiden col
lectie ook alsdusdanig te presenteren, koos 
commissielid en MUHKA-curator Leen De 
Backer voor een liefdevolle aanpak. Door 
binnen deze massa slechte, middelmatige 
en enkele goede werken ordening aan te 
brengen, compromitteert ze zich echter voor 
de tweede maal. Deze verzameling is te 
heterogeen en te ongelijk om er een zinnige 
tentoonstelling mee te maken. Toch het 
onmogelijke trachten te realiseren, is een 
pijnlijk naïeve zet die bijvoorbeeld in het 
zaaltje met werk van Oosterlynck, Venlet, 
Van Oost, Eerdekens, Mc Namara en De 
Sauter enkel van een simplistische reductie 
blijk geeft. Ook goedbedoeld maar al even 
ongepast is de accrochage van de werken 
van vier grafische kunstenaars in één zaal
tje. Door zoveel on-talent samen te persen in 
één gat, wordt de toeschouwer maar één 
keer in plaats van drie keer onwel, moet de 
accrocheuse gedacht hebben, maar op die 
manier maskeert ze enkel het failliet van de 
Vlaamse verzamelpolitiek. En moet precies 
niet dit failliet eindelijk eens op de meest 
krachtige wijze ten gehore worden gebracht? 
Al levert de catalogus ook nog op een an
dere manier een bijdrage in die zin. Naast de 
talrijke fouten (verkeerd afgebeelde wer
ken, het ontbreken van noodzakelijke gege
vens, ... ) is vooral de meest smakeloze cover 
van het j aar (om niet meer te zeggen) en een 
onwaarschijnlijk inspiratieloze lay-out 
revelerend. Wij danken de firma VanDe- 
Kerckhove & Co, Gent voor hun welspre
kend engagement.
Rest ons nog de bespreking van de werken 
zelf...

Koen Brams, Ilse Kuijken en Dirk Pültau

De aankopen van de Vlaamse Gemeen
schap worden nog tot 19 februari ten
toongesteld in het MUHKA, Leuven
straat, 2000 Antwerpen, 03/238.59.60.
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Dictionnaire des œuvres reçues
Philip AGUIRRE Y OTEGUI, “Escalera en el Cielo” (1991): Zolderkamerpoëet plaatst woord bij beeld, driekwarteeuw na de feiten. ■ André BERTELS, “Terril 
Zolder” (1990), “TerrilEisdenl” (1991), “ Terril Eisden II” (1991): Sentimentele exploitatie van het verlaten, zogenaamd postindustriële landschap. (Swinnerie I) ■ Fred
BERVOETS, “Oorlogsherinnering 1945 als baby”-. Toffe protestkunst. Na het mislukken van een posteractie ten voordele van ex-Joegoslavië besloot de kunstenaar tot deze 
bijgekleurde ets gemaroufleerd op doek. ■ Korrie BESEMS, “Away, Away, Away” (1988): Doorsnee academie-oefeningetje in de filmische combinatie van tekst en 
beeld. Een van de vier werken die Flor Bex aankocht met het ter zijner beschikking gestelde budget (500.000 Bfr.) voor de aankoop van Nederlandse kunst. ■ Jean 
BILQUIN, Zonder titel: Kitscherig oergebaar vreet zelfs kader aan. ■ Maurice BOEL, “Compositie” (1954): Met deze aankoop wordt geopteerd voor een 
regionalistisch doordrukje van lyrische abstractie uit de jaren ‘50. ■ Marcel CARDON, “Slitdrawing ”, Zonder titel, Zonder titel (1993): Behaagzieke, prutserige poging
tot deconstructie. “Cool” geknutsel. Naàperij. ■ Wouter COOLENS en Werner CUVELIER, Boek nr. 10 (25 Tekeningen), Boek nr. 11 (25 Tekeningen), Boek nr. 
46 (25 Tekeningen): Aankoop van 3 van de 91 boeken (1/1) waarmee de kunstenaars speculeren op het exclusieve, unieke boek. Hun beeldende bagage bestaat uit niet meer 
dan artistieke recyclage. ■ Leo COPERS, Zonder titel: Brave gag. ■ JohanCRETEN, “HetpaardvanTrojel”: Vrouwelijke kolos (zonder hoofd en ledematen), 
huid van diepblauwe keramieken roosjes, wankel tafeltje als sokkel: Het paard van Troje I. Geposeerde breekbaarheid opgeklopt tot nobele fetisj van het verlies. ■ Werner 
CUVELIER, “In Huize Sint-Jacobus, S.P.LXI” (1992-1993): Vijf gevoelige kleur- en vormonderzoekjes op een rij (in de catalogus ondersteboven en gespiegeld 
afgebeeld). ■ Bert DE BEUL, “Cederlaan I, II, III” (1989): Cirkelende krassen op doek, grijzige waas: kunstige maneuvers. Clichématige herinneringsarbeid die 
zichzelf wil illustreren. ■ Bert DE BEUL, Zonder titel, Zonder titel, Zonder titel: Conventionele waterverfjes op papier worden een abstractieniveau toegemeten door 
een gearrangeerde schikking. ■ Marc DE BLIECK, “the Store that gives you more” (1991): Afgezaagde probleemstelling volgens een didactisch knip- en 
plakrecept. ■ Thierry DE CORDIER, “Ecrits, ou les petites pensées d’un philosophe auto-didacte”: (De commissie koopt) een goed boek. ■ Thierry DE 
CORDIER, “Trou-Madame (Matrijs) ”^ Breedgeschouderde berg (of romp zonder hoofd) ingesnoerd door botsautoband. Zwart is de huid van verwerking. Een verterings- 
lichaam. Botst maar veert weer terug; tegelijkertijd eiland en drijvend. Geen romantische exaltatie van het isolement echter, maar een poging om het ongeremde eren van het 
subject op te lossen. Geblakerde huid als matrijs, matrijs als “gat”: in dit werk wordt duidelijk dat De Cordier niet de passieve beslotenheid cultiveert van een niet-communicatief 
subject. Het gat (“trou”) markeert het moment waarop het subjectieve zich in het objectieve te buiten gaat. ■ Raoul DE KEYSER, “Maaigem en kabinet” (1991), 
“Malmédy” (1991), “Malmédy” (1990), “Malmédy”, “Malmédy” (1991): Tweederangswerk van een goed kunstenaar. ■ Carl DE KEYZER, “Erevan I” (1988), 
“Leningradll” (1988), “TbilissiIII” (1989), “TashkentIV” (1989), “Moskou V” (1988): Interessante reportagefotografie. (Swinnerie Ila) ■ Carl DE KEYZER, “New
Smyrna Beach I” (1990), “Savannah II” (1990), “Daytona Beach III” (1991), “Dallas TV” (1991), “Savannah V” (1990): Platte, uniforme aanwending van een techniekje 
(flash overdag). Uitbuiting van hippe, hotte hangijzers. Gênante jacht op het spektakelbeeld. Bevestigt ééndimensionale opvattingen. (Swinnerie Hb) ■ Enk DE 
KRAMER, Zonder titel, Zonder titel, Zonder titel: Onvoorstelbaar gedateerd gekrassel. ■ Martine DE MAESENEER, “Porte-feuille ”: Essehouten omhulsel met plexi
doorkijkluikje, op verschillende wijzen openklapbaar, geperforeerde uitklapbare staalplaten tafel, binnenwerk beplakt met Antwerpse plattegrond en bestikt met vilten zakken. 
Handig en zeer gebruiksvriendelijk kunstwerk. • Ann DEMEULEMEESTER, “White Shirt”: Foutieve eenzijdige toeschrijving aan de mode-ontwerpster Ann 
Demeulemeester. Aardig hemd, als we het artistieke concept van de Canadese kunstenaar Rodney Graham niet in aanmerking mogen nemen. ■ Patrick DE 
SPIEGELAERE, “Gordelen ” (1992), “Winter ” (1990): Met het werk “Gordden” zet de Vlaamse Gemeenschap zich weer eens lekker Vlaams in de bloemetjes. Bravo! Pseudo- 
artistieke middelmatige dagbladfotografie. (Swinnerie III) ■ Danny DEVOS, “Son of san Steriel bewijsstuk van de preoccupaties van de kunstenaar. Lekker sfeertje,
maar geen structurele benadering. ■ Robert DEVRIENDT, “Atelier”: Op een heel leesbare manier tovert deze kunstenaar zijn vrijplaats voor. Hypocriete 
verkoopsstrategie. ■ Paul DE VYLDER, “Salle Julien Lahaut”: Boodschapperig, breed scenisch uitgesmeerd zoek- en vindspelletje. ■ Antoon DRIES, Serie
Gekleefd 1,2,3,4,5,6: Swinnerie IV. ■ Hugo DUCHATEAU,  Zonder titel (1991): Grootsprakerige demonstratie van het zgn. failliet van de schilderkunst. ■ Mariene 
DUMAS, “The Blonde, the Brunette and the Black Woman ”: Niet meteen het sterkste werk van deze kunstenaar (de rauwheid in aanmerking genomen van haar beste werk). 
Foto omgekeerd afgedrukt in de catalogus. Werk aangekocht door Jan Hoet in het kader van een uitwisselingsakkoord tussen Vlaanderen en Nederland. ■ Fred 
EERDEKENS, “Metal&Metaphysics&Metamorphosis&Metaphor”: Ondoordachte herhaling van gepatenteerd procédé. ■ Kris FIERENS, Zonder titel (1991), 
Zonder titel (1991): Zoveelste gevoelerige poging om het maagdelijke linnen te bezingen. ■ Paul GEES, “Verticaal stuttend met stalen volume”: De afgezaagde 
thematisering van gewicht en spanning van materialen wordt bovendien verraden door een gelikte kadrering. • Jef GEYS, “Zedelgem--Loppem ”, “Zedelgem-Loppem ”, 

, “Praag ”, “Praag ”, “Berlin ”, “Berlin ”, “Montevideo ”, “Montevideo ”: Maquettes op diverse schaal van modernistische gebouwen, elk voorzien van een zespuntige ster. Deze 
onderdelen van het project dat de kunstenaar uitwerkte voor de Biënnale van Sao Paolo zijn problematisch omdat ze simplistische en eendimensionale uitspraken doen. 
Bijkomende pogingen tot veelgelaagdheid (cf. voetbalkleuren in davidsster, referenties naar alchemie) baten niet. ■ LudoGEYSELS, “Scotoma”, “Collage” (1980), 
“Collage” (1992): Blufferig gemanicuurde kunstfoto’s. (Swinnerie V) ■ Joris GHEKIERE, Zonder titel, (1991): De kunstenaar weet dat het subjectieve schilderen 
voorbij is, en probeert het met een meer conceptuele ‘look’. Gekeken naar Schmalix of consoorten. ■ Willy KESSELS, “Le Borinage”: Waarom werd deze historische 
documentaire fotografie nu aangekocht? ■ ■ John KÖRMELING, Starthuisje (1991): Goed. Betere aankoop van deze kunstenaar wordt verwacht. (Bex in 
Holland II) ■ Ingrid LEDENT, “Fataall” (1989), “FataalIII” (1989), “Verankerd” (1990), “Zonder titel 90x” (1990): Tekenfetisjisme. Produkt van gemeentelijk 
avondonderwijs. ■ Marcel LEMPEREUR-HAUT, “Mercure ” (1930): Aardige regionale representant van historische stroming. Illegitieme aankoop. ■ Johan 
T.TEVENS, “Het leven is sterker dan de Dood, de dood is sterker dan het leven ”: Belgisch zwart marmer van Mazy, voetstuk meranti, “Het leven is sterker dan de Dood, de 
dood is sterker dan het leven ” : Braziliaans wit marmer, eiken voetstuk, “Het leven is sterker dan de Dood, de dood is sterker dan het leven ” : Braziliaans paradise violet graniet, 
voetstuk perelaar,.. “Het leven is sterker dan de Dood, de dood is sterker dan het Zeven”: Grieks groen marmer van Timos, voetstuk witte tafel: Pseudo-mythisch. 
Kunstgeschiedenis in handen van analfabeet met dikke nek. ■ Guy MEES, “Plint” (1992): Middelmatige fotografische afgeleide van werk “in situ”. ■ Guy 
MEES, “ Verloren ruimte" (1991): Werkt ruimtelijk, direct en feitelijk; doet afstand van de gave, soliede, klassieke materialen en gebruikt geknipt papier. Een blauwe scherf 
op de muur. Met ruimte gemerkte ruimte. Dit werk moet rechtstreeks op de muur geprikt worden. Glas, kader en houten ondergrond zijn volstrekt overbodig. ■ Guy 
MEES, “Espace Perdu ”: Dit werk dateert van (midden?) de jaren ’60. Geërotiseerde strengheid. Schaamteloos narratief en atmosferisch. Interessant in die zin dat het zich op 
een ambigue wijze verhoudt tot historische referentiekaders als Minimal Art en Nouveau Réalisme. ■ Carlo MISTIAEN, “Kinderbadje” (1991), “La bien-aimée de 
Guido Gezelle”: Malletje van Belgicisme, klaar voor de export. De ironie van de oninteressante, vindingrijke, schoolmeesterachtige pose vergeten, serveert deze kunstenaar 
nog enkel sentimentele kost. ■ Martin Mc NAMARA, “The new frontier”: Doorsnee MUHKA-werkje (Bex in Holland III). ■ Baudouin OOSTERLYNCK, 
“You”: Pronkerig lokkertje voor het geluid van destilte. HI Albert PEPERMANS, “Cité/steeds” (1990): Slechte prentkunst. • JanSCHEIR, “Landschappelijk 
teken I-VI” (1993): De avant-garde van de ets op dorpsniveau. ■ Mare SCHEPERS, “Bilder der Vorstellung” (1984-89): Twaalf montages van twee beelden tegen 
elkaar. Zwart-wit illustraties, gerecupereerd uit magazines. De seriële, horizontale presentatie van deze beelden ontkracht het simplistisch oppositionele karakter van de 
samenstellingen. Dit werk doet geen ongenuanceerd geëngageerde uitspraken over de (historische) werkelijkheid meer. Nuchtere uitnodiging tot formele analyse en genot van 
de beelden. ■ Geo SEMPELS, “Compositie 32 ”: Sofabekleding met gedempt regenboogmotief. ■ Piet STOCKMANS, Muurinstallatie in porselein (1980): 
Gelukkig niet tentoongesteld werk. ■ Walter SWENNEN, “Turn de Dum” (1992): Vrolijke aankoop. ■ Malou SWINNEN, 6 Masks: Blasé poppenkast. 
(Swinnerie VI) ■ Koen THEYS, “Wereldbol met huisjes” (1980), “Situatie met mensen VII”: Misplaatste illustraties van bekende, interessante theorieën. Marshall 
McLuhan, gereduceerd tot de gemeenplaats: “De wereld is een dorp”. • Patrick VAN CAECKENBERGH, “De eeuwige jachtvelden ”: Zowat het slechtste werk dat
de commissie van deze kunstenaar had kunnen aankopen. Wapens & Supermarktreclame: sloganesk. ■ Philippe VANDENBERG, “Het einde van de storm ”: Regressie 
naar heavy metal existentialisme na afsterven van het cynisch bewustzijn van de kunstenaar. ■ Vincent VAN DEN MEERSCH, Zonder titel (1974), Zonder titel (1975),
Zonder titel (1976): Provinciale versie van zeer late uitlopers van het constructivisme. • Serge VANDERCAM, “Port-Folis”: Veelbelovende kaft, dit moet een erg 
zinvolle aankoop zijn. ■ Benoit VAN INNIS, “De popzanger Michel Mouly vecht al jaren tegen de zure regen ”, “Op de mondelinge examens kon ik nooit vert emeraude 
van veronees groen onderscheiden ”: Na kennis genomen te hebben van de elegante fratsen van de talentrijke filosoof kotsten Koen Brams, Ilse Kuijken en Dirk Pültau regelmatig 
opmeta-niveau. ■ Jan VAN MUNSTER, “Energielijn Plus-Minus”: Antroposoof in dienst van IKEA ontwerpt muurgarnituur. (Bex in Holland IV) ■ Jan VAN 
OOST, “HôtelDieu ” (1983): Dit blijft goedkoop succes, geoogst met weinig meer dan de smaak van het taboe. ■ Jan VAN RIET, “Lopen naar ‘t avondland” (1991), 
“Landschap met vallende stoel en rode vlag” (1990-91): Onkundig vandalisme. ■ Philippe VAN SNICK, “Produktie staat”: Eén van de betere werken van deze 
kunstenaar. Van Snick exposeert zijn kleurensysteem hier niet als een privé-waarheid, maar gebruikt het om iets te ontwikkelen. Dag en nacht worden gerasterd, vervat in de 
proliferatie van beheersingsmechanismen, die op hun beurt worden getoond als een open structuur: als drift tot (produktie van) structuur. • Philippe VAN SNICK, Dag! 
Nacht”-, “Tien dagen!Tien nachten”, “Enluminures”: Aura-zieke, opgevijzelde didactiek. Van Snick leidt ons binnen in zijn knusse kosmologie. ■ Richard VENLET,
Zonder titel (1992): Gortdroge neo-post-minimal. ■ Juliaan VERBRUGGEN, “Stilleven in magazijn I- IV” (1991): Heemkundige kring van landelijk gehucht brengt 
haar industrieel patrimonium in kaart. Plaatselijke Nostradamus graveert de illustraties. • Jan VERCRUYSSE, “M (M 1) : Briljant onttoverd aura. • Jan 
VERCRUYSSE, “Les Paroles (III) ”: Minder goed werk. Duidelijk verband met het werk uit “Het Sublieme Gemis”. In laatstgenoemd werk werd de narratieve aanzet op een 
radicale manier verminkt door de absurd doorgedreven, formaliserende behandeling. In deze aankoop wordt hetzelfde procédé gehanteerd, maar als een uitneembaar 
truukje. ■ Jan VERCRUYSSE, “Spleen de Hambourg”, “Le nègre short story” (1988), “Narcisse” (1987-1989), “Je”, “Baudrillards are dollars” (1988), 
“Aphrodite” (1992), “Atalante” (1992), “Beatrice” (1992), “Cleopatra” (1992), “Helena” (1992), “Judith” (1992), “Lilith” (1992), “Phryne” (1992), “Alice" (1992), 
“Moderne ”, “Cinéma cinéma ”, “Agnes Sorel ou les Avant-Gardes ” (1988), “A Valérie, Pour la Vie ” (1975-90), “Facile à faire ” (1989), “Extrait de Journal (le 5 avril 1984) ”, 
“Fontaine/Lustre”, “The Art of Typewriting” (1987-88), “Diwan” (1987-90), “Gay Nineties”, “Dans l’air”, “Je veux bien”,“Q” (1990): Subtiel gepoker. Zinvolle aankoop 
van grafisch oeuvre. ■ Henk VISCH, “HetBoek”: Ook in de zwaarste affirmatie van volume en lichaam is de vorm bij Visch slechts tijdelijk, oponthoud, storing. Werk 
aangekocht door Jan Hoet in het kader van een uitwisselingsakkoord tussen Vlaanderen en Nederland. • Wessel di WESSELLI (Wessel Ganzevoort), Waterdruk- 
simulatie op maquette 1-4” (1993): Serieel werk van het achterneefje van Panamarenko.
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Wunderkammer des Abendlandes
De Kunst- en Wunderkammer en het museum: breuken en overgangen

In de Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland loopt nóg tot 
26 februari een tentoonstelling die de ge
schiedenis van het verzamelen, het ordenen 
en die van het museum als onderwerp heeft. 
In de door architect Gustav Peichl opge
trokken tempel worden meer dan 1800 ob
jecten uitgestald, die sinds de renaissance 
werden verzameld en die de ontwikkeling 
van het Europese verzamelwezen weerspie
gelen. Minder groots opgezet dan “Seh- 
sucht”, de tentoonstelling over het pano
rama die vorige zomer werd georganiseerd, 
worden in “Wunderkammer des Abend
landes” een aantal rariteitenkabinetten ge
reconstrueerd met stukken uit vooral 
Skandinavische collecties. Daarnaast wordt 
de in het 16de-eeuwse rariteitenkabinet ge
situeerde oorsprong van het moderne verza
melen geconfronteerd met enkele latere 
emanaties van deze bizarre activiteit. De 
bescheiden tentoonstellingsarchitectuur van 
Poul Ingemarm roept voor de Duitse bezoe
ker wellicht nostalgische associaties op, 
maar doet voor inwoners van een land met 
museale sclerose heel gewoon aan.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling 
wil ik de geschiedenis van deze rariteitenka
binetten schrijven en enkele opvallende breu
ken en overgangen met moderne opvattin
gen over kunst aangeven.

Schlosser

De term Wunderkammer is ongeveer even 
oud als het verschijnsel zelf. Het begrip 
duikt voor het eerst op omstreeks 1565 in 
een kroniek over de graven von Zimmern. 
In deze kroniek beschrijft Froben Christoph 
von Zimmern een Wunderkammer met zeld
zame naturalia als koralen en allerhande 
rariteiten als alruinen en vergroeide geweien. 
Kort tevoren wordt ook de term Kunst- 
kammer voor het eerst gebruikt. Op een niet 
nader bepaalde plaats in Wenen zou 
Ferdinand I een verzameling schilderijen, 
kostbaarheden, bekers, spelen en naturalia 
in een met die naam aangeduid vertrek heb
ben samengebracht. De combinatie van beide 
termen treffen we voor het eerst aan in hef 
testament van aartshertog Ferdinand II uit 
1594, waarin deKunst-und Wunderkammer 
worden onderscheiden van de kamers waarin 
kostbare wapens en harnassen worden op
gesteld.
Lange tijd werd dit fenomeen in de ontstaans- 
en ontwikkelingsperiode van de moderne 
musea resoluut als een anachronisme van 
tafel geveegd. Ook kunsthistorische inte
resse bleef uit. Pas begin deze eeuw werden 
de Kammer voor het eerst op wetenschap
pelijk niveau benaderd door Julius von 
Schlosser. Deze Weense kunsthistoricus 
opent zijn in 1908gepubliceerde “DieKunst- 
und Wunderkammern der Spatrenaissance ” 
met een korte reflectie over de universaliteit 
van zijn onderwerp. Zijn “Beitrag zur 
Geschichte des Sammelwesens ” laat hij aan
vangen bij de gazza ladra en via de 
Sammeltrieb in de dierenwereld klimt hij de 
evolutionaire ladder op. Ook in de psycho
logie van het kind is deze Sammeltrieb 
“lebhaft” en "andringend", zo schrijft hij, 
en deze drift stelt het kind in staat zich reeds 
een voorstelling van persoonlijk bezit en 
smaak te vormen. Vervolgens beschrijft Von 
Schlosser met verve de verzamelingen en 
schatkamers van “primitieve” culturen: 
“Diese unvollstandigen und aphoristischen 
Erwâgungen erscheinen an ihrem Platz, 
wenn man bedenkt, daB aus diesem Proto
plasma des Schatzes und der primitiven 
Schatzkammer schlieBlich die so kompli- 
zierte und vieldeutige Form unserer Mu- 
seen herausgewachsen ist”. Von Schlosser 
naturaliseert hier niet alleen de activiteit 
van het verzamelen zélf, maar voert de idee 
van het museum terug tot een biologisme 
dat achtereenvolgens gestalte krijgt in de 
schatkamers van homerische helden, de 
Griekse en pre-columbiaanse tempel
schatten, de met relikwieën volgestouwde 
middeleeuwse kathedralen en uiteindelijk 
in de kunst- en rariteitenkabinetten van de 
renaissance, die dan op hun beurt als de 
voorlopers van de moderne musea naar vo
ren worden geschoven.

Encyclopedie

De groei van dit “protoplasma” van een 
verzamelingetje kralen tot een volwassen 
museum is zowat de conventionele visie 
geworden op het ontstaan van het museum. 

Maar de gedachte dat het museum het resul
taat is van een progressief historische ont
wikkeling berust op een fictie. Het feno
meen museum is allesbehalve iets natuurlijks 
en de Wunderkammer uit de late renais
sance ontwikkelde zich zelfs niet eens tot 
museum. De oude rariteitenkabinetten zijn 
immers volledig uit elkaar gespat; de enige 
relatie die ze hebben met het moderne mu- 
seum is dat sommige pronkstukken uit de 
rariteitenkabinetten een onderkomen von
den in natuurhistorische, etnografische of 
historische musea, of in musea voor wa
pens, geneeskunde, sierkunst of schone kun
sten werden ondergebracht.
Verzamelingen zijn immers nog geen mu
sea. Het museum wordt pas institutioneel 
een feit in de 18de eeuw met de Verlichting 
en haar oproep om de hele menselijke ken
nis te systematiseren en te universaliseren. 
In tegenstelling tot de barokke miscellanea, 
waarin een overheersend decoratief patroon 
de rangschikking en opstelling van de ver
scheidene verzamelobj ecten bepaalt, zondert 
het museum zijn objecten af en classificeert 
ze (iconografisch of chronologisch) aan de 
hand van nieuwe wetenschappelijke inzich
ten. Daarnaast richt het museum zich tot een 
universeel publiek: kunst wordt voortaan 
niet langer als het private domein van 
absolutistische vorsten en van de kerk be
schouwd. Het universele publiek krijgt daar
enboven een universele kennis aangebo
den. Het (kunst)museum wordt het instru
ment van de discipline die ze onderdak 
verschaft: de cultuurgeschiedenis, die ob
jecten losrukt uit hun originele contexten en 
ze arbitrair in kijkkasten en op sokkels sa
menbrengt. Dit lot delen museumstukken 
met alle verzamelobjecten: precies om in de 
verzameling geïntegreerd te kunnen wor
den, wordt het object van zijn originele 
functies ontdaan. Maar de cultuurgeschie
denis, en met haar het museum, stelt deze 
objecten als particuliere geschiedenissen in 
een historisch continuüm tentoon om de 
illusie van een universele kennis te wekken: 
het museum is de in steen geconcretiseerde 
pendant van de encyclopedie. Het door het 
historicisme voortgebrachte beeld van het 
eeuwige verleden krijgt haar institutionele 
gestalte in het museum, zoals in het Weense 
Kunsthistorisches Museum, waarvan 
Schlosser overigens de eerste directeur was. 
De officiële benaming van deze instelling 
geeft aan dat er niet zozeer kunst wordt 
tentoongesteld, maar dat het de kunstge
schiedenis is die zich aan de toeschouwer 
moet openbaren. Musea zijn immers crea
ties uit een periode waarin het niet langer 
volstaat om van kunst te genieten, maar 
waarin men ook over kunst moet weten. De 
kunstgenieter wordt in het museum als 
beschavingsideaal verdrongen door de 
(kunst)wetenschapper of (kunst)filosoof - 
een gegeven dat voor de trotse bezitter van 
een kunst- en rariteitenkabinet volstrekt 
onbegrijpelijk zou zijn.

Kosmologie

Niettegenstaande er een kloof gaapt tussen 
de Wunderkammer en het moderne mu
seum, moeten tussen beide fenomenen toch 
twee belangrijke aanknopingspunten aan
gestipt worden. Ten eerste fungeert het 
rariteitenkabinet in sommige gevallen ook 
als een afspiegeling van (de kennis over) het 
universum; en ten tweede kunnen we in de 
activiteit van het verzamelen, zoals die in de 
16de eeuw werd ingevuld - los van het feit 
of het om kunstwerken of andere objecten 
gaat - een aantal eigenschappen onderken
nen, die later verbonden zullen worden met 
moderne kunstopvattingen.
Ofschoon in de Kunst- und Wunderkammer 
geen bezoekers komen in de huidige zin van 
het woord, appelleert een dergelijke verza
meling toch aan derden. Zo vormen de 
Wunderkammer een belangrijk onderdeel 
in de imagovorming en zelfrepresentatie. 
De verscheidenheid van een verzameling 
legt bijvoorbeeld getuigenis af van de uni
versele machtsaanspraak van een bepaalde 
vorst. De verzameling vormt dan een soort 
aanschouwelijk gemaakte kosmologie, 
waarvan de vorst zichzelf als middelpunt 
ziet. Daarnaast biedt de Wunderkammer 
ook een representatie van het universum als 
dusdanig. De Wunderkammer omvat alle 
produkten van de wereld, die doorgaans in 
twee categorieën worden ingedeeld: aan de 
ene kant zijn er de naturalia, die hun aan
trekkingskracht ontlenen aan hun exotische

Deense Koninklijke Kunstkammer, 1674

oorsprong, hun vermeende geneeskrachtige 
werking, hun abnormale vorm of precies het 
feit dat ze niet abnormaal en dus exempla
risch voor één of andere soort zijn. Aan de 
andere kant omsluit elke Wunderkammer 
ook kostbare artificialia, die zowat alle 
mogelijke (bij voorkeur buitenissige) pro
dukten behelsen die door de menselijke 
hand zijn vervaardigd. Deze beide catego
rieën zijn echter niet absoluut. Er zijn ook 
talloze mengvormen zoals naturalia die in 
een gouden of zilveren houder worden ge
vat om het zeldzame natuurprodukt van een 
passende omlij sting te voorzien of artificialia 
die als bedrieglijke imitaties van naturalia 
kunnen worden beschouwd.

Marvel and gape

Door dit alles hebben de Kunst- und 
Wunderkammer een bijzonder ambivalent 
statuut. Enerzijds weerspiegelen ze de kos
mische orde van het universum, waarbij de 
naturalia en artificialia respectievelijk het 
begin en eind markeren van een ontwikke
lingsproces, waarvan God aan de oorsprong 
ligt. Het kabinet, zo schreef Francis Bacon 
in zijn Gesta Grayorum uit 1594, vormt een 
poging om de universele natuur te begrijpen 
en te omvatten en is dan ook een geschikt 
hulpmiddel voor de wetenschap. Ander
zijds wordt deze orde verstoord door de 
verschillende en zelfs incompatibele 
selectiecriteria die daarbij gehanteerd wor
den. De taxonomie van de Wunderkammer 
ontlokt bij ons dezelfde lach die Foucault 
overviel bij het lezen van een tekst van 
Borges en hem ertoe aanzette “Les Mots et 
les Choses” (1966) te schrijven. Borges’ 
tekst citeert een zekere Chinese encyclope
die waarin geschreven staat dat “de dieren 
kunnen worden verdeeld in a) die de Keizer 
toebehoren, b) gebalsemde, c) tamme, 
d) speenvarkens, e) sirenen, f) fabeldieren, 
g) loslopende honden, h) die in deze inde
ling voorkomen, i) die in het rond slaan als 
gekken, j) ontelbare, k) die met een fijn, 
kameelharen penseeltje getekend zijn, 1) et 
caetera, m) die juist een kruik gebroken

hebben, n) die uit de verte op vliegen lij
ken”. Deze taxonomie kan, net als deze van 
de Wunderkammer, onmogelijk tot object 
van ons denken worden gemaakt. Het 
rariteitenkabinet is dan ook veeleer type
rend voor het pre-rationalistische huma
nisme van de 16de eeuw, dat zich (nog) niet 
bedient van de taxonomieën, die, zoals 
Foucault precies heeft aangetoond, inherent 
zijn aan de moderniteit. Integendeel, in 
“Cosmopolis: The Hidden Agenda of 
Modernity” (1990) illustreert de Britse 
wetenschapsfilosoof Stephen Toulmin dat 
het 16de-eeuwse humanisme van Erasmus 
en Montaigne met zijn sceptische tolerantie 
niet uitgaat van abstracte, universele theo
retische vragen. Ondanks hun wetenschap
pelijke pretenties blijven de kunst- en 
rariteitenkabinetten opslagplaatsen voor 
curiosa van allerlei aard en, zoals Ernst 
Gombrich het formuleert, “they demanded 
little more of the visitor than the capacity to 
marvel and to gape”.

Quiccheberg

Deze invalshoek vinden we ook terug in een 
in 1565 te München gepubliceerde tekst, die 
we als het eerste traktaat over het verzamel
wezen kunnen beschouwen: “Opschriften 
of titels van het meest rijke theater, omvat
tende de afzonderlijke en uitmuntende af
beeldingen van alle dingen van het univer
sum, zodat het met recht ook genoemd kan 
worden ; Magazijn van kunstig vervaardigde 
en wonderbaarlijke dingen, van zeldzame 
schat, van alle kostbare voorwerpen, van 
bouwwerken en schilderingen, welke hier 
wordt aanbevolen in het theater samen te 
brengen, opdat men door het veelvuldig 
bekijken en hanteren ervan, snel, gemakke
lijk en veilig een buitengewone kennis en 
een bewonderenswaardig inzicht kan ver
werven”. De auteur van deze tekst was de 
Antwerpse arts Samuel Quiccheberg, die in 
1555 tot bibliothecaris van Hans Jacob 
Fugger was benoemd en betrokken was bij 
de opzet van de bibliotheek en de Kunst
kammer van Albrecht V te München.
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Gillis van Tilborgh

De vrouw en de dochter van de verzamelaar worden geportretteerd

Quicchebergs tractaat dat, in tegenstelling 
tot wat de omvangrijke titel laat vermoeden, 
niets meer is dan een soort samenvatting of 
concept van een veel uitvoeriger, maar nooit 
uitgewerkt theoretisch traktaat over het 
verzamelwezen, geeft een aantal algemene 
en gedetailleerde richtlijnen voor de op
bouw en ordening van een “universeel thea
ter”. Ook Quiccheberg droomt reeds van 
een potentieel allesomvattende verzame
ling, een soort hypothetisch ideaal-museum, 
dat niet zozeer als een ontwerp voor een 
daadwerkelijk te verwezenlijken collectie 
wordt opgevat, maar als een in de praktijk 
(zeker voor de particulier) onbereikbaar ide
aal. Het expliciet vermelde doel van zijn 
geschrift bestaat erin zowel alle vorsten en 
edelen van Duitsland als zij n geleerde colle- 
ga’s ertoe te bewegen “door middel van het 
bijeenbrengen van een collectie roem te 
verwerven en het maatschappelijke nut te 
dienen”. Dit nut kan van zuiver weten
schappelijke aard zijn, maar zich ook op 
didactisch, artistiek, economisch of politiek 
vlak manifesteren. Quicchebergs ordening 
is dan ook vooral gebaseerd op praktische 
overwegingen, die weinig uitstaans hebben 
met de gangbare (bijvoorbeeld scholastieke) 
classificatieprincipes. Bewust wordt er niet 
naar gestreefd om de relaties in de natuur 
ook consequent tot uitbeelding te brengen 
in de ordening van de verzameling. Niet 
universele schemata, maar makkelijk terug 
te vinden individuele objecten vormen de 
bron van kennis.

Kunst om de kunst

Ofschoon het 16de-eeuwse rariteitenkabinet 
dus niet echt als een voorloper van het 
museum kan worden beschouwd, kan er 
tussen beide een totaal ander verband wor
den gelegd. In de Kunst- und Wunderkammer 
komt namelijk voor het eerst een moderne 
vorm van verzamelen tot uiting. Het feno

meen van het verzamelen als dusdanig - dus 
niet noodzakelijk van kunstvoorwerpen - 
vertoont immers wel een overeenkomst met 
de moderne notie van ‘kunst’. Om in een 
verzameling geïntegreerd te kunnen wor
den - zo heeft Walter Benjamin aangetoond - 
wordt het object van zijn originele functie 
ontdaan en verliest het elk praktisch nut. Het 
object wordt volledig gereduceerd tot 
verzamelobject en het behoudt enkel de 
optische functie van een kijk-object. Het 
enige dat een kleine globe, de penis van een 
narwal, een antieke gemme, een kalf met 
een waterhoofd, een astrolabium en een 
gouden spiraal uit de bronstijd gemeen
schappelijk hebben, is het feit tot verzamel
object gereduceerd te zijn. Letten we hier op 
de immanent ‘surrealistische’ eigenschap
pen van de Wunderkammer: objecten die in 
geen enkele context in een logisch verband 
bij elkaar horen, worden hier, zoals in het 
surrealistische dictum, als de paraplu en de 
naaimachine op de operatietafel bij elkaar 
geplaatst. Het feit dat de Wunderkammer 
zich laat lezen als een surrealistisch woor
denboek, wordt trouwens ook door de orga
nisatoren van de tentoonstelling in het on
derdeel “Der surreale Bliek” behandeld.
Precies de reductie van voorwerp tot 
verzamelobject speelt ook bij de kunst
verzameling een verstrekkende rol. In de 
Kunst- und Wunderkammer ontplooit een 
kunstwerk zich immers ten volle tot kunst
werk: artistieke creativiteit wordt hier voor 
het eerst gezien als een activiteit die losstaat 
van enig praktisch nut. Deze uitzonderlijke 
houding ten aanzien van kunst, die we dus 
voor het eerst aan treffen bij de 16de-eeuwse 
verzamelaar, kunnen we beschouwen als 
een voorafschaduwing van de moderne l’art 
pour l'art-opvatting. Ongetwijfeld is de 
opdrachtgever, die aan de 16de-eeuwse ver
zamelaar voorafgaat, geïnteresseerd in wat 
wij de esthetische kwaliteit van een bepaald 
object zouden noemen, maar het kunstwerk 

heeft nog altijd een zekere ‘ gebruikswaarde ’ : 
het vervult bijvoorbeeld ook een religieuze 
functie. Het in de 16de eeuw ontstane type 
van verzamelaar is daarentegen niet langer 
begaan met de oorspronkelijke doeleinden 
waarvoor het object werd vervaardigd. De 
volstrekt verschillende verzamelobjecten 
krijgen gewoon allemaal het etiket ‘kunst’ 
opgekleefd: antieke beelden worden niet 
aangeworven omdat ze hun cultische func
tie goed vervullen, maar worden enkel gese
lecteerd omwille van hun schoonheid.

Maniërisme

Deze voor de vroegere opdrachtgevers on
getwijfeld onbegrijpelijke en wellicht ook 
blasfemische reflex is typisch voor de 
maniëristische kunstopvatting van de 16de 
eeuw, waarin het kunstwerk als een te be
wonderen pronkstuk geserveerd wordt. 
Kunst wordt vooral gewaardeerd om zijn 
vermogen om verwondering en bewonde
ring te wekken. Ook oudere kunstwerken 
worden verzameld en in de rariteiten
kabinetten te kijk gesteld als "meraviglie", 
naast de wonderen der natuur. De Wunder
kammer maakt dan ook deel uit van een heel 
netwerk van nieuwe verschijnselen, die door 
Joseph Alsop in “The Rare Art Traditions. 
The History of Art Collecting and Its Linked 
Phenomena Wherever These Have Ap
peared” (1982) met elkaar in verband wor
den gebracht: de ontwikkeling van de kunst
markt, de groeiende populariteit van ko
pieën die op hun beurt de hunker naar origi
nelen en dus ook het ontstaan van vervalsin
gen in de hand hebben gewerkt. De vraag 
naar topkwaliteit-originelen in de 16de eeuw 
leidt ertoe dat bijvoorbeeld portretten van 
Titiaan niet alleen meer omwille van hun 
gelijkenis met de geportretteerde, maar ook 
als ‘kunstwerk’ gewaardeerd worden. Rond 
1520 doet zich dan ook een nieuwe ontwik
keling in het mecenaat voor, die een duide

lijk symptoom vormt van de nieuwe kunst
opvatting. Kunstwerken worden uitsluitend 
besteld omdat de opdrachtgever bijvoor
beeld ‘een Michelangelo’ wil bezitten - on
derwerp, afmeting en zelfs medium doen er 
eigenlijk niet langer toe. Zo hoort in januari 
1519 Michelangelo uit Parijs dat “Frans I 
niets liever wenst dan een werk van u, hoe 
klein ook”. In 1523 herinnert kardinaal 
Grimani in Venetië Michelangelo aan “een 
werk voor een studiolo, dat al is besteld en 
door u beloofd, en waarbij u geheel vrij bent 
in materiaalkeuze en onderwerp, of het nu 
een schilderij of iets van brons of marmer 
wordt - doe wat u het beste uitkomt”. In 
1524 krijgt Castiglione van Federico 
Gonzaga de opdracht iets bij Sebastiano del 
Piombo te bestellen: “als het maar iets met 
heiligen is, maar elegant en mooi om naar te 
kijken”. Het is in deze context dat de idee 
ontstaat dat een kunstwerk in eerste instan
tie* wordt gemaakt voor een verzameling. 
De verzameling wordt de logische bestem
ming van het kunstwerk, zoals later het 
museum de enige plek zal worden waarin 
het kunstwerk zich tenvolle als kunstwerk 
kan manifesteren.

Steven Jacobs

De tentoonstelling “Wunderkammer des 
Abendlandes, Museum und Sammlung im 
Spiegel der Zeit” kan nog tot 26 februari 
bezocht worden in de Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn, 0228/91.71.160.
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A379089: een anti-galerij achter het museum

y

Deze kalender is gebaseerd op de archieven van, en gesprekken 
met: Johannes Ciadders, Krefeld; Jef Cornelis, Antwerpen; Isi 
Fiszman, Brussel; Kasper König, Frankfurt; Anny De Decker, 
Antwerpen; en de publikaties: Karel Geirlandt, Jean Dypreau, Phil. 
Mertens, Wim Van Mulders, Marie-Pascale Gildemyn, “Kunst in 
België na ’45", Mercatorfonds, Antwerpen, 1983; “On taking a 
normal situation... Antwerpen 1958-1969”, Antwerpen 93, Ant- 
werpen, 1993; Piet van Daalen, “Uit de dossiers van A379089 te 
Antwerpen”, “Museumjournaal”, nr 1., 1974. In deze kalender 
ontbreken de vertoningen van de film “Champ d ’Amour ” van Jean 
Genet, en een film van Marcel- Duchamp. De data van deze 
activiteiten konden nog niet opgespoord worden.
De door A379089 aangekondigde en georganiseerde activiteiten 
worden chronologisch vermeld en genummerd. Het nummer be
staat uit twee cijfers. Meerdere activiteiten op één aankondigings- 
kaart worden aangeduid door eenzelfde eerste cijfer en een op
lopend tweede cijfer. [De rechthoekige haakjes] verwijzen naar 
toevoegingen aan de originele documenten door de auteur. Het 
begin van een nieuwe regel in het originele document wordt 
aangeduid met /een slash/.

American will ‘comprehend’ !! I Love from Jean-Claude. / Very 
best Christo.”

Juni, 1969 Stanley Brouwn

[Stanley Brouwn reageerde met een voorstel voor een ‘Computer
boek’ in 104 pagina’s. In een PS schrijft hij over zijn nieuw 
Brouwn-project: het kopen van lm2 grond in ieder land:] “I should 
like to buy lm2 of Belgian ground. Anywhere in Belgium is ok. May 
be you o(u)r one of your friends in Belgium knows a farmer or so 
who wants to sell 1 m2 of ground.” [Toch werd er, toen Stanley 
Brouwn naar Antwerpen kwam slechts een wandeling in de tuin van 
A379089 gemaakt.]

Juni, 1969 Ben Vautier

e

dc*-

Nabij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 
in de Beeldhouwersstraat nr. 46, waren in de zomer van 1969 enkele 
jonge kunstenaars druk in de weer met de inrichting van een 
“instituut”. (1) Een tentoonstellingsruimte (drie op elkaar uitge
vende kamers), zaaltjes voor discussies en acties, een badkamer, 
een keuken en drie logeerkamers voor internationale artiesten 
werden in gereedheid gebracht. Het volledige interieur van het 
gebouw werd in een neutrale kleur, namelijk wit, en de bouwvallige 
gevel, o ironie, goudkleurig geschilderd. Een symbolische act om 
aan te geven dat men kunst in het bereik van iedereen wilde brengen. 
Het instituut werd A genoemd, waarmee meteen de eerste plaats in 
de telefoongids veilig gesteld werd. Het telefoonnummer luidde 
37 90 89.
Het initiatief werd genomen door een groep waarvan de leden ook 
financieel borg stonden voor de werking van de eerste zes maanden 
van het instituut. Hun eerste officiële bijeenkomst hielden zij op 
24 mei 1969 in Brugge, ten huize van prof. Hubert Peeters. Ge
groeid uit de overtuiging dat de bestaande nationale en internatio
nale musea, galeries en andere culturele centra niet meer voldeden, 
wilde A379089 een anti-museum, een anti-galerij en een 
communicatiecentrum met internationale informatie worden, zon
der morele noch politieke beperkingen. Om dit doel te realiseren 
maakten zij gebruik van politieke, sociale en “psychologische” 
media. Ze ontwikkelden hun werk in groepsverband en wensten 
kritisch deel te nemen aan politieke en culturele beslissingen, onder 
meer op het vlak van urbanisatie. A379089 streefde naar en be
schouwde zichzelf als “een corporatie van vrije mensen”. Het 
initiatief mag dan ook beschouwd worden als een politiek experi
ment.
In totaal organiseerde A379089 een veertigtal activiteiten waaron
der lezingen, happenings, tentoonstellingen, concerten en film
voorstellingen. Tot de belangrijkste behoorden een Fluxus-concert 
met Ben Vautier, de sportactiviteiten van de LIDL-academie (van 
Jörg Immendorf), het museum van Marcel Broodthaers “Musée 
d’Art Moderne Département des Aigles, Section XVIIe siècle”, een 
vlucht over de stad Antwerpen om de labels van Joseph Kosuths 
werk “SecondInvestigation ” te verspreiden en acties tegen racisme 
in Antwerpen.
De uiteenlopende visies en de chaotische wijze waarop de doelstel
lingen van A379089 gerealiseerd en gecommuniceerd werden, 
leidden onvermijdelijk tot stimulerende meningsverschillen tussen 
Kasper König, de eerste coördinator, Isi Fiszman, de grootste 
geldschieter en de andere kunstenaars en mensen die het project 
ondersteunden. Toch liep het initiatief reeds stuk na de eerste 
periode van zes maanden. In 1970 kroonde Panamarenko zich als 
nieuwe coördinator. Hij veranderde A379089 in een gesloten 
structuur, “Antwerpse Luchtschipbouw” genaamd en werkte er van 
dan af aan zijn luchtschip in de grootste ruimte. Het huis werd 
gesloten en de gouden voorgevel bladderde snel af. Zelfs als we 
rekening houden met de interne spanningen en het feit dat de eerste 
coördinator maar voor een periode van 6 maanden aangesteld was, 
blijft de brief van 5 februari 1970 waarmee Panamarenko het einde 
van Kasper Königs periode aankondigde, een bruusk einde voor een 
initiatief op kruissnelheid.
Een kwarteeuw later blijkt uit de gesprekken met betrokkenen dat 
heel wat verschillende, vaak door nostalgie getekende visies op 
A379089 in omloop zij n. Zowel over het begin als het abrupte einde 
lopen de verhalen weliswaar sterk uiteen, als gemeenschappelijke 
noemer weerklinkt echter steeds het aanvankelijk enthousiasme 
onder de leden dat ontegensprekelijk het geloof weergaf om op 
actieve wijze te kunnen reageren op de nieuwe maatschappelijke en 
culturele ervaringen die het einde van de zestiger jaren met zich 
meebracht. Vermits een overzichtelijke kalender van de activiteiten 
die tijdens de zomer van 1969 tot januari 1970 gepland werden en 
plaatsvonden in de Beeldhouwersstraat 46 te Antwerpen ontbreekt 
en omdat een diepgaande analyse van de betekenis van A379089 
om die reden nog steeds ten prooi dreigt te vallen aan allerlei 
misvattingen, wordt hier volstaan met een chronologische lijst van 
de activiteiten die niet alleen de gerealiseerde maar ook de geplande 
projecten van A379089 omvat. Bovendien ga ik ervan uit dat een 
dergelijk opzet het meest juiste kader biedt aan een project als 
A379089 en dat een tentoonstelling bijvoorbeeld onrecht zou doen 
aan het efemere karakter van de door haar geprogrammeerde kunst.

Mei 24,1969 Vergadering te Brugge

[Na verschillende verkennende gesprekken volgde op 24 mei ten 
huize van prof. Hubert Peeters te Brugge de beslissende bijeen
komst voor de oprichting van A379089, Beeldhouwersstraat 46, 
Antwerpen. Aanwezig waren: George Adé, Geert Bekaert, Marcel 
Broodthaers, Ursula en Henning Christiansen, Jef Cornelis, Nicole 
en Herman Daled, Werner De Bondt, Anny De Decker, Isi Fiszman, 
Maria Gillissen, Kasper König, Bernd Lohaus, Hubert Peeters en 
Martin Visser. Een pamflet over de oprichting van A379089 werd 
ter informatie gestuurd naar: Panamarenko, Pierre Verstraeten, 
Herman Schonker, Roger Lallemand, Harry Gruyaert, Christo en 
Jean Claude Javacheff, Joseph Beuys, James Lee Byars, Johannes 
Ciadders.]

[Het voorstel van Ben Vautier werd daarentegen wel gerealiseerd. 
In een brief uit juni 1969 stelt hij zijn project voor:] “I would love 
to come - since I find the Idea of getting people together g r e a L” 
“I can come to Anvers any time after the 15th of August -1 could 
prepare - (or not) improvise a Talk-Conference de Presse: a 
Conversation on the Subject Must one Change man or Not an[d] 
how? I love talking and exchanging ideas I think it will be fine.”

Midden Juni, 1969 Kopenhagen/Stockholm

Mei, 1969 Eerste communiqué niet gedateerd

“Das Dilemma der Museen und Galerien, den Anforderungen der 
■ zeitgenössischen Kunst nicht mehr gerecht werden zu können, hat 
eine Flut von Proklamationen mit Forderungen nach Anti-Mu- 
seum, Anti-Universitât, Kommunikationszentren u.s.w. 
hervorgerufen. Immer wieder wird der Versuch gemacht, die 
öffentlichen Institute als Forum bereitzustellen; doch weisen die 
allerbesten Bemiihungen auf den Status quo zuriick. Selbst die 
Umschreibung mit revolutionren Vokabeln tauscht nicht fiber 
diese Bumerang-Aktivitaten hinweg. / Den vorausgegangenen 
Diskussionen am 24. Mai 1969im Hause von Prof. Hubert Pete[e]rs, 
Brfigge, die entscheidende Besprechung, in der A379089 realisiert 
wurde. (A wie Anton, wie Anfang, wie Anonym, wie Antwerpen 
etc. und die Telefonnummer 37 90 89). / Ffir die ersten 6 Monate 
wurde den oben genannten Personen ein Betrag von Dollar 6000 
garantiert. Diese Summe ist durch das finanzielle Engagement 
interessierter Personen bereits gewachsen. / A379089 ist Forum, ist 
Stfitzpunkt. Ein Platz, an dem Ideen ausgetauscht und zum Medium 
werden; wo diese Ideen als Grundlage dienen, Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. / Sowohl die geographische Lage, wie auch das aktive 
Leben Antwerpens (von 12 bis 12) gab A379089 den Standort. 
Durch das Nichtvorhandensein eines zeitgenössischen Kultur- 
institutes, das man htte umstrukturieren wollen, bringt man 
A379089 groBes lokales Interesse entgegen. Da Identitat lokal 
gegeben ist, wird sie auch international verbindlich sein Können. I 
A379089 hat ein groBes Haus vorerst ffir drei Jahre gemietet. 
Postanschrift: Beeldhouwersstraat 46, Antwerpen, Belgien. Die 
günstigen Mietpreise ermöglichen es A379089 Wohnungen in 
unmittelbarer Nhe zur Verfügung zu stellen, um den anreisenden 
Mitarbeitem finanzielle Belastungen weitgehend zu ersparen. Dié 
Reisespesen bei Arbeitsbesuchen werden ebenso erstattet. / Die 
fiblichen technischen Hilfsmittel der Forschung und Industrie dfirfen 
uns nicht verschlossen bleiben, um die Funktion dieses Projektes 
nicht einzuschrânken. Um alien Mitarbeitem die Möglichkeit zum 
integrierten Erfahrungs- und Informationsaustausch zu geben, sollten 
zur Verfügung stehen: 4 Schreibmaschinen, / 1 Fernschreiber, / 
1 Vervielfaltigungsmachine, / 1 Offset-Presse, / 7 Femsehgerâte 
mit Antennen (zum Empfang von 7 Stationen), / 4 Tonbandgerâte 
mit Zubehör, /1 Stereo-Plattenspieler, Lautsprecher u.s.w., /1 Film- 
und Dia-Projektor,/ Einrichtung einer Dunkelkammer. / [In de 
praktijk waren de technische middelen bescheidener en kwam het 
er op neer dat A379089 slechts één stencilmachine had (bijdrage 
van prof. Peeters)] In den vorausgegangenen internen 
Arbeitsbesprechungen haben wir den V ersuch gemacht, wesentliche 
Stichpunkte zur Satzung zu formulieren, sie sich aber erst durch die 
Arbeit innerhalb des Forums einspielen werden. / Keine Direktion 
- Koordinator auf begrenzte Zeit / Keine Jury - Selbstregulierung / 
Keine Beschrânkung durch Politik und Moral / Keine Zulassung 
undemokratischer Gruppen oder autokrater Personen. / Finanzielle 
Verwaltung transparant gestalten - alle Unterstfitzung fürjedermann 
einsehbar machen. / Alle stattfindenden Arbeits- und Rezeptions- 
vorgânge müssen für jedermann einsehbar machen. / Alle 
stattfindenden Arbeits- und Rezeptionsvorgânge müssen für 
jedermann überschaubar sein. / Kulminationpunkt wird die Kunst 
sein, je nach Prioritât kann hier die Kunst fiber- oder auch 
untergeordnet sein.”

[Isi Fiszman, Jef Cornelis en Kasper König gaan op prospectie naar 
Stockholm. In een brief van 16 juni uit Kopenhagen schrijft Kasper 
dat hij als coördinator de laatste 10 dagen zijn tijd opdeelde in het 
zoeken naar materiële steun bij industriëlen en het leggen van 
contacten met mogelijke medewerkers voor A379089: Ben Vautier, 
Addi Kopeke, Tomas Schmit, Oswald Wiener, On Kawara en 
Pontus Hulten. De Weense auteur Oswald Wiener, van wie het boek 
“ Verbesserung vonMitteleuropa ” verscheen, was bereid één week 
medewerking te verlenen en een lezing te geven, On Kawara zou de 
Date-paintings tonen, Pontus Hulten Stond in voor een reeks films 
van Breer en Andy Warhol. Het Zweedse Film Instituut beloofde 
Solonas' 4u.3O - durende film “Los Ores del Los Omos” (“Het uur 
van de oven”).]

Juli, 1969 Financiën

‘A379089 received contributions for the first month of July 69:

Christo + J.C. Javaheff 
Dated, H. Dr. + Nicole 
Van Dyck, Walter 
Fiszman, Isi 
Merecyn Ottilia

1/10 part for 6 months
2 parts
1/10 part
2 part
1/10 part

$60.—

10.000.—
500.—

10.000 —
500.—

Mei, 1969 Mensen dié deze informatie ontvingen

“Becht, Frits / Bekkers, Ludo / Beuys, Joseph / Blom, Pieter / 
Boving, Leo / Buren, Daniel / Buytaert, Bob / Byars, James Lee / 
Christiansen, Henning und Ursula / Ciadders, Johannes / Declerck, 
Annie / Deleeuw, Bert / Dessauvage, Marc / Duboscq, Jean / van 
Eyck, Aldo / Gilissen, Maria / De Kuyper, Eric / Lamelas, David / 
Lallemand, Roger / Leering, Jean + Wies / Schneiders, Martin / 
Stiefenhofer / Van Tieghem, Jean-Pierre / Verlinden, Pieter / 
Verstraeten, Pierre / Wuyts, Herman / From 1. July a recorder 
telephone information will be available every day from 8 p.m. till 
10 p.m. - so everybody is informed how things are going.” 
[Adressen werden uit het originele document weggelaten.]

Juni 12,1969 Christo

“Dear Kasper, / New York / Thank you for you letter. / Here 
enclosed you will find 60.000 for 6 months. I have, of course, been 
talking a lot about A379089 - Dick Bellamy was enthousiastic about 
the news - Have you thought of informing Bill Copley? (send an 
English translation - not what I have received and which no

Together
Bekaert, Geert
De Bondt, Werner
Madame De Bondt
Cornelis, Jef 
De Decker, Anny

1 part 5.000.—

The family of Dr. Peeters has given us an I.B.M. 707 machine, counting 
contributions for first 5 months.

1 part = BF 5.000.— a month 
1/10 part = BF 500.— a month”

[Voor de eerste zes maanden stonden bovengenoemde personen 
borg voor 6000 dollar. Omdat A379089 een democratische organi
satie wenste te zijn en de interne werking ook voor het publiek 
toegankelijk wou maken, werden deze en andere financiële rappor
ten in de ruimtes aan de muur opgehangen.]

Juli, 1969 Financiën

“A379089 will receive contributions: / Adé, George + Magda 1/10 
part / Bogaert, John 1/10 part / Broodthaers, Marcel 1/10 part / 
Deleye, Hugo 1/10 part / Gruyaert, Harry + Caroil A. Sellicks 1/10 
part / Ingber, Suzon 1/10 part / Panamarenko 1/10 part / Van Rooy, 
Guido + Franja 1/10 part / Schonker, Herman 1/10 part / de Toledo, 
Maurice +Françoise 1/10 part / Visser, Carel 1 part / Visser, Martin 
+ Mia 1 part / Walscharts, Dolf 1/10 part.”

Juli, 1969 Aankondiging

“There are local, national and international cultural institutions; we 
have taken more interest in the torrent of demands for anti-mu
seums, anti-universities, A379089 communicationcenters etc. / 
A379089 found its base in Antwerpen, Belgium, Beeldhouwers
straat 46. A stands for A ABC, anti-art, and-so-on. 37 90 89 is the 
telephone number. The phone will be answered 24 hours. IA379089 
functions as a forum, a place where ideas can be exchanged as a 
media, where those self share ideas can be acted upon and 
collaboration can take place. / For the first 6 months, period July - 
December 1969, $ 6.000 have been guaranteed by the coworkers; 
On request list of coworkers will be sent to you. / End of July three 
friends, Addi Kopeke, Tomas Schmit and Ben Vautier will come to 
present their thing. On Kawara is interested in showing his date- 
paintings at A for the first time in public. Contact has been made to 
N.V. Macnesite Mining Marketing Cie, Ciné Artis, Antwerpen, 
Verlatstraat 20-22, to rent the filmtheatre few times a week. Pontus 
Hulten will present the first filmprogram with films of Breer, 
Hulten and Warhol this month. Solanas fourandahalfhour-film 
“The hour of the oven” will follow etc. Pierre Verstraeten will 
contact psychiatrist in England for possible symposium in Antwer
pen. Oswald Wiener author of recently published novel 
“Verbesserung von Mitteleuropa" accepted invitation. / For further 
information concerning questions and propositions write to us. I 
Kasper König / Co-ordinator” [Dit communiqué werd verstuurd in 
het Antwerpse.]

Juli 3,1969 Christo

[In de tweede brief met het adres van Copley onder meer:] “I am 
terribly busy working on the Australian project’s preparation. We 
will be in Antwerp in the First days of September. Let me know how 
things are going in A...”
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Juli 12,1969 WolfVostell

“Wenn Sie wollen nehme ich etwas fiber A379089 in die nachstedé- 
collageé" [antwoord op debrief van WolfVostell aan Kasper König 
en hij zond:] “Aktionsanleitung zur handlungseinheit Putzen” [met 
een] “Urkunde” [over het poetsproject.]

Juli 17,1969 Financiën

Rent and Guarantee 
July - september for A 
Television camera 
Telephone 
Telephone-Answering- 
Machine
IBM ball-bearing 
Content to Kasper 
June and July 
Payment for the house
painter 
Payment for the elec
trician
Paint 
Plans 
Installation
Cash-box (stamps, wri
ting-materials etc.) 
Travelling Stockholm

Isi Fiszman (cash) 116.200.—
33.000.— Isi Fiszman (bank) 19.000.—
15.000.— George Adé 500.—
2.500.— Geert Bekaert 1.000.—

Christo 3.012.—
12.000.— Herman Daled 10.000.—

900.— Walter van Dyck 500.—
Ottilia Merecy 1.000.—

30.000.— Hubert Peeters 5.000.—
Werner de Bondt 4.000.—

28.270.— Group de Bondt ' 4.000.— 
Kasper König 15.000.—

2.000.— 
8.944.— 179.200.—
1.000.— Bankcredit - 7.012.—
2.600.— 172.200.—

Elektronische apparatuur was er gedurende een week voortdurend 
in werking terwijl de uitvoerders van tijd tot tijd optraden. Het 
lichtmateriaal bestond uit zwevende sculpturen en projecties van 
Marian Zazeela. In de letterlijke zin van het woord leefde Young in 
zijn muziek, hij organiseerde zijn dagen op basis van 27 uren (8 uur 
werk, 8 uur om muziek te spelen, en 11 uur slaap). Omdat zijn 
muziek slechts betekenis had als ze gedurende een langere tijd 
beluisterd werd, was het voor Young niet mogelijk zich naar de 
commerciële conventies van gebruikelijke optredens te schikken. 
De presentatie van zijn muziek in A379089 duurde dan ook onge
veer 8 dagen. Young sprak van eeuwige muziek, en geloofde 
plaatsen voor deze muziek te kunnen creëren. In dat opzicht stond 
zijn engagement lijnrecht tegenover andere Fluxus-kunstenaars. 
Hij wou muziek maken die exact, juist en perfect was; een muziek 
die eerder een goed dan een slecht beeld van de mens moest geven.]

summer 69 / HORST SCHOLZ / 6. ways of simulating one process : 
seeing, hearing, touching etc. I CHRIS REINECKE / GOLDEN- 
BOOG / ÖRDNUNG 1ST DAS HALBE LEBEN / Florian 
Lechenperg - Recker / IT IS VERY: / NECESSARY / FOR ME 
AND YOU / PLEASE TO MEET YOU............ I FLORIAN 
LECHENPERG- RECKER LIDL/DAS ERSTE BUCH FLORIAN 
WIRD HIERMIT ANGEKÜNDIGT / Within the week (17. Aug. 
till 23. Aug. 69) the atomic experiments I will be realized with 
utmost certainty I Hans Henin / 4 Düsseldorf / Berger Allee 1 / Hans 
Rogalla has given / his support for the / realisation of the / project”

September, 1969 . Financiën

Balance August 390.069.—
Dr. Peeters 5.000.—
G. Adé 500.—
H. Daled 10.—
O. Merecy 500.—
I. Fiszman 35.000.—
I. Fiszman 10.000.—
Rezewski to A to
Telephone 1.000.—

452.069.—

Balance August 388.754.
REST FOR Amadou Food 795.
Electrician 8.145.
Painter 7.000.
Stencilpaper 95.
Gardentools 390.
Telephone with Garanty 33.355.
Electrician and Water 732.
Heating 450.
Marcel Broodthaers 3.000.
Cafetaria 500.
Cafetaria 1.000.
To the Painter 3.250.

446.466.
7.361 —

13.500.—
157.078.—

In 452.069.—
Out 446.466.—

5.602.—
In 172.200.—
Out 157.078 —
Balance 15.122.—

Juli 20,1969 Harald Szeemann

"Passegiata sulla Luna-Nacht Meine liebe Ausstellungskommission 
hat mir zum Abschied die Ausstellung abgelehnt. Es war also der 
zeit zu gehen um das Beuys - Nicht Buch zu machen.” 

1.0 Juli 21,1969 

“On the occasion of the colour-televised moonlanding of Apollo 11 
A379089 request the presence of......for an early-morning cham
pagne breakfast on Monday 21st of July at 5.30 a.m. Beeldhouwers- 
straat 46, Antwerpen.”
[Eerste samenkomst in het gebouw ter gelegenheid van de recht
streekse TV-uitzending van de maanlanding. Om 5.30 ‘s ochtends 
kwamen de uitgenodigden naar A379089 voor een champagne- 
onbijt. Aan de wand hingen schilderijen van Penck. Na de landing 
op de maan, hield Panamarenko een lezing over zijn luchtschip.]

Juli 24,1969 Filmcommissie

“On the 24th of July we met at A379089 for a Working session. / We 
have been able to find co-workers for specific fields. I Film board: 
Martin Schneider / Jef Cornelis I Eric De Kuyper / Bernd Lohaus I 
Ilka Schellenberg / Kasper König / The board will meet every 
Monday 9.00 p.m. at A379089. The filmprojection will start on the 
first Wednesday in September, and continuous every Wednesday 
from there on. I Relations to the Press: George Adé I Geert Bekaert I 
Walter Van Dyck I Promotion comity: Isi Fiszman I Anny De 
Decker / Ilka Schellenberg I Walter Van Dyck I Geert Bekaert I 
Maurice De Toledo”

Eind juli, 1969 Ballonluchtvaart

[Kasper König, Isi Fiszman en Panamarenko gingen naar München 
(Westfalen) om er een ballonluchtvaart te maken. Van negen uur 
‘s morgens tot zes of zeven üur ‘s avonds zweefden zij in de lucht 
en kwamen neer bij de grens van Oost-Duitsland.] 

2.0 Augustus 3-15,1969 

“LA MONTE YOUNG MARIAN ZAZEELA / A continuous 
environment in sound and light with singing from time to time. I 
Map of 49’s / Dream The Two Systems I of Eleven Sets I of Galactic 
Intervals Ornamental / Light years Tracery” 

3.0 Augustus 6,1969 

“Concert met: Fred van Hove (organ) / Peter Kowald (bass) I Ivo 
van der Borcht (drums) I Peter Broetzmann (tenor-sax)”
[Onder de kop “Une prodigieuse deflagration musicale a signalé 
l’ouverture d’un laboratoire de création collective dans le quartier 
Sud” werd in de Franse pers melding gemaakt van het optreden van 
politie wegens burengerucht. “Comme il n’était pas encore dix 
heures, limite après laquelle le silence est exigé, cela se termina sans 
drame. Ainsi venait de s’ouvrir A379089 le nouveau ‘laboratoire 
international de création collective’. A379089 zond daarop een 
stencil uit ter geruststelling:] “Beste geburen, gisteren op 6 augustus 
is het mogelijk dat U vreemde geruchten hebt horen komen uit het 
huis [...] Vanavond zal weer gespeeld worden van 19 tot 22h. Indien 
U belangstelling heeft van dit optreden bij te wonen ben U hartelijk 
welkom in het huis.” 

2.1 Augustus 6-17,1969 

“ADDIKÖPCKE / TOMAS SCHMIT I will be in you may come 
too/ROBIN PAGE” 

4.0 Augustus 11-17,1969 

“After one week of intensive research in the Café Amadou, I 
Amerikalei 78, / Addi Kopeke, Robin Page, and Tomas Schmit I 
present Amadou in A379089, / Beeldhouwer Straat 46,1st floor, I 
from the 11th till the 17th of August.” [Nadat Addi Kopeke, Robin 
Page en Thomas Schmit een week in het café Amadou van de 
Amerikalei onderzoek hadden verricht, werd het café in A379089 
gereconstrueerd. In “Amadou ” werd het probleem van produktie en 
individuele processen aan de orde gesteld.] “La Monte Young and 
Marian Zazeela did arrive and will perform in the big room from 
now on.” [La Monte Young en Marian Zazeela creëerden in 
A379089 een environment met geluid, licht en occasioneel gezang.

Isi Fiszman, Kasper König, Marcel Broodthaers in café Amadou 
foto: Maria Gilissen

2.2 Augustus 15-25,1969 

“BEN VAUTIER Fluxus Concert / 7 Ideas of BEN”
“A Talk, Conference on Press, A conversation on the subject, Must 
one change man or not 21 p.m.and how, I love talking and exchanging 
Ideas, I could also bring Fluxus Films and give A379089 “1 ideaa 
day show” very descreet but good.”
[uit: briefwisseling van Ben Vautier met A379089.] 

5.0 Augustus 21,1969 

“BEN VAUTIER”
[Een stencil werd verspreid met nieuwe data voor de conferentie 
van Ben waarin hij in zeven punten zijn ideeën samenvat over het 
al of niet veranderen van de mens, eindigend als volgt:] “Personally 
I believe that telepathy (mind reading) could change a lot and I have 
promised 100,000 francs to anybody who will discover a practical 
way of bringing about telepathy to mankind... I shall give a talk and 
answer questions on the subject Thursday the 21. August at 21 p.m. 
After the conference I shall give a very short fluxus concert. With 
pieces by: G. Brecht, R. Watts, G. Maciunas, Kosugi, Shiomi, 
B. Patterson, S. Oldenbourg, Ben etc. / You are invited. I Sincerely 
Ben.” [Tijdens het fluxusconcert op 21 augustus zou Ben met het 
publiek hebben gebokst.]

23 Augustus 17-25,1969

“LIDLWEEK / Lidlsport Training nr. 6 I Footballmatch / Lidl 
against A379089 /17.8.69 / place: I time: / Lidlsport Training nr. 81 
Balloon-trip / date: I place: I time: I Lidlsport Training nr. 7 I 
Cycling / from A379089 to Musée d’Art Moderne - Département 
d’Aigles I Brussel. 23.8.69 8 a. m. / Works and results of working 
by LIDL coworkers I Göldenboog, Reinecke, Scholz, Leichenberg, 
Immendorf, Duerr, Kugel.”
[LIDL, de kunstenaarsgroep van Jörg Immendorf, was overtuigd 
dat gedurende een periode direct en efficiënt gestreden moest 
worden, zowel cultureel als politiek, om schoon schip te maken en 
obstakels weg te ruimen. In de maand augustus, oefenden zij 
verschillende sporten, waaronder voetbal op 17 augustus en een 
fietstocht op 23 augustus. Panamarenko won de fietstocht naar 
Brussel, maar het ging LIDL niet om het winnen. Twee leden van 
de groep hierover: “Wir ignorieren alle emstgemeinten Vorschlâge 
unseres Trainers. Jeder soil dem anderen Freude bereiten, dies 
fördert das allgemeine Wohlbefinden und das gute Augenlicht 
eines jeden... Versuchen Sie durch schwarzen Humor den Sportplatz 
Hinder zu machen, denn in jeder Kurve droht einem sportier der 
Tod”. (2) In de tweede helft van de zestiger jaren was de democra
tische gedachte een obsessie. In de kunst werd het individuele 
proces geproblematiseerd. Sommige kunstenaars wilden zich niet 
langer met unieke, niet-democratische objecten bezighouden. De 
sportactiviteiten met A379089 moeten vanuit deze invalshoek 
begrepen worden. Het instituut wenste deel uit te maken van de 
‘normale’ wereld, en wat is populairder dan sport? LIDL was een 
poging om kunst in een politieke context te plaatsen, niet met 
Youngs ernstige, idealistische geloof in. een betere wereld, maar 
met zwarte humor.] 

6.0 Augustus 21,1969 

“LIDL AT A /1. FILM “Der Garten macht uns fertig" / 2. LIDL- 
LESSON 7 / 3. LIDLPIECE by Jörg Immendorf / en avant pour un 
pouvoir populaire révolutionnaire / KUGEL travaillant /1. Infor
mation about the possibility of variation to the theme-food I 
summer 68 / 2. Variation about the theme flowerseed bag and carot

Debts Chaffart 3.241.—
Travhydro 1.504.—

Delta Equipment Rest 4.000.—
Chaffart 735.—
Van Dyck Dubbel Glas 2.932.—
G. Prist Douchkabine etc. 8.604.—
Drukkerij de Vlijt 3.096.—
Water 135.—
Painter Rest 4.900.—
Plaster Rest 6.260.—
Sallery to the
Coördinator July,
August and September 86.000.—-
K.König loan to A 41.453.—

162.860.—

Maria Gillissen gave quite a lot of photos to A379089.

7.0 September 2,1969 

“CARL ANDRE is in Antwerpen to prepare his show at / Wide 
White Space / He will try to answer the following questions I in 
twenty-five words or less / at / A379089 / Beeldhouwersstraat 46 / 
Tuesday, 2 SEPTEMBER 69, 21h / WHO IS AN ARTIST? I 
WHAT IS ART? I WHAT IS QUALITY IN ART? I WHAT IS THE 
RELATION BETWEEN POLITICS AND ART? / WHY DO I 
CONTINUE? I Further questions and/or remarks are invited / .... 
Opening Of Carl Andre show at Wide White-Space 19 September 
1969.”

September 26,1969 Ben Vautier 

[Ben stuurde Kasper een lange brief:] “After all it was fine - (in a 
way).” [Hij geeft 4.000 bf] “as a contribution to A379089.1 come 
to this conclusion of 4.000 bf because I spent in all 8.000 bf and I 
meant to spend only 4.000 bf of 10 Days.” 

8.0 September 27-Oktober10, 1969 

“MUSEUM VOOR MODERNE KUNST I Département des Aigles / 
Sectie XVIIe Siècle”
[27 September 1969, één jaar na de opening van de Section XIX 
siècle, kondigt Broodthaers de sluiting van het museum aan:] 
“Marcel Broodthaers prie... de bien vouloir assister à la cérémonie 
de clôture de la Section XIXe siècle du Département des Aigles, le 
samedi 27 septembre à 18h. / Un service d’autocar est prévu pour 
emmener les invités à Anvers dans les locaux de A379089, 
Beeldhouwersstraat 46, où aura lieu l’inauguration de la Section 
XVIIe siècle par Monsieur P.K. van Daalen, Dr. Hist. Art Directeur 
du Zeeuws Museum Middelburg. / R.S. V.P. 30, rue de la Pépinière, 
Bruxelles. Tél. 02/120954.” [Er werd een busreis georganiseerd 
van Brussel naar Antwerpen, waarbij onder andere Johannes 
Ciadders, Isi Fiszman en Herman Daled aanwezig waren. In Ant
werpen aangekomen werd in de ruimtes van A379089 de Section 
XVIIe siècle geopend en discussieert Marcel Broodthaers er met 
een aantal aanwezigen.] 

9.0 September 27,1969 JEAN JACQUES ABRAHAMS 

[Op hetzelfde ogenblik dat Marcel Broodthaers discussie voerde 
naar aanleiding van de opening van zijn tentoonstelling draait Jean 
Jacques Abrahams een bandopname af, waarbij hij aantoonde hoe 
autoritair en bang de psy chiater tegenover hem stond in de analyse.] 

10.0 September 30,1969 

“A379089 in Düsseldorf / A379089 bei LIDL / A379089 macht 
heute, am 30.9.69 einen Arbeitsabend / in Lidlraum, Düsseldorf- 
Oberkassel, lm Greifweg 51 / unter folgenden Titeln: /1 Funktion 
der Kunsthochschulen/2 Funktion der künstpâdagogik/ 3 Funktion 
der künstlerischen Arbeit / In diesen drei Punkten werden 
eingeschrieben: / Joseph Beuys, Düsseldorf; Johannes Ciadders, 
Mönchengladbach; Carl Andre, New York; Michel Claura, Paris; 
Jim Butler, Los Angeles; Eugenia Butler, Los Angeles; Anny De 
Decker, Antwerpen; Daniel Buren, Paris; Niele Toroni, Paris; 
Franz Dahlem, Darmstadt; Karl Ruhrberg, Düsseldorf; Seth 
Siegelaub, NewYork; Enno Develing, Den Haag; José Castillejo, 
Bonn; Stanley Brouwn, Amsterdam; Harald Szeeman, Bem; Mia 
Visser, Bergeyk; Martin Visser, Bergeyk; Erika Fischer, Düsseldorf; 
Palermo, Düsseldorf; Marcel Broodthaers, Bruxelles; Kasper König, 
Antwerpen; Ilka Schellenberg, Antwerpen; Dorothee Fischer, 
Düsseldorf; Konrad Fischer, Düsseldorf; und Lidl, Oberkassel. / 
Mit alien Interessierten, die herzlich WILLKOMMEN sind.” 
[Op 30 september opende in Düsseldorf “Prospekt 69”, georgani
seerd door Konrad Fischer en H. Strelow. “Prospekt 69” bestond

16 • De Witte Raaf 53 • januari-februari 1995



uit twee delen, het eerste werd gereserveerd voor galeries en het 
andere voor kunstenaars die door een internationale commissie 
werden uitgenodigd. Op de avond van de opening organiseerde 
A379089 een discussie in de ruimte van LIDL.]

8.1 Oktober 5,1969

“This is the Ghost of James Lee Byars Calling”
[Performance van Byars die in een totaal rood geschilderde kamer 
had plaatsgenomen. Een aantal personen (37), zoveel mogelijk in 
het rood gekleed, kregen een rode stift waarmee ze vragen moesten 
beantwoorden. De antwoorden werden diezelfde dag doorgestuurd 
naar Eugenis Butler in Los Angeles (waar tegelijkertijd een ten
toonstelling van James Lee Byars liep).]

■■■ i

III
HP-

■■I
■■I
IRL
HMEmë 

to avoid unnecessary I trafic in office 14. Permanent installation of 
cafétaria, sold with profit 15. Opening times to be indicated outside 
and in printed program I daily from 10 a.m. to 1 p.m. and 3 p.m. to 
7 p.m. I after 7 p.m. when necessary / C FINANCE / See included 
list I D DIFFICULTIES AND TENSION WITHIN A / 1. My 
experience as co-ordinator of A / 2. Open criticism towards the co
ordinator 13. Selfcriticism 14. How I understand the function of the 
co-ordinator after all of these” ■

11.0 Oktober 11,1969

“First public appearance of the / LABRIS / group / in their I LABRIS 
JAZZ SUITE / poets participating: edmond devoghelaere / frans 
denissen / jan geerts / & anyone wanting to join in / musicians 
participating: leading antwerp avantgarde players I directed by fred 
van hove / & anyone wanting to join in I the labris jazz suite is a 
collective improvisation / with language & music”

8.3 Oktober 13,1969

“musica electronica viva” ■

Oktober 24,1969

[Op het einde van de eerste periode van 6 maanden waarin Kasper 
König als coördinator optrad, schreef hij naar alle medewerkers en 
vroeg hen hun indrukken en opmerkingen toe te sturen. König wilde 
een publikatie maken waarin persoonlijke stellingnames van alle 
betrokkenen, foto’s, teksten, programma’s en financiën van deze 
periode opgenomen zouden worden. De publikatie kwam er nooit. 
Van de antwoorden op Kaspers vraag vond ik slechts die van 
Johannes Cladders terug.]

toegangsverbod en rassendiscriminatie. Ook naar de studenten in 
Antwerpen werd een stencil gestuurd, waarin het probleem van de 
bordjes in de café’s en racisme in het algemeen werd toegelicht. In 
A379089 was daarnaast ook de Werkgroep Vreemde Arbeider 
(Lode van Hoye en Bob Vandamme) actief. Zij stelden voor-het 
probleem grondig te analyseren in discussiegroepen, onder andere 
op basis van opiniepeilingen, en riepen op tot concrete acties.]

21.0 November 28,1969

“James Lee Byars, World Question Center / B.R.T. to be seen in 
A379089.”
[Rechtstreekse TV-uitzending vanuit de studio’s van de BRT. 
Samen met 4 mannequins zat Byars in een grote cirkel vah betaalde 
figuranten, per telefoon stelde hij aan beroemdheden uit de hele 
wereld de vraag: “welke vraag op het terrein van je eigen ontwik- 
kelingzou je jezelf op dit ogenblik willen stellen”. Deze performance 
werd voorafgegaan door een film over James Lee Byars, waarin 
fragmenten van een gesprek van Geert Bekaert met Byars op 21 mei 
1969 werden opgenomen, evenals beelden uit de tentoonstelling 
van James Lee Byars in galerie Wide White Space. Beide films 
werden gerealiseerd door Jef Comelis voor de BRT-TV.]

22.0 November 29,1969

“La Hora De Los Homos / Film by Fernando Solanas / Het gaat hier 
in de eerste plaats niet om een film of een spektakel, dan wel om een 
film-manifest, het geschiedkundig aspekt van het gebeuren, liefde 
en haat tussen de strijdenden, de inspanningen en aspiraties van 
gans een volk worden in dit manifest opgenomen. Deze film is een 
voorwendsel voor een dialoog. De konklusies die U zult trekken 
kunnen wij na de film samen bespreken.”

12.0 Oktober 24,1969
23.0 December 2,1969

“From now on we show FILMS every friday night I Entrance 
40 Francs I Beeldhouwersstraat 46, Antwerpen / 24 October friday 
22.30 p.m. films from 1956 -1968 by / ROBERT BREER: Cats - 
1956-1'/A Man and his Dog-1957-87Jamestown Baloos-1957 - 
6' / Inner & Outer Space -1960 -14' I Homage to Jean Tinguely’s 

Homage to New York -1960 - 11' / Pat’s Birthday - 1962 - 13' I 
Horse over Tea kettle -1962 - 67 Fistfight -1964 -117 66 -1966 - 
67 69 -1968 - 4' / PBL 3 -1968 - 2'”

“PIERRE VERSTRAETEN / Professeur de philosophie à 1 ’U .L. B. / 
fera MARDI, 2 décembre 1969 22h / in / A379089 / L’ANALYSE 
DU RAPPORT ENTRE LES PLAQUES MALLARMÉENNES / 
DE BROODTHAERS ET LE COUP DE DÉS MALLARMÉEN" 
[Naar aanleiding van de tentoonstelling “Marcel Broodthaers à la 
Deblioudebliou/S Exposition littéraire autour de Mallarmé” in de 
Wide White Space galerij werd op de dag van de opening in 
A379089 door Pierre Verstraeten een lezing gehouden over de 
relatie van Broodthaers’ werk met het gedicht “Un coup de Dés” 
van Mallarmé.]

13.0 Oktober 31,1969
24.0 Januari 16,1969

‘This is the Ghost of J.L.B. Calling”, James Lee Byars 
foto: Maria Gilissen

“Exhibition of JOSEPH KOSUTH / 1st floor”
[De labels van het werk “Second Investigation ” van Joseph Kosuth 
Werden door Isi Fiszman en Panamarenko tijdens een vlucht over 
Antwerpen over de stad gegooid. Deze labels werden eveneens in 
A379089 tentoongesteld. “Second Investigation ” maakte deel uit 
van een werk dat op 12 locaties gerealiseerd werd waarin vragen 
over taxonomie in de wereld werden gesteld.]

“FORUM ROOD vzw Gramsci / In verband met de aktie die door 
Kommunikatiecentrum A379089 / werd ingezet tegen allerhande 
vormen van racistische discriminatie, organiseert / FORUM 
ROOD: / DEBATAVOND: RACISME IN BELGIE / Oorzaken, 
sociaal-ekonomisch kader / verschijningsvormen, bestrijdings
middelen. / Inleiders: Pierre Legrève / Guy Deselre”

—
8.2 Oktober 7-10,1969

“VACATION WORK WORK VACATION / (or Cladders in A) / 
6 YOU ENTER (minor piece) / Oct. 7,1969 tuesday 7 8 p.m. / 5 ON 
ART HISTORY PHYSIC AND METAPHYSIC / (this and other 
playcards) / Oct. 8,1969Wednesday 8 8 p.m. / 4 THE END OF ART 
/ (lecture with slides) / Oct. 9,1969 thursday 9 8 p.m. 0 o’clock / 
3 ONE HOUR OF TIME / (candle piece) / 2 COUNTDOWN OF 
MIDNIGHT / (10 second piece) / Oct. 10,1969 friday 10 8 p.m. / 
1 PICTURES AND SOUNDS / (lecture with slides and discs)” 
[Johannes Cladders verbleef gedurende één week in A379089 en 
hield er een reeks events. Aan de ingang plaatste hij een hoge 
spiegel en hij stelde een reeks kunsthistorische prentkaarten ten
toon waarmee hij de aandacht wou vestigen op de relativiteit van de 
beslissingen die de keuzes en waarden in de kunstgeschiedenis 
bepalen. In een diavoorstelling keerde hij de gebruikelijke kunst
historische volgorde om. Op de twee verdiepingen van de ruimtes 
van A379089 plaatste hij telkens een rij van 60 kaarsjes op de grond 
waarmee hij opnieuw de aandacht vestigde op de relativiteit, maar 
ditmaal van tijd. In tegenstelling tot de aftelling (van 10 tot 0) voor 
lanceringen bijvoorbeeld stelde Cladders een afloopprocedure van 
0 tot 9 voor. Een evenement dat 10 seconden duurde. Tijdens een 
diavoorstelling met geluid veranderde hij de achtergrondmuziek, 
waardoor het beeld ook in de geest van de toeschouwer anders 
geïnterpreteerd werd. Op een ander moment veranderde hij het 
beeld bij de muziek, waardoor de muziek weer anders aangevoeld 
werd.]

Oktober 7,1969 Interne nota van Kasper König 17.0 November 14,1969

“A PROGRAM / B HOUSE / C FINANCE / D DIFFICULTIES 
AND TENSIONS WITHIN A/APROGRAM/1. Film: 20. October 
first show, free rental 100 chairs / aprox. Bfr. 2000.- have to be 
bought / Basement has to be cleared for storing chairs / Who helps 
and When? / Filmprojector, screen (Martin Schneiders) / Entrance 
fee 30. - or 40. - Bfr. I Filmprogram to be made on stencil / 2. On 
Kawara: to present his doings at A / Information was given 
beforehand / Aprox. cost of this project Dollar 400 / 3. David 
Lamelas: Analyses of social structures through various mediums of 
/ communication, film, tape etc. / 4. Joseph Kosuth: Conceptual 
artist who wants his art only to exist as idea, approached / us to 
participate in a piece of his that has 12 locations, one of them would 
be A. / This will not exceed the cost of Dollar 100. He will use 
advertising media and will / arrive in Antwerpen 13th or 14th 
month. / 5. Oswald Wiener: Recently proposed to A that he would 
like to prove that semantic / is not possible. This,will be an adequate 
theme for a communicationcenter. Some / weeks ago we have 
discussed to arrange a symposium with Oswald Wiener and a / 
group, of psychiatrists from England through the contact of Pierre 
Verstraeten. / 6. Hans Peter Emperge: To talk about the 
communicationcenter as he sees it. / 7. Tony Morgan: English, 
filmmaker, lives in Germany / Is interested in making a film 
collectively at A. / He will install a darkroom and cuttingtable at, 
first floor / 8. Schult: German, poet lives in London. Can come to 
A between 19th - 30th of / October, to perform Habits One Ballet 
with coworkers of A,+make a film during / that time. / 9. Publikation 
to be sold, covering all the activities of A incl. finances etc. / 
B HOUSE /1. Housecleaning, abonnement every 14 days / 2. Of
fice, red room, hallway 1st floor: floorcovering / (Wenter takes care 
of it) / 3. Efficient installation of office, turn red room into assembly

14.0 Oktober 31,1969

“ANDY WARHOL - CHELSEA GIRLS / original copy: 220 min.”

November, 1969

“DANIEL BUREN, MISE EN GARDE, Antwerpen: A379089, 
1969 p. 57”
[De Engelse en Duitse vertaling van de Franse tekst van Daniel 
Buren, verscheen in de catalogus naar aanleiding van de tentoon
stelling “Conception (documentation on a to-day art tendency) ”, 
Museum of Leverkusen.]

15.0 November 2-6,1969
..................... . .. .......... . 

“MUSICA ELECTRONICA VIVA/ is at A379089. They will play 
when ever they feel / like it and / EVERY NIGHT FROM 8 p.m. TO 
10 p.m.”

16.0 November 7,1969

“DE VRIENDEN VAN CUBA organiseren in A379089 een Film
avond / met debat met de Ambassadeur van Cuba. I NOW - Santiago 
Alvarez - Racismus in U.S.A. -10 Min. / MADINA BOHE - Een 
film van 20 Min. met de guérilleros van Amilcar Cabral. I JUAN 
QUINQUIN - Een film van 75 Min. van Julio Garcia Espinosa. I 
BLOW UP COMICS FROM CUBA ON VIEW”

“26 SONGS 1960 -1969 / by STAN BRAKHAGE / 8mm, kleur, 
3 1/2 uur.”

18.0 November 15,1969

“GEEN ENKEL VIETNAMEES HEEFT MIJ OOIT NEGER 
GENOEMD” [Film door Amerikaanse soldaten gemaakt] / 
“L’UNIVERSITE: TRANSMISSION OU REMISE EN QUES
TION D’UNE CULTURE” Voordracht debat door JACQUES 
BUDE (V.U.B.) / Er zal een tolk in de zaal aanwezig zijn.”

19.0 November 21,1969

“Filmmaker LUTZ MOMMARTZ, DÜSSELDORF will present 
films / from 1967 - 1969 / EISENBAHN - b/w - 13 min. / 
SELBSTSCHÜSSE - b/w - 7 min. / DER FINGER - b/w - 4 min. / 
OBEN/UNTEN - b/w - 4 min. / WEG ZUM NACHBARN - b/w - 
11 min. / ÜBERFORDERT - color - 60 min. / 400 m IFF - b/w - 
20 min. / and a film by KOHLHOFFER/POLKE - 30 min. / 
Deelname in de onkosten”

20.0 Eind november, 1969 Anti-racistische acties

[A379089 zette een anti-racistische actie op touw. Er werden 
brieven verstuurd naar een aantal café’s in het Antwerpse waar eén 
opschrift hing dat de toegang aan bepaalde nationaliteiten ont
zegde. In de brief sprak A379089 zich krachtig uit tegen het

25.0 Februari 5,1970

“ANTWERPSE LUCHTSCHIPBOUW / ER IS EEN NIEUW 
SLOT OP DE DEUR EN OP DE TELEFOON VAN A / IK BEN 
DE NIEUWE COÖRDINATOR VAN A / IK WIL VAN DE 
GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM IN DE GROTE / 
ZAAL VAN A EEN LUCHTSCHIP TE BOUWEN OP MIJN 
KOSTEN. / DE FINANCIËLE TOESTAND VAN A IS WEER 
GEZOND / DE E. A. INGENIEUR, / PANAMARENKO 
MULTIMILLIONAIR / COORDINATOR.”
[Panamarenko verspreidde een pamflet om aan te kondigen dat 
A379089 door hem omgedoopt werd tot “ANTWERPSE 
LUCHTSCHIPBOUW”. Panamarenko bouwde er zijn "Aero- 
modeller”.]

Februari, 1974

[Piet van Daalen publiceert het artikel “Uit de dossiers VanA379089 
te Antwerpen ” in “Museumjournaal”, nr 1,1974. Hij omschrijft de 
gebeurtenissen in A379089 als verwarrend en de organisatie als 
chaotisch.]

Juni, 1974

[Marcel Broodthaers, Herman Daled, Hubert Peeters en Martin 
Visser reageren op het artikel:] “Zij willen kennis geven van hun 
verwondering ten aanzien van het artikel. Zij hebben van deze 
ervaring [ A379089] het gevoel over gehouden, dat hun respectieve
lijke bijdragen slechts het instrument waren van een ambitie, die 
hun niet aanging. Een dergelijke publikatie stelt hen in de gelegen
heid afstand te nemen van deze onderneming. Een manier van doen, 
waaraan ze zonder deze aanleiding niet gedacht zouden hebben. 
Deze stellingname betreft vanzelfsprekend niet de kunstenaars die 
zich in deze organisatie gemanifesteerd hebben, noch de auteur van 
het artikel. De portee van deze brief was niet geheel duidelijk. 
Telefonisch overleg van de redaktie met één van de ondertekenaars 
leerde dat de alleraardigste wirwar van gebeurtenissen binnen 
A379089, zoals beschreven in 19/1 door Piet van Daalen - bijna 
onvermijdelijk - ook tot ruzies heeft geleid tussen de twee organi
satoren [Kasper König en Isi Fiszman] enerzijds en kunstenaars en 
mensen die het projekt steunden anderzijds.” (3)

Noten

(1) Buiten Wout Vercammen en Fred Bervoets, konden (voorlopig) 
geen andere Antwerpse en Belgische kunstenaars opgespoord 
worden die tijdens de pioniersdagen van A379089 aanwezig waren. 
Op een enkele foto herkennen we wel Jef Geys die met zijn 
studenten een bezoek bracht aan de tentoonstelling van Marcel 
Broodthaers in A379089.
(2) Henning Brandis, Christian Göldenboog, J.I., Erinna König, 
Chris Reinekke, “Bevor man Omelette macht, muss man Eier 
zerschlagen”, Düsseldorf, Eigenverlag, 1970, p. 19.
(3) "Lezersrubriek Notities”, in: “Museumjournaal”, serie 19, 
nr 3, juni (1974) Amsterdam, p. 135.

Barbara Vanderlinden

Met bijzondere dank aan Dhr. Isi Fiszman, Dhr. Kasper König, 
Mevr. Krystyna Szymorowski en het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap Administratie Kunst.
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Wonde plekken
Over enkele werken van Jeff Wall

Elke kritiek is pionierswerk in de pijn van de 
tijd en een toonbeeld van voortrejfelijke 
genezing.
Peter Sloterdijk, in: “Kritiek van de cyni
sche rede”

1.

Ik zou in deze tekst op een produktieve 
wijze enkele recente werken van de 
Canadese kunstenaar Jeff Wall (V ancouver, 
1946) willen onderzoeken, zoals “Dead 
Troops Talk (A vision after an Ambush of a 
Red Army Patrol, near Mogor, Afghanis
tan, Winter 1986)” (1991-92), “Adrian 
Walker, artist, drawing from a specimen in 
a laboratory in the department of Anatomy 
at the University of British Columbia, 
Vancouver” (1992) en “Restauration” 
(1993). Verhalen over de geavanceerde 
computertechnieken waarvan Wall zich de 
laatste jaren bedient, en over de lessen van 
de kunstgeschiedenis die hem nog steeds 
stichten, voldoen naar mijn mening niet om 
de problematiek van deze werken te duiden. 
Wall, die naast beeldend kunstenaar ook 
kunsthistoricus is en vanaf 1974 kunstge
schiedenis doceert, eerst aan kunstacade
mies en later ook aan de universiteit, ziet de 
kunstgeschiedenis in de eerste plaats als 
instrument ter vermeerdering van kennis. 
Hij heeft zich veelvuldig uitgelaten over 
19de-eeuwse schilderijen die als referentie
punt voor zijn werken diénen maar de erva
ring van die werken en het produktief ma
ken van die ervaring speelt zich op een 
primair niveau af. Zelf zegt hij daarover het 
volgende: “I feel that my experience of a 
work which may be centuries old still takes 
place here and now, and so to that extent that 
work is contemporary art.” (1)
De laatste tijd heeft Wall in interviews zijn 
belangstelling voor de typologie van beel
den benadrukt. In 1990 zegt hij: “I think the 
process of experience of a work is controlled, 
above all, by genre, by the generic character 
of the picture-types and the types of subject. 
Bakhtin said that genre was the collective, 
accumulated meaning of things that has 
come through time and the mutations of 
social orders. It is the foundation of the 
guarantee of objectivity, the basis of the 
‘truth content’ of representations.” (2) In 
1993 voegt hij daaraan toe: “The curious 
thing about the phenomenon of genre is that 
it operates whether the artist is very much 
conscious of it or not. That is what Bakhtin 
was referring to when lie spoke about it as an 
aspect of what he called ‘ collective memory’. 
You do not really have to be aware of the 
generic structure of the work you’re doing 
to do it, even to do it well. The work you do 
will have such a structure in any case.” (3) 
Welke uitspraken kunnen we dan nu doen 
over bovengenoemde werken: een oorlogs
tafereel, een portret van een ambachtsman, 
en een zicht op werkzaamheden aan een 
19de-eeuwse panorama-schildering?
Walls interesse in de typologie van het beeld, 
het beeld als genre, reikt verder dan een 
kunsthistorische preoccupatie. Ze ligt in het 
verlengde van zijn uitspraak over de vrij
heid die kunstenaars zich (moeten) permit
teren in hun kijk op en omgang met hef 
verleden. Wall bedient zich van (aanschou
welijke) genres vanwege hun functie: hun 
capaciteit om de overlevering levend te hou
den. (4) Dat is het onderwerp van genoemde 
werken. Wall stelt met andere woorden het 
probleem van de wijze waarop de overleve
ring bewaard kan worden.
“Restauration” toont de herstellings- 
werkzaamheden aan het Bourbaki-panorama 
te Lüzem. Deze schildering is gemaakt door 
Edouard Castres, iemand die, zoals Wall 
suggereert, één indrukwekkende ervaring 
in zijn leven had, te weten zijn militaire 
dienst onder generaal Bourbaki in het Franse 
leger. (5) Op de schildering zien wij de 
terugtocht van het leger dat tegen het einde 
van de Frans-Pruisische oorlog (1870-71) 
zijn toevlucht zocht in Zwitserland, en daar 
asiel vond. Hoe vordert het herstelwerk aan 
de schildering? Drie vrouwen, restauratoren, 
staan wat verdwaald in een enorme ruimte. 
Eén vrouw kijkt om zich heen, een tweede is 
in gedachten verzonken, en een derde houdt 
zich bezig met het uitvoeren van handwerk, 
zij het op een minuscuul oppervlak. Een 
ingehouden tragiek kenmerkt dit tafereel. 
De overheersende kleuren grijs en blauw 
dragen bij aan een flegmatische stemming. 
Wall zegt in 1993 over de symboliek van de 

werkzaamheden aan deze panorama-schil
dering: “I was interested in the massiveness 
of the task the figures are undertaking..That 
for me was an important part of the theme. 
There might be associations of that 
massiveness with the futility of ever bringing 
the past into the ‘now’.” (6)
In de andere werken lijkt het alsof Wall de 
afbakening van genres op de proef stelt. 
“Dead Troops Talk...”, een tafereel met 
soldaten die op zombies lijken, is één en al 
exces. De compositie van deze oorlogs- 
scène doet denken aan een barok schilderij 
waarvan de voorstelling uit elkaar is gespat. 
Overdadigheid in details - de make-up op de 
gezichten van de soldaten, hun gezichts
uitdrukking, hun houding - gaat gepaard 
met de versplintering van het totale beeld. 
In tegenstelling tot “Dead Troops Talk...” 
is"Adrian Walker...” een werk met een 
grote verstilling. Hier kijken wij naaf een 
artiest die opgaat in zijn onderneming. De 
levenscyclus wordt op instructieve manier 
verbeeld. De hand van de meester tekent de 
dode tand die voor hem ligt. De scène wordt 
gekenmerkt door harmonie, maar ook door 
een beklemming die rechtstreeks verband 
houdt met het doel dat deze kunstenaar zich 
voor ogen houdt.
Wall is geïnteresseerd in verregaande speci
ficiteit. Hij wil de functie van genres 
scherpstellen zodat ze kunnen worden inge
zet als vehikel voor cultuurkritiek. Deze 
ambitie overtreft de sociale kritiek, in de 
enge zin van het woord, die ten grondslag 
ligt aan bepaalde van Walls werken uit de 
jaren ’80. Het doel is nu ruimer gesteld: 
vergroting van het bewustzijn over de be
schaving. In een tijd die wordt gekenmerkt 
door de zogenaamd totale beschikbaarheid 
van informatie, is de kwestie van de overle
vering (die dreigt te worden gedevalueerd 
tot een van de mogelijke verhalen) zeer 
urgent. Waar een cultuur te lijden heeft 
onder amnesie (er is te veel om te wetén), 
waar lessen over het verleden niet meer te 
beluisteren zijn (het heden eist alle aandacht 
op), ontstaat onvrijheid. Bij gebrek aan voor
beelden weet men niet hoe men het heden 
tegemoet moet treden. Waar Wall in werken 
uit de jaren ’80 individuen portretteert die 
door hun levensomstandigheden overgele
verd lijken aan onvrijheid, tonen recente 
werken een schaduwzijde die het collectief 
bedreigt. “Restauration ” en “Adrian 
Walker... ” zijn werken waarin dit gevaar 
van culturele amnesie wordt bezworen.
Voor een beter begrip van deze werken en

Jeff Wah

Destroyed Room, 1978

ook van “Dead Troops Talk...” zou ik wil
len terugkeren naar het begin van Jeff Walls 
carrière. De officiële kroniek van,zijn loop
baan als beeldend kunstenaar vermeldt dat 
hij voor het eerst exposeerde in groepsten
toonstellingen in de jaren 1969-73, waarna 
een vier jaar durende retraite volgde. In 
1978 exposeert Wall zijn ‘eerste’ kunst
werk in de techniek die nadien zijn signa
tuur zou worden.
Mijn stelling is dat Wall de laatste jaren de 
rigiditeit van zijn eigen œuvre bevecht. Hij 
neemt afstand van de ideologische streng
heid die ten grondslag ligt aan bepaalde 
werken uit de jaren ‘80. Denk bijvoorbeeld 
aan het geladen beeld “Milk ” (1984), waarin 
een pak melk uiteenspat in de hand van een 
man die op straat zit in een houding die 
zowel passiviteit als agressie verraadt. Dit 
werk stoelt op een gestolde dialectiek. Er 
treedt een tegenstelling aan het licht die, 
zoals Wall heeft aangegeven, in zekere zin 
het probleem van vrijheid en onvrijheid in 
onze cultuur aan de orde stelt. (7) Een (on
derdrukt) verlangen om het isolement te 
doorbreken, wordt letterlijk belichaamd in 
een exploderend object...

2.

“The Destroyed Room ”, zo luidt de titel van 
de in 1978 door Jeff Wall vervaardigde 
lichtkast met een cibachrome transparant 
waarop een in zijn studio in scène gezet en 
op dia gefotografeerd tafereel is afgebeeld. 
Dit werk is het eerste in een reeks van 
nauwgezet geconstrueerde en vervolgens 
gefotografeerde voorstellingen waarin Wall 
de aandacht vestigt op wonde plekken in de 
westerse cultuur in het tijdperk van het laat- 
kapitalisme, én alludeert op hun mogelijke 
genezing.
“The Destroyed Room ”, een beeld van een 
overhoop gehaalde en deels vernielde slaap
kamer die aan een jonge vrouw moet toebe- 
horen, is een allegorie van een aanranding. 
In 1978 stelde Wall het werk voor het eerst 
tentoon in een raam van een galerie in 
Vancouver. Zonder deze ruimte te betreden, 
konden voorbijgangers op straat het beeld 
zien van een slaapkamer die door sporen 
van geweldpleging getekend is. Dag en nacht 
lichtte dit tableau van verstilde destructie op 
in de stad. Te midden van etalages, 
verkeerstekens en lichtreclames, was daar 
opeens een fel gekleurd beeld van een in
tieme ruimte waarvan het rode behang op 
twee plekken is ingekerfd en op een derde 

plek van de muur is gescheurd, waar laden 
van een klerenkast met brute kracht zijn 
opengetrokken, waar meubels omver zijn 
gegooid en persoonlijke bezittingen op de 
vloer zijn gesmeten. Maar wat het meest in 
het oog springt, is het gekantelde, van zijn 
plaats gerukte bed waarop losjes een open
gereten matras rust. Een roze snede prijkt 
daardoor midden in het beeld. Het is een 
opening die verschillende lezingen toestaat. 
Wij kijken naar een geslacht, een icoon van 
vrouwelijke lust, én naar een wond, die 
symbolisch voor de beschadiging van het 
sociale weefsel staat - mede daarom werd 
deze kwetsuur door Wall in eerste instantie 
open en bloot aan een stad getoond. Maar 
het is ook de plek van een belofte. Vrouwe
lijke lust, het object van de agressie die in dit 
beeld tot ontlading is gekomen, is onlosma
kelijk verbonden met een leven schenkend, 
en in die hoedanigheid, helend principe.
De beeld-organisatie van “The Destroyed 
Room” is gebaseerd op een stringente eco
nomie. Het beeld verwijst naar een moment 
waarop er sprake was van verlies aan con
trole, waarop een woedeaanval, een wraak
actie, of misschien wel een luim het gedrag 
van een onzichtbare protagonist bepaalde. 
De paradox is dat de gehele pre-produktie 
van het werk in het teken staat van controle. 
Het in scène gezette tafereel is tot het uiter
ste gestileerd. De ontbrekende factor be
paalt aldus de oppervlaktestructuur van het 
beeld.
En ook de presentatie staat in het teken van 
controle. De lichtkast omsluit het ciba
chrome transparant als een deels doorzich
tige huid die de afbeelding van het tafereel 
beschermt, en van binnen uit beschijnt. De 
bestemming van het werk, het raam van de 
galerie, functioneert als etalage. Dan Graham 
schrijft in een artikel over “The Destroyed 
Room” dat zowel kunstwerken als in etala
ges uitgestalde waren lust produceren en 
controleren. (8) Het zijn beide verlengstuk
ken van een kapitalistisch apparaat dat door 
(onzichtbare) systemen van representatie 
menselijke gedragingen reguleert.
Wall laat bijna geen mogelijkheid onbenut 
om in zijn eerste werk erop te wijzen dat wij 
naar een apparaat kijken dat gebruik maakt 
van gelijksoortige systemen van represen
tatie. Ten eerste toont hij ons de constructie 
van het beeld in zijn studio. Het tafereel van 
de vernielde slaapkamer wordt links en 
rechts onderbroken door openingen. Achter 
een gat ter grootte van een deur licht een 
witte muur op. Daar staan twee houten bal-
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ken - een derde is de rode slaapkamer bin
nengedrongen - die fungeren als steunpilaar 
van de set. Rechts kijken wij door een raam 
van de set en vervolgens door een raam van 
de studio naar buiten, waar zich een licht
blauwe lucht aftekent. Ten tweede maakt hij 
gebruik van een materiële constructie om 
deze voorstelling te tonen. Hier wordt in 
zekere zin de werking van het (onzichtbare) 
kapitalistische apparaat nagebootst. Een 
lichtkastverbergt de bron van zijn illuminatie 
in zijn innerlijk. Het controle-mechanisme 
is met andere woorden aan het oog onttrok
ken. (9) Ten derde plaatst hij deze materiële 
constructie in een tweede container, een 
galerie waarvan hij de etalage benut. De 
ruimte van de galerie roept zodoende 
reminiscenties op aan het perspectivische 
systeem van de schilderkunst van de renais
sance.
Het historische referentiepunt van “The 
Destroyed Room” is een schilderij van 
Delacroix, “De dood van Sardanapalus” 
(1827), waarop een Assyrische potentaat is 
afgebeeld die apathisch op zijn bedstede 
ligt, wachtend op de dood, terwijl zijn ha
rem voor zijn ogen wordt verkracht en uit
gemoord door opstandelingen. De overheer
sende kleur van het werk is een intens rood 
dat de afgebeelde ruimte een sensuele, 
juweelachtige sfeer geeft. Wall zag deze 
kleur op reprodukties van de muren in 
Pompeji’s Villa der Mysteriën. Dit rood 
werd overgenomen door het neoclassicisme 
als een kleur die staat voor ingehouden 
passie.
Walls beeld van sublieme destructie heeft 
naar mijn idee ook een pendant in een werk 
uit de noordelijke romantiek: “DePoolzee ” 
(1824), een schilderij van Caspar David 
Friedrich waarop tussen enorme stukken 
pakijs de boeg van een niet meer in bewe
ging te krijgen schip afsteekt. Ik noem dit 
werk omdat het in zijn afgewogenheid en 
uiterste koelheid wellicht dichterbij “The 
Destroyed Room” staat dan het schilderij 
van Delacroix. Walls inspanning schept af
stand tot de historische bron. Dit resultaat 
dat Harold Bloom als “the productivity of 
creative misreadings” omschrijft, verdient 
wellicht meer aandacht in de receptie van 
Walls werk.
“The Destroyed Room” is een academisch 
werkstuk. De structurering is tot in het ex
treme doorgevoerd. Door een surplus aan 
betekenisvolle momenten dringt de verge
lijking zich op met een helse machine die op 
een enkel aan de maker bekend moment zal 
exploderen. Dan zal vergetelheid zijn in
trede doen. Nu kijken wij echter naar een 
verstijfd en in zekere zin levenloos beeld, 
een ‘tableau mort' dat doet denken aan 
uitstallingen in warenhuizen.
Overdreven structurering is een typisch ken
merk van de allegorie. De Amerikaanse 
criticus Craig Owens heeft in een essay over 
het werk van Sherrie Levine, Robert Longa 
en Cindy Sherman aangegeven dat de kunst
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The Storyteller, 1986

van de jaren ’80 deze stijlfiguur nieuw le
ven inblaast. (10) Owens definieert de kwa
liteit van de allegorie als haar vermogen om 
te redden wat dreigt te verdwijnen in het 
vacuüm van de geschiedenis. In de beel
dende kunst doet de allegorie van zich spre
ken zodra een beeld door een ander beeld 
wordt verdubbeld. De allegorie wordt ge
concipieerd als supplement. Denk bijvoor
beeld aan Sherrie Levines aquarellen naar 
verschoten kleurenreprodukties van schil
derijen van Piet Mondriaan. Owens be
schrijft hoe de allegorie in de 19de eeuw op 
zeker moment werd onderdrukt als gevolg 
van een hang naar realisme. Schilderkunst 
moest het moderne leven afbeelden. 
Courbets pogingen om de allegorie voor de 
moderniteit te behouden, haalden niets uit 
omdat de stijlfiguur als tegengesteld werd 
gezien aan de ambities van een kunst met als 
credo “Il faut être de son temps”. Courbets 
ambitie was penibel. Het verleden is het 
project en het probleem van de allegorie. 
Courbet erkende echter het gevaar dat het 
verleden een loden last wordt. Hij noemde 
zijn werken “reële allegorieën”, alsof hij de 
brokstukken van het verleden die zich (nog) 
in zijn schilderijen ophouden - denk bij
voorbeeld aan de naakte vrouw in “Interi
eur van mijn atelier... ” (1854-55) - wakker 
wilde schudden. De brokstukken van het 
verleden hebben zich in Walls werken ver
momd. Op de kast in de slaapkamer van 
“The Destroyed Room” staat een beeldje 
van een danseres waarin vormen van de 
Nike van Samothrace weerklinken. Het 
beeldje is onaangetast, en het lijkt als enig 
voorwerp in de slaapkamer nog op de oor
spronkelijke plek te staan, alsof oeroude 
krachten het hebben beschermd tijdens de 
ramp. De bevalligheid van de danseres is het 
enige ondubbelzinnige levensteken in dit 
tableau. Hier stokt de allegorie, en het beeld 
opent zich. Schoonheid heeft een totale des
tructie afgewend, en er daagt hoop.

3.

Ik hecht veel belang aan Walls eerste opus. 
Het is een leerstuk dat alle aanleiding geeft 
tot het stellen van klassieke vragen. Kan je 
stellen dat een kunstenaar steeds hetzelfde 
werk maakt? Is het zo dat, hoewel de uiter
lijke vorm van het œuvre aan verandering 
onderhevig is, de innerlijke idee dezelfde 
blijft? In hoeverre probeert een kunstenaar 
de ballast van zijn eersteling af te schudden? 
Wall keert in zijn recente werken terug naar 
“The Destroyed Room ”, een beeld dat op 
beheerste wijze de oeroude energie van een 
destructieve impuls portretteert, alsook zijn 
complement: levenskracht. De dialectische 
structuur van “The Destroyed Room ” gaat 
verborgen onder een gepolijst oppervlak. 
Tegenstellingen in het beeld worden geca
moufleerd door een fotografie die alle visu
ele elementen even scherp afbeeldt. In mijn 
interpretatie heb ik geprobeerd om deze 
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oppervlakte-structuur te doorkruisen en te 
ondermijnen: een wond is een levensbron; 
een gestroomlijnd apparaat is een helse 
machine; een verstijfde allegorie is een beeld 
dat naar de toekomst wijst. Wall heeft ge
poogd om met zijn eerste opus een ‘totaal’ 
kunstwerk te maken. De tegenstellingen in 
het beeld houden elkaar in leven, als in een 
symbiose. “The Destroyed Room” is een 
werk dat zijn eigen structuur en zijn proble
matiek als onderwerp heeft. Het werk is 
door en door narcistisch. Het is met andere 
Woorden zijn eigen bron.
Een dergelijke zelfbespiegelende tendens 
typeert de werken die ik aan het begin van 
dit artikel noemde. “Dead Troops Talk... " 
is een beeld van een zich bij dag afspelende, 
werkelijkheid geworden nachtmerrie. Het 
is een werk dat spot met elke pretentie 
aangaande het overbrengen van de waar
heid van gruwelen in realistische beelden 
(de politiek van kranten en televisie). Hier 
wordt een oorlogssituatie neergezet als opera 
sinistra. De visuele taal van het oorlogs
tafereel wordt met vijandigheid bejegend: 
het werk verbeeldt een versteende gedachte 
over dat genre. “Adrian Walker... ” is een 
reële allegorie. De titel beschrijft op bijna 
redundante wijze wat in dit werk wordt 
afgebeeld. In de compositie valt de cirkel
vormige beweging op waardoor de teke
nende hand aan de dode hand wordt gekop
peld. Dit is een beeld van de levenscyclus. 
En het is een beeld van het project van de 
kunst. Het verleden als specimen in het 
heden brengen, dat wil zeggen: de herinne
ring levend houden. “Adrian Walker... ” is 
een programmatisch beeld. Die karakterise
ring geldt ook voor “Restauration”, een 
meditatie over (de structuur van en de om
gang met) een beeld dat in onze tijd zorg 
draagt voor overlevering.
Ik zou tot slot nog een keer willen terugke
ren naar een ouder werk, “The Storyteller” 
(1986), waarop een bebrilde Indiaanse 
vrouw, gekleed in jeans en regenjack, een 
gezelschap van twee luisteraars toespreekt 
aan de rand van een bos dat tegenover eèn 
enorme viaduct ligt. De vrouw ondersteunt 
haar uiteenzetting met intense gebaren. Er 
zijn in dit werk allerlei betekenisvolle ver
wijzingen die uit het beeld leiden. Wij zien 
een verhalenvertelster - als sociaal type een 
archaïsche figuur - die haar functie heeft 
verloren als gevolg van technologische ver
anderingen, en die in onze maatschappij een 
marginaal bestaan leidt. Het werk is een 
commentaar op het effect van destructieve 
krachten die het kapitalisme door zijn stre
ven naar vooruitgang met zich meebrengt. 
Een opzichtige dialectiek treedt hier naar 
voren. Het beeld splitst zich als het ware op 
in twee delen die beide een type cultuur 
portretteren. Links zien wij een strook van 
een vermoedelijk door mensen aangelegd 
bos, en rechts een ongenaakbare viaduct. 
De rol van de Indiaanse is ambigu. Zij staat 
met haar gezicht naar het viaduct gewend, 

en vormt quasi de schakel tussen een cultuur 
die misschien de band met de natuur en de 
geschiedenis nog vasthoudt, en een cultuur 
die louter op de toekomst is gericht.
Walter Benjamin heeft gedurende zijn ge
hele loopbaan als cultuurcriticus de samen
hang onderzocht tussen het archaïsche en de 
moderniteit. Hij wilde aan de hand van 
19de-eeuwse restanten en ruïnes - Benja
min noemde dat de historisch afgebladderde 
"Dingwelt" - bepalen hoe het archaïsche 
zich spiegelt in moderne fenomenen. Ben
jamin had een typische kijk op de fysionomie 
van een tijdperk. Wat betreft de 19de eeuw 
gold zijn belangstelling ook figuren als de 
flaneur, de speler en de sandwichman (ie
mand die langs beide kanten van zijn lichaam 
een reclamebord rondsjouwt). Benjamin 
stelde zich ten doel, zoals Jürgen Habermas 
schrijft, om in de archaïsche trekken van de 
moderniteit twee aspecten te decoderen: de 
destructieve herhaling van het oude onheil 
én een tegen de vernielende moderniteit 
gerichte oerkracht die het onheil zou kun
nen afwenden. (11) Als wij, met die ge
dachte in het achterhoofd, nogmaals naar 
“The Storyteller” kijken, dan lijkt het wel 
alsof de Indiaanse vrouw een bezwering 
uitspreekt over dat waar zij, niettegenstaande 
haar kleren, haar bril en de gympen aan haar 
voeten, geen deel van uitmaakt: de opruk
kende moderniteit. Deze, bijna onontkoom
bare interpretatie volgt rechtstreeks uit de 
dialectische structuur van het beeld.
W all gaat in zijn recente genre-stukken min
der absoluut om met het probleem van de 
dialectiek. Eerder onderzoekt hij tegenstel
lingen die per se onder het oppervlak van 
het beeld schuilgaan. Hij treedt de samen
hang tussen het oude en het nieuwe - dat wat 
Benjamin benoemde als het archaïsche en 
de moderniteit - verfijnder tegemoet. Alsof 
hij erkent dat het archaïsche feitelijk ver
zonken is in de diepte-structuren van mo
derne fenomenen. Waar het op aankomt, is 
het richten van de blik. Dan treedt de poten
tie van de dingen aan de dag. Verborgen 
trekken lichten plotsklaps op. Een fantasma
gorie bespeelt de zinnen.

Mark Kremer

Noten
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Tot 12 februari is in Stichting De Pont een 
ruime selectie uit het werk van Jeff Wall 
te zien. Het adres: Wilhelminapark 1, 
5041 EA Tilburg, 013/43.83.00.
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CATALOGUE AVAILABLE
OPEN WE-SU, 2-6 pm

JANUARI-JUN11995
DE NACHTHAL 
DE VERHUIZING

pa
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Twee produkties op één avond. Cinéaste Chantal Akerman heeft twee 
toneelteksten geschreven. Éric de Kuyper heeft ze vertaald,' Jürgen Gosch 
regisseert. De Nachthal wordt gespeeld door Abdembi Azzaoui, Circé, 
Frieda Pittoors, Jos Verhipt en Guy Dermul. De Verhuizing door Josse De 
Pauw. Produktie Kaaitheater. 18-21 jan, Lunatheater.

Tekst van Stefan Heitmans. De hersenspinsels van Nietzsche, Hölderlin, 
Kaspar Hauser e.a. worden verweven in de dialogen tussen twee mannen 
én twee vrouwen. Regie Jan Ritsema. Met Kitty Kortes-Lynch, Johanne 
Saunier, Dirk Roofthooft en Gene Bervoets. Produktie Kaaitheater.
5-8, 12-15, 19-22 apr. Studio's

DE ONDERGANG VAN DE TITANIC

cscuslccucio- -el.
SNAKESONG / LE POUVOIR

Mengeling van lyriek en documentaire, van bittere satire en spitse humor, 
waarin Hans Magnus Enzensberger de balans van onze Westerse bescha
ving opmaakt. Door Lucas Vandervost. Produktie De Tijd. 7-9 feb, Lunatheater

Tweede deel van de Snakesong Trilogy, een reeks voorstellingen over 
liefde en dood. Regie Jan Lauwers. Produktie Needcompany.
28-30 apr, 2-7 mei, Lunatheater. I.s.m. het KunstenFESTIVALdesArts.

NIEUW VAN STAN
JAN FABRE

Toneelspelersgezelschap Stan brengt 8 à 9 acteurs samen in een program
ma dat zal bestaan uit meerdere toneelstukken met een kleine bezetting. 
14-18,21-25 feb. Studio's

Nieuw ballet van Jan Fabre. Met een kern van eigen dansers en 30 dansers 
van het Nationaal Ballet Nederland. Produktie Nationaal Ballet Nederland 
en Troubleyn. 10-12 mer, Lunatheater. I.s.m. het KunstenFESTIVALdesArts.

CHAMP D'ACTION
BLINDMAN KWARTET

Het ensemble voor hedendaagse muziek Champ d'Action met werk van de 
Zwitser Klaus Huber, de Vlaming Luc Brewaeys en de Brit Jonathan 
Harvey. Dirigent is Cëlso Antunes. 3 maa, Lunatheater. I.s.m. Ars Musica.

LES CONCESSIO.IeDU HASARD
Blindman vroeg een aantal componisten om een werk waarin het toeval 
[de aleatoriek] een rol speelt: Pierre Bartholomée, Denis Bosse, Eric 
Sleichim & Thierry De Mey, Serge Verstookt. 3 jun, Lunatheater.

ENSEMBLE MODERN / GOEBBELS
Het Ensemble Modern uit Frankfurt, een van de meest gerenommeerde 
ensembles voor de uitvoering van 20ste eeuwse muziek, met vier werken 
van de Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels.
4 maa, Lunatheater. I.s.m. Ars Musica.

• ...... . .....
Gegroeid uit Maximalist! en uit de groep die live musiceerde bij Vande- 
keybus' Le poids de la Main [1990], Ictus staat voor kwaliteit in het creëren 
van nieuw werk en in het 'herlezen' van het modern-klassieke repertoire.
Muzikale leiding: Georges-Elie Octors. 10 jun, Lunatheater.

Nieuw project van Josse De Pauw, naar teksten van o.a. Michel De 
Ghelderode. Onderwerp en inspiratiebron: vrouwen. Op de scène 
zeven actrices en één acteur. Produktie Kaaitheater, NTG en Stichting 
Laagland. 21-25 maa, Lunatheater.

HEINER GOEBBELS / PROMETHEUS
Heiner Goebbels [zie Ensemble Modern] bewerkte Heiner Müllers De 
Bevrijding van Prometheus tot een scenisch concert. Naast Goebbels zelf, 
de Amerikaanse vocalist en percussionist David Moss en de acteur André 
Wilms. 29 en 30 maa, Lunatheater. I.s.m. De Munt.

Bel de toeschouwerslijn: 02/201 59 59
Kaaitheater, Akenkaai 2, 1210 Brussel
Zalen: -Lunatheater, Saincteiettesquare 20,1210 Brussel

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

Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
administratie voor de kunst, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstede lijk Gewest, de provincie Brabant 
en de Nationale Loterij.
Hoofdsponsor is de Kredietbank. Media
sponsors zijn Knack, De Morgen en Radio 3.

Œ morsen Knack
RA BrO KREDIETBANK

PARTNERS IN CULTUUR



Een korte geschiedenis van de affecten
In zijn recente roman “GenerationX” achtte 
Douglas Coupland het nodig om in de tekst 
een verklarende woordenlijst op te nemen 
van fictieve, nogal spitsvondige termen 
waarmee zijn protagonisten (allen jonger 
dan 30) hun ervaringen en reacties beschrij
ven. Een “Personal Tabu”, zo deelt hij ons 
mee, is “een kleine levensregel, grenzend 
aan bijgeloof, waarmee men, bij gebrek aan 
culturele of religieuze voorschriften, toch is 
opgewassen tegen het leven van alledag”. 
“Celebrity Schadenfreude” bestaat uit “de 
opwindende huiver ontleend aan het praten 
over de dood van beroemde mensen”. 
"Survivalousness" is “de neiging om zich
zelf als de laatste mens op aarde te zien en 
daarvan te genieten”, “Derision Preemption” 
is “de weigering om zich op emotioneel 
gebied kwetsbaar op te stellen, uit vrees om 
door de omgeving belachelijk te worden 
gemaakt”.
Couplands neologismen zijn geestig en amu
sant, maar dat put hun betekenis niet uit. Het 
feit dat hij zo ’ n woordenlij st opneemt, is een 
belangrijke aanwijzing. In de voorbije jaren 
is in onze cultuur een massa nieuwe termen 
ontstaan om nieuwe emoties of affecten te 
verwoorden. Het ontstaan van dezé nieuwe 
termen weerspiegelt veranderingen in ons 
emotionele leven. Het is een aanwijzing van 
de mate waarin het domein van de affecten 
in de Westerse cultuur veranderd is, in de 
anderhalve eeuw sinds het ontstaan van de 
romantiek.
Het geloof dat ons gevoelsleven nog altijd 
dat van de 19de eeuw is, is hardnekkig. De 
oude romantische emoties - smart, verdriet 
en tragedie, verrukking, vreugde en geluk - 
zijn niet volledig verdwenen (al blijven ze 
doorgaans beperkt tot officiële gelegenhe
den zoals huwelijken en begrafenissen of 
tot mediareportages over de jongste natuur
ramp of de nieuwste massamoordenaar). 
De nostalgie waarmee deze termen (die 
uiteraard historisch specifiek zijn) in leven 
worden gehouden, wijst op de hardnekkig
heid waarmee onze cultuur vasthoudt aan 
de mythe van haar universaliteit en 
ahistoriciteit. Het humanisme houdt staande 
dat onze affectieve reacties wortelen in de 
tijdeloze stabiliteit van de menselijke na
tuur. De gedachte dat onze affectieve reac
ties of ons bewustzijn zelf kunnen verande
ren en muteren, blijft voor bepaalde seg
menten van onze cultuur een vorm van 
ketterij.

In de voorbije jaren postuleert heel wat 
theoretisch werk een verschuiving van de 
cultuur in de richting van een post-Verlich
ting en eenpost-Moderniteit. Volgens Virilio 
is de nieuwe cultuur gebaseerd op snelheid, 
volgens Debord op de verdoving van het 
spektakel, volgens Barthes op de heerschap
pij van de tekens. Daarnaast heeft de lite
raire, muzikale en visuele cultuur zich op 
zijn minst sinds de jaren ’50 ingespannen 
om deze veranderingen aan te tonen.
Wat heel wat minder vaak werd beklem
toond, is dat deze culturele verschuiving 
ook heeft geleid tot een verschuiving in 
onze affectieve reacties. De aard van het 
bewustzijn zelf is grondig gewijzigd. Het 
duidelijkste bewijs van deze veranderingen 
ligt in het alledaagse taalgebruik. Het hele 
vocabularium waarmee we affecten uitdruk
ken is in de voorbije halve eeuw compleet 
veranderd. Het officiële taalgebruik pro
beert soms nog wel de fictie in stand te 
houden dat we vreugde, verdriet, angst of 
hartstocht voelen, maar dat kan niet beletten 
dat deze termen en de wereld waarnaar ze 
verwijzen grotendeels uit onze omgangs
taal verdwenen zijn. Geleidelijk is een 
nieuwe affectieve woordenschat ontstaan. 
We zeggen dat we "turned-on" zijn, "spaced- 
out”, “psyched-up”. Dingen en gebeurte
nissen vinden we “cool”, “super” of “unreal”. 
Een overzicht van de meest gebruikte uit
drukkingen levert ons aanwijzingen over de 
transformatie die ons affectieve leven in de 
jongste jaren heeft ondergaan. Veel termen 
bevatten ruimtelijke verwijzingen, vaak ver- 
wijzingen naar een beweging op een 
driedimensionaal ruimtelijk raster. Een ver
rassend grote reeks bevat het suffix “out”, 
zoals “far-out”, “spaced-out”, “bummed- 
out", "chilled-out", “freaked-out” of 
“grossed-out”. Daarbij kunnen dingen of 
mensen gewoon “in” of “out” zijn. Termen, 
als “psyched-up”, “hyped-up”, “up-tight”,* 
“drop-out”, “put-down” en “downer” refe
reren aan verticale coördinaten. Andere ter
men bevatten meer algemene verwijzingen 

naar bewegingen, zoals “trip”, “head-trip”, 
enzovoort. Er is ook een tendens om te 
refereren aan temperatuur: “cool”, “chili”, 
“hot”.
Veel termen verwijzen naar de impact van 
populaire psychologie op onze affectieve 
reacties. “Freaked-out”, “psyched-up”, 
“crazy” en “downer” (ontstaan in de context 
van de psychopharmaca) zijn daar voor
beelden van.
Het ligt voor de hand dat heel wat uitdruk
kingen de verinnerlijking reflecteren van 
het onwerkelijke, spectaculaire karakter van 
onze leefwereld. Voorbeelden zijn “totally”, 
“be real”, “get real”, “super” en “hyper”. In 
tegenstelling daarmee lijkt een andere reeks 
extreem lichamelijke ervaringen te weer
spiegelen, die toenemen naarmate allerlei 
geloofssystemen gebaseerd op cultureel ge
schraagde verboden en restricties beginnen 
af te brokkelen. “Wasted”, “burned”, “wild”, 
“grossed-out” lijken erop te wijzen dat de 
beschavingsidealen van de Verlichting ter
rein verliezen. Ook aan termen die ontstaan 
zijn in de jaren ’80, zoals “radical” en “ex
cellent”, en aan het momenteel alomtegen
woordige “awesome” kunnen heel wat be
denkingen worden vastgeknoopt.
De reden waarom deze lexicale verschui
ving werd veronachtzaamd, is misschien 
wel dat de nieuwe termen doorgaans wor
den beschouwd als slang, het taalspel van 
gemarginaliseerde subculturen zoals de 
Afro-Amerikaanse onderklasse of margi
nale jongeren. Ze worden ook beschouwd 
als de typische uitdrukking van een genera
tie, als weerspiegelingen van de houdingen 
en opvattingen van de jaren ’50, ’60, ’70 of 
’80. Toch houdt zo’n interpretatie geen re
kening met het feit dat heel wat van deze 
termen hun ontstaan misschien wel te dan
ken hebben aan een specifieke subcultuur 
en een specifieke periode, maar intussen 
allang zijn opgenomen in de algemene om- 
gangstaal. Ze hebben hun tijds- en generatie- 
gebonden oorsprong overstegen en hebben 
zich een weg gebaand naar de algemene 
spreektaal en de weergave daarvan in media 
als films, televisie, kranten, tijdschriften, 
popsongs en reclame. Uitdrukkingen als 
“spaced-out”, “hot” en “tumed-on” worden 
elke dag door miljoenen Noordamerikanen 
in de mond genomen. Zo had een recent 
nummer van het blad “Vanity Fair” de 
omslagtitel “Tumed-on Tina” (een verwij
zing naar Tina Turner), terwijl overal in de 
V.S. reclameborden melden dat “Kool” si
garetten “Totally Kool” zijn.
In de titel van dit essay heb ik “affect” 
verkozen boven “emotie”. Het woord emo
tie is te waardegeladen. Als begrip is het te

Beat Streuli

Untitled, From the U.S. series, 1993-94

sterk geassocieerd met de 19de eeuw en met 
de Romantiek. Emotie is “de beroering van 
hartstochten of gevoeligheden”, “een krach
tig, complex gevoel, zoals vreugde, smart of 
haat”. Het woord is afgeleid van het Latij nse 
emovere, “ontroeren, opwinden”. De ge
schiedenis van de term “affect” is heel wat 
minder beladen. Het woord beschrijft ge
woon de reactie van een subject op een 
ervaring. Bovendien kan de term “affect” 
niet alleen worden toegepast op verbale 
uitingen, maar ook op gedragspatronen, die 
voor het begrijpen van onze verhouding tot 
de wereld even belangrijk zijn. Door dit 
woord te gebruiken kunnen we ons mis
schien bevrijden van de historische bagage 
die het woord “emotie” ons op de schouders 
legt.

*

In zijn baanbrekende studie “Het civilisatie
proces” (1936) probeert Norbert Elias de 
veranderingen te schetsen die de menselijke 
affecten hebben ondergaan in de periode 
tussen de feodale tijd en de opkomst van het 
17de-eeuwse absolutisme. Hij groef in ar
chieven naar zelden ontgonnen documen
ten en gegevens over tafelmanieren en de 
houding tegenover lichaamsfuncties, agres
siviteit en seksuele relaties om aan te tonen 
dat menselijke affecten (gedragspatronen, 
sociale relaties en emoties inbegrepen) niet 
statisch en onveranderlijk zijn, maar juist 
verschuiven in de tijd, als reactie op veran
deringen in de structuur van de maatschap- 
pij.
Deze kwestie is cruciaal. Is het mensehjke 
bewustzijn louter en alleen gebaseerd op 
innerlijke noodzaak? Is ons psychologisch 
leven uitsluitend gebaseerd op onze interne 
dynamiek? Is er een “innerlijke wereld” van 
het ik die losstaat van de “uiterlijke wereld” 
van de maatschappij? Volgens Elias bestaat 
het bewustzijn niet in een gesloten, geïso
leerde toestand: “het netwerk van weder
zijdse afhankelijkheid” dat gevormd wordt 
door “opvoeding, socialisatie en sociaal ge
genereerde wederzijdse behoeften” kneedt 
groepen mensen tot “figuraties”, die zelf de 
bouwstenen zijn van het bewustzijn. Voorts 
beweert Elias dat het "ingekapselde ik” ont
staan is als het rechtstreekse gevolg van de 
noodzaak om “instinctieve en affectieve 
impulsen” die “geen directe toegang krijgen 
tot het motorische apparaat” in te tomen 
wanneer het civilisatieproces in het geding 
komt.
Volgens Elias was de mens in het feodale 
tijdperk op opvallende wijze vrij van de 
zelfbeheersingsmechanismen die in het be

gin van de moderne tijd (waarmee hij de 
15de eeuw bedoelt) op de voorgrond traden. 
Parallel met het latere werk van Michel 
Foucault ziet Elias de feodale maatschappij 
als een wereld van intense, spontane expres
sie van affecten, waarin “immense uitbars
tingen van vreugde en vrolijkheid, het plotse 
ontbranden en de onbeheersbare kracht van 
haat en oorlogszucht” en “snelle stemmings
wisselingen” de norm waren. Het was een 
wereld waarin “heel weinig aan de toe
komst werd gedacht. Wie in deze maat
schappij niet tot het uiterste kon liefhebben 
of haten, wie in het spel der hartstochten niet 
overeind kon blijven, kon maar beter in een 
klooster gaan; in het wereldse leven was hij 
even hulpeloos verloren als iemand die in 
een latere beschaving zijn hartstochten niet 
kon intomen, zijn affecten niet kon verhul
len en ‘civiliseren’.”
Aan het beheersen van het lichaam door 
middel van gedragsregels werd weinig aan
dacht besteed. Voedsel werd met de handen 
gegeten, meestal van een gemeenschappe
lijk bord. Het spréken over lichaamsfuncties 
als spuwen, urineren of defeceren werd nau
welijks beteugeld. Naaktheid en seksuele 
relaties werden behandeld als iets alledaags 
en natuurlijks. Maar geleidelijk werden deze 
eenvoudige gedragsnormen vervangen door 
nonnen van wat beschaving werd genoemd, 
een cultuur gebaseerd op lichamelijke zelf
beheersing.
Wat is er in de loop van de 15de eeuw dan 
wel gebeurd? Er ontstond een nieuwe heer
sende klasse waarvan de macht niet meer, 
zoals in de feodale maatschappij, uitslui
tend gebaseerd was op brute fysieke kracht, 
maar op het vermogen om de staat te orga
niseren. In deze nieuwe bureaucratische aris
tocratie werd de vraag “naar een uniforme 
standaard van goed en fatsoenlijk gedrag 
steeds scherper gesteld, aangezien de nieuwe 
aristocratie elk individu in een tot dan toe 
ongeziene mate blootstelde aan de druk van 
anderen en aan sociale controle”. De druk 
om “anderen niet te beledigen of te choque
ren” werd de basis voor de geciviliseerde 
expressie van de affecten.
In de loop van de daaropvolgende drie eeu
wen werd de invloed van dit nieuwe ge
dragspatroon steeds groter, naarmate de bur
gerij macht verwierf en zich begon te ver
mengen met de aristocratie, waarvan ze de 
gedragsregels kopieerde. Dit leidde op zijn 
beurt dan weer tot een “verhoging van de 
gênedrempel", omdat de hogere klasse de 

vereisten van wat als beschaafd gedrag gold 
voortdurend verfijnde, om zich op die ma
nier af te zetten tegen een opdringerige 
mercantiele klasse die haar ethos van affect-
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beheersing probeerde te imiteren.

*

Op dit moment maken we een heropleving 
mee van de belangstelling voor de 18de 
eeuw. Die werd altijd beschouwd als een 
gouden tijdperk, de periode waarin het indi
vidu op de voorgrond trad en het humanis
tische denken geboren werd. Maar de 18de- 
eeuwse cultuur belichaamt nog andere ka
rakteristieken, waarmee we in onze eigen 
cultuur een specifieke verwantschap voe
len. De 18de-eeuwse steden waren plaatsen 
van levendige theatraliteit en raffinement; 
zij waren het toneel voor allerlei spelen die 
zich voltrokken via een ingewikkelde inter
actie van tekens. Wat dat betreft zijn ze in 
zekere zin de voorloper van onze eigen 
media- en spektakelmaatschappij.
In een passage over Erasmus’ 16de-eeuwse 
handboek voor het onderricht in beschaafd 
gedrag merkt Elias op dat zelfbewuste en 
sceptische intellectuelen als Erasmus alleen 
kunnen verschijnen in overgangsperioden, 
in de tijd tussen het uitrafelen van de ene 
sociale orde en het stabiliseren van de vol- 
gende. Voor Erasmus was dat de woelige 
periode tussen de feodaliteit en het ontstaan 
van absolutistische vorstendommen. Elias 
schrijft vervolgens dat zo’n periode van 
onstabiliteit zich pas in de tweede helft van 
de 18de eeuw opnieuw zou voordoen. Pas 
wanneer de intelligentsia “als een soort voor
hoede van de handeldrijvende bourgeoisie 
nieuwe mogelijkheden verwerft om sociaal 
op te klimmen (...) horen we opnieuw de taal 
en de expressie van een zelfbeeld dat ver
want is met dat van de humanisten”.
De instabiliteit van de 18de eeuw had 
repercussies die veel verder gingen dan het 
werk van avant-garde-intellectuelen. De 
18de-eeuwse stad was het toneel voor het 
conflict tussen de macht van de absolutis
tische hoven en de even sterke macht van 
het industriële kapitalisme, dat tegen het 
midden van de 19de eeuw de bovenhand 
zou halen. De 18de eeuw is een labiele 
overgangsfase, en dat determineerde haar 
spelkarakter. De rigide codes van de aristo
cratische maatschappij waren er nog, maar 
ze werden versoepeld en herschikt om te 
beantwoorden aan de behoeften van een 
nieuwe sociale situatie - de heterogene, 
kakofone wereld van de opkomende groot
stad.
De Amerikaanse socioloog Richard Sennett 
begint zijn boek “The Fall of Public Man ” 
precies met een beschrijving van de 18de- 
eeuwse stad. De 18de-eeuwse stad bleef 
trouw aan een groot deel van de codes van 
het ancien régime. Op politiek gebied bleef 
de oude erfelijke aristocratie aan de macht. 
De oude sociale orde, waarin mensen maar 
bestonden voorzover ze de rol speelden die 
de hiërarchie hen had voorbestemd, bleef de 
scepter zwaaien. In het midden van de 18de 
eeuw was het lichaam nog altij d een pop die 
werd gekostumeerd om de sociale positie te 
markeren, niet om verschillen tussen indivi
duen aan te duiden. Sennett schrijft dat 
werklieden kleren droegen die typisch wa
ren voor hun ambacht, met knopen en linten 
die geassocieerd waren met hun sociale 
rang. Dat gold ook voor de middenklasse 
van kooplui, advocaten en boekhouders. De 
kledij van de elite was nadrukkelijk bedoeld 
om hun vooraanstaande plaats in de maat
schappij uit te bazuinen. Deze groep droeg 
opvallende pruiken, en het gezicht van zo
wel mannen als vrouwen was rood of wit 
bepoederd, wat hun individualiteit nog meer 
maskeerde. Maar plots verloren deze codes 
hun vastomlijnde betekenis.
Sennett gelooft dat de belangrijkste steden 
van de 18de eeuw in die tijd immense trans
formaties ondergingen. Naarmate de inter
nationale en koloniale handel toenamen, 
groeiden deze steden (met name Londen en 
Parijs) in snel tempo uit tot bloeiende com
merciële centra. Het aantal mensen dat in de 
handel tewerkgesteld was, nam snel toe, 
zodat steeds meer mensen uit de provincie 
toestroomden om zich in de stad te vestigen. 
Op allerlei domeinen werden koninklijke 
handelsmonopolies afgeschaft om plaats te 
maken voor nieuwe beroepen: op een en 
hetzelfde terrein konden fabrikanten en han
delaars voortaan met elkaar in concurrentie 
treden.
De stad veranderde van gedaante en werd 
een maatschappij van vreemden, van men
sen die nog maar pas waren gearriveerd en 
waarvan men de individuele geschiedenis 
en de karaktertrekken niet zomaar kon de
coderen. Terzelfdertijd begon de stabiliteit 

. van de sociale categorieën af te brokkelen.
Het gildesysteem verdween en er ontston
den nieuwe beroepen die niet altijd in de 
bestaande patronen konden worden inge-

Peter Halley

Cinderblock Prison, 1990

past. Deze nieuwe beroepen en sociale groe
pen pasten niet in de bestaande categorieën. 
Voor vreemdelingen werd het steeds moei- 
lijker om aan te nemen dat iemands uiterlijk 
de nauwkeurige weerspiegeling was van 
zijn rang of stand.
Volgens Sennett deed dit nieuwe stads
landschap een nieuwe vorm van sociaal 
verkeer ontstaan: het openbare leven. Als 
reactie op hun kakofone leefwereld begon
nen de mensen in hun leven een onderscheid 
aan te brengen tussen een “openbaar” en een 
“privé”-domein. Het privéleven werd het 
rijk van het natuurlijke, het gezin, de moraal 
en de traditie. Het openbare domein daaren
tegen werd (in elk geval voor de mannen) 
een soort scène.
Sennett geeft een precieze definitie van wat 
“openbaar” gedrag is. Het is “handelen op 
een afstand van het zelf, van zijn onmiddel
lijke geschiedenis, omstandigheden en be
hoeften”. Daarnaast “impliceert dit hande
len het ervaren van diversiteit”. De verglij
dende wereld van de 18de-eeuwse groot
stad werd gekenmerkt door “de verwerping 
van het symbool, door de verwerping van de 
gedachte dat de conventie een innerlijke, 
verborgen realiteit zou verhullen, een ‘ware’ 
betekenis waarnaar de conventie zou ver
wijzen”. In die wereld werd het openbare 
discours “waar en werkelijk op een gegeven 
moment; wat werd gezegd werd geloof
waardig zonder te verwijzen naar wat eraan 
voorafging of wat erop volgde”. Het open
bare discours werd abstract en “de spontani
teit van het publiek werd ontketend”. Het 
openbare domein werd theater, het spel
element werd de relevante premisse.
Sennett ziet de late 18de eeuw dan ook als 
een tijd waarin de bewoners van de nieuwe 
kosmopolitische steden de vrijheid kregen 
om spontaan uitdrukking te geven aan hun 
openbare zelf, terwijl rondom hen de 
absolutistische tekens en codes in elkaar 
begonnen te storten. Hij beklemtoont dat 
deze expressiviteit niets te maken heeft met 
ons hedendaagse geloof in expressie als de 
weerspiegeling van de “innerlijke essentie” 
en het “authentieke zelf’.
“Hun spontaniteit weerlegt de veronderstel
ling dat je je hart moet blootleggen om 
expressief te kunnen zijn. De gedachte dat 
de natuurlijke mens expressief is en dat de 
sociale mens bloedeloze, gefragmenteerde 
en ambivalente gedachten en gevoelens heeft 
omdat ze niet echt van hem zijn, werd na de 
Franse Revolutie een romantisch cliché, dat 
nadien door zowel de intellectuele als de 
populaire cultuur werd geabsorbeerd... Zou 
het kunnen dat de vrijheid om te voelen 
groter wordt als er een duidelijke scheiding 
wordt aangebracht tussen persoonlijkheid 
en maatschappelijke identiteit? Bestaat er 
misschien een verborgen maar noodzake
lijk verband tussen spontaniteit en wat we 
‘kunstmatigheid’ hebben leren noemen?”

*

Waardoor is deze wereld van spontaan, ac
tief openbaar leven dan wel verdwenen? 
Om dat te ontdekken, analyseert Sennett de 

maatschappelijke veranderingen in de 19de 
eeuw. Eerst beschrijft hij het ontstaan van 
het begrip “persoonlijkheid”, dat hij onder
scheidt van de 18de-eeuwse voorstelling 
van een “natuurlijk karakter”. Terwijl het 
natuurlijk karakter “een rode draad was die 
de hele mensheid verbond”, was persoon
lijkheid iets wat van mens tot mens ver
schilde. Bovendien “kon de persoonlijk
heid maar verschillen omdat de uiterlijke 
verschijningsvorm van de gevoelens iden
tiek was met de innerlijke natuur van de 
mens die deze gevoelens heeft”, zodat “men
sen met een verschillend uiterlijk verschil
lende personen zijn”. Voorts “kan de per
soonlijkheid niet door actie en wilskracht 
worden beheerst; de omstandigheden kun
nen verschillende uiterlijke verschijnings
vormen doen ontstaan en op die manier het 
zelf destabiliseren”. Tenslotte werd de per
soonlijkheid in toenemende mate gedacht 
als een “schending van het normale, con
ventionele gevoel”, wat zou kunnen leiden 
tot de “superpositie van een eigenlijk onge
paste private voorstellingswereld op open
bare situaties”. Daarom moet de persoon
lijkheid worden onderworpen aan zelf
censuur. Zo werd “de passiviteit die inhe
rent is aan het zwijgen” het principe van de 
nieuwe openbare orde.
Sennett schrijft het ontstaan van de per
soonlijkheid toe aan de secularisering van 
de maatschappij, die zich in het spoor van de 
Verlichting had voltrokken. “Naarmate de 
góden wegvluchtten, nam de directheid van 
gevoel en waarneming aan belang toe.” De 
ervaring werd het laatste toevluchtsoord 
van het geloof. Omdat persoonlijkheid een 
onveranderlijke spiegel van het innerlijke 
zelf is, omdat de uitdrukking ervan aan de 
wil van het subject ontsnapt, omdat de ont
hulling ervan gevaarlijke verschillen met 
anderen kan blootleggen, zien we in de loop 
van de 19de eeuw een toenemende tendens 
om zich terug te trekken uit het domein van 
het actieve openbare spreken en handelen. 
De spontane uitdrukking van gecodeerde 
uitingen werd vervangen door passiviteit en 
stilzwijgen. De ongecensureerde onthulling 
van de persoonlijkheid bevatte teveel risi
co’s. Sennett: “Het geloof dat terughou
dendheid en zwijgzaamheid noodzakelijk 
zijn als mensen met elkaar willen omgaan, 
biedt de sleutel tot een (...) barometer van 
het psychisch leed in een maatschappij: het 
verlangen om zich uit zijn gevoelens terug 
te trekken wijst op de angst om zijn gevoe
lens onvrijwillig aan anderen te tonen. Als 
je van je gevoelens een geheim maakt zijn 
ze veilig, alleen op verborgen plaatsen en 
ogenblikken ben je vrij om met anderen om 
te gaan. Anderzijds verhoogt die angstige 
terugtrekking uit de expressie de druk op de 
anderen om dichter bij jou te komen, als ze 
tenminste willen ontdekken wat je echt voelt. 
(...) De terugtrekking en de kiem van de 
gedwongen intimiteit zijn eng met elkaar 
verbonden.”
Evoluties in het 19de-eeuwse kapitalisme 
en het ontstaan van een industriële orde 
versterkten de impact van deze cognitieve 
verschuiving nog. Sennett wijst erop dat het 

industriële kapitalisme in de 19de eeuw erg 
chaotisch was. Financiële speculatie tierde 
welig. Familiefortuinen konden in één ogen
blik worden gemaakt of verloren. “Respecta
biliteit werd gegrondvest op het toeval.” De 
verkoop van aandelen of goederen verliep 
volkomen ongereglementeerd. Zelfs voor 
de meest succesrijke ondernemers waren de 
principes die het systeem regeerden waarin 
zij meespeelden een volslagen mysterie. De 
analyse van de kapitalistische factoren, die 
voor ons de gewoonste zaak van de wereld 
is, zou pas ontstaan in de tweede helft van de 
19de eeuw. In deze omgeving “treedt de 
waardigheid van de bourgeoisie opnieuw 
aan de dag: het getuigde van wilskracht om 
tegenover deze chaotische economie een 
stabiele thuisomgeving te stellen, om de 
groep van de familie te dwingen tot een 
leven van streng fatsoen".
Rond dezelfde tijd wordt het koopgedrag 
grondig gewijzigd door de uîtvinding van 
het warenhuis. Tot het eind van de 18de 
eeuw bestond er geen vaste prijs voor alle
daagse verbruiksprodukten. Koper en win
kelier marchandeerden in een ingewikkelde 
geritualiseerde dramaturgie over de prijs en 
de kwaliteit van de koopwaar. Deze interac
tie zorgde voor de sociale vervlechting van 
koper en verkoper door beiden te betrekken 
in een openbare dialoog. Nadat in de pro- 
duktie van alledaagse verbruiksgoederen de 
ambachtelijkheid was vervangen door mas- 
saproduktie maakte de overvloed van pro- 
dukten het oude systeem van tijdrovend 
gemarchandeer overbodig. In de nieuwe 
warenhuizen kreeg de koopwaar voor het 
eerst een vaste prijs: winst werd een zaak 
van kleine prijsverhogingen en grote omzet. 
De koper kreeg een nieuwe passieve rol 
toegewezen. (Hier ligt ook de oorsprong 
van de hedendaagse “consument.”) Kopen 
in de kleinhandel werd een zwijgzame, pas
sieve handeling. Een koper deed zijn aan
koop niet meer na een periode van “onon
derbroken interactie, maar na een periode 
van passieve, stille, gerichte aandacht”.
De belangrijkste gevolgen van deze ver
schuiving naar zwijgzaamheid en passivi
teit deden zich voor in het culturele en 
politieke domein. Het vertrouwen in de pu
blieke spontaniteit nam af, en de kunstenaar 
(met name de musicus en de acteur) kreeg 
de taak om in de plaats van de burgerij, die 
zich daartoe niet in staat achtte, uitdrukking 
te geven aan de gevoelswereld. Op dezelfde 
manier groeide de politicus uit tot een pu
blieke “persoonlijkheid”. De mensen moes
ten zich niet alleen vereenzelvigen met zijn 
politieke opvattingen, maar vooral ook met 
zijn persoonlijke geschiedenis of gedrags
wijze. “Liever dan de politicus als zodanig 
te beoordelen,” schrijft Sennett, “willen zijn 
luisteraars door hem geraakt en ontroerd 
worden, hem ervaren... Ze concentreren 
zich op wie hij is, niet op wahij voor hen 
kan doen”.
In de 18de eeuw waren acteurs en musici 
weinig meer dan dienstpersoneel dat voor 
het plezier van hun publiek zijn kunsten 
vertoonde. Gewoonlijk eigenden de toe
schouwers zich het recht toe de schouwburg 
binnen en buiten te lopen wanneer ze daar 
zin in hadden, om de acteurs tijdens hun spel 
luidkeels uit te jouwen of om een bepaalde 
toneel- of operapassage tijdens de voorstel
ling toe te juichen. In de opera konden de 
toeschouwers vragen dat een bepaalde fraai 
gezongen aria voortdurend werd herhaald. 
Tegen het eind van de 19de eeuw was dat 
helemaal anders geworden. De uitvoerders 
waren sterren, sensibele wezens die de meest 
extravagante uitdrukkingsmiddelen en de 
macht van het charisma gebruikten om emo
ties op te voeren die hun publiek niet durfde 
uit te drukken: “De zanger of acteur creëert 
gevoelens die zowel abnormaal als veilig 
zijn. Hij geeft de indruk dat hij ook in het 
openbaar spontane emoties heeft en uit
drukt, wat iets abnormaals is; door de tac
tiek van de shock aan te wenden doet hij zijn 
publiek meevoelen. Maar zijn isolement 
maakt van de kortstondige shock iets veiligs. 
Er is geen emotionele ervaring die de toe
schouwers tegen hun eigen affectieve ver
mogens moeten afwegen; tenslotte is hij een 
uitzonderlijk iemand.”
De toeschouwers onderwierpen zich 
voortaan aan de discipline van de zwijg
zaamheid en de terughoudenheid. Het werd 
de norm om de zaalverlichting te dempen. 
Ook als ze in beroering raakten, onderbra
ken de toeschouwers de voorstelling niet 
meer; ze beheersten zich tot in de pauze. 
“Wie geen reactie toont, wie zijn gevoelens 
in stilzwijgen hult, is onkwetsbaar, immuun 
voor onhandigheden en blunders. (...) Als 
teken van de twijfel aan zichzelf was de 
stilte een correlatief van de 19de-eeuwse 
ethologie.”
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In de loop van de 19de eeuw begonnen ook 
politici het charismatische aura te imiteren 
dat de romantische kunstenaar had ge
creëerd. Sennett wijst erop dat religieuze 
leiders altijd een charismatische macht over 
hun volgelingen hadden bezeten. De bood
schap van de seculiere politicus bevatte 
echter geen enkele verwijzing meer naar 
een realiteit die zijn of haar persoonlijkheid 
transcendeerde. De seculiere politicus ba
seerde “zijn legitimiteit om te regeren enkel 
en alleen op de kwaliteit van zijn intenties 
en sentimenten”.
In éen maatschappij die gebaseerd is op 
persoonlijkheid, worden sociale rangen en 
standen steeds meer opgevat als “het pro- 
dukt van persoonlijke wilskracht en vermo
gens, en niet als een systematische sociale 
voorbestemming”. Daardoor brokkelden 
klassenscheidingen af. Maar de meest ver
ontrustende evolutie was dat de politicus 
die zijn of haar volgelingen tot een “collec
tieve persoonlijkheid” kneedde, een situatie 
creëerde waarin elke politieke actie onmo
gelijk was, behalve als ze het verlangen 
uitdrukte naar de “zuivering, uitstoting en 
bestraffing van degenen die zijn zoals de 
anderen”.

*

Welke hypothesen kunnen we nu formule
ren over onze eigen maatschappij, zoals die 
er aan het eind van de 20ste eeuw uitziet? De 
passiviteit die Richard Sennett voor de 19de 
eeuw had vastgesteld, is uitgegroeid tot een 
consumptie-mentaliteit waarin het aanko
pen van artikelen voor persoonlijk gebruik 
een wijdverbreide vorm van “zelfexpressie” 
is geworden. De charismatische acteur of 
musicus kwam in de elektronische media 
terecht als pop- en filmster. En de zwij
gende, onbeweeglijke toeschouwer werd 
nog meer geïsoleerd door de auto en het 
scherm van televisie en computer.
In andere opzichten verschilt onze maat
schappij enorm van de 19de-eeuwse. Op 
zijn minst sinds de jaren ’20 is er met betrek
king tot het lichaam een geleidelijke 
versoepeling van de affectbeheersing opge
treden. Elias ziet dit, ironisch genoeg, ge
woon als het effect van de volledige 
verinnerlijking van deze beheersing, die het 
ons mogelijk zou maken onze restrictieve 
normen zonder risico te laten verslappen. 
Anderzijds is de beweging in deze richting 
zo gestaag verlopen dat ook andere inter
pretaties moeten worden overwogen.
In de voorbije eeuw heeft het kapitalisme 
een grondige gedaanteverwisseling onder
gaan. Het 19de-eeuwse kapitalisme was 
stuurloos, ongereguleerd en brutaal, terwijl 
wij leven in de wereld van het subtiel gere
guleerde staats-, aandeelhouders- of 
managerskapitalisme.
Ik wil in twee erg uiteenlopende teksten 
speuren naar aanwijzingen over de aard van 
ons huidige affectieve leven. M. P. 
Baumgartens “The Moral Order of a 
Suburb” onderzoekt sociale praktijken in 
een hedendaagse Amerikaanse voorstad, Jim 
Nuttalls “Bomb Culture ”, dat werd geschre
ven in 1968, behandelt affect-veranderin- 
gen in de tegencultuur van de jaren ’50 en 
’60.
Baumgarten merkt op dat meer dan de helft 
van de Amerikaanse bevolking in de voor
steden leeft. (Die cijfers gelden ook voor 
West-Europa, dat vroeger een stedelijk so
ciaal patroon had.) Het voorstedelijke leven 
is nu de norm, maar het is uiteraard een heel 
recent fenomeen. Juist omdat het een nieuw 
sociaal patroon is, wordt het sociale leven 
dat het heeft gecreëerd nogal veronacht
zaamd.

“Voorsteden,” schrijft Baumgarten, “zijn 
zowel ruimtelijk als sociaal op zo’n manier 
gestructureerd dat ze heel wat privacy en 
afzondering mogelijk maken, en het komt 
vaak voor dat mensen maar weinigen van 
hun medebewoners kennen. (...) Bovendien 
is het verloop heel groot, wat duurzame 
connecties tussen de bewoners fnuikt. Ken
nissen zijn vaak mensen die elkaar vroeger 
niet hebben gekend en die elkaar in de 
toekomst niet zo heel lang zullen kennen.” 
Bovendien zijn de banden tussen voorste- 
delingen erg beperkt, en omvatten de meeste 
relaties “slechts enkele segmenten van ie
mands leven”. De banden die bestaan wor
den “zelden geschraagd door een gemeen
schappelijke baan, gemeenschappelijk be
zit van goederen, deelname aan een geslo
ten sociaal netwerk of onderlinge economi
sche afhankelijkheid”. Tussen voorste- 
delingen zijn er maar weinig relaties “die 
moeilijk te vervangen zijn”.
In de voorsteden staat in het centrum van het 
sociale leven niet de openbare maar de privé-
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ruimte. “Het is grotendeels ingekapseld in 
privéwoningen en tuinen, en in mindere 
mate ook in semiprivate locaties zoals scho
len. Het straatleven is niet ontwikkeld en 
men verplaatst zich doorgaans in de afge
sloten ruimte van een privé-auto.” Zelfs in 
het openbare leven is de kans klein dat de 
voorstedelingen mensen ontmoeten die van 
hen verschillen. “Naar stedelijke maatsta
ven zijn voorsteden opvallend homogeen. 
Dit kenmerk van hun sociale organisatie 
wordt overigens nauwgezet in stand gehou
den door middel van allerlei technieken, 
bestemmingsplannen inbegrepen.” 
Hoe gaan mensen in een dergelijke omge
ving om met wrijvingen, problemen en con
flicten? Volgens Baumgarten is de domine
rende morele houding die van het “morele 
minimalisme”. Op problemen wordt gerea
geerd met een “afkeer van confrontatie en 
conflict en een voorkeur voor sobere of 
zelfs uitgesproken zwakke strategieën van 
sociale controle”. Dikwijls hebben voorste
delingen de neiging om “gedrag dat ze ver
ontrustend vinden te tolereren of blauw- 
blauw te laten, geschillen te laten varen, 
degenen die hen irriteren gewoon te ontwij
ken, overtreders op een verzoenende toon 
aan te pakken, of zich heimelijk te beklagen 
bij functionarissen die het voor hen zouden 
kunnen opnemen”. Baumgarten noemt deze 
strategie “ontwijking”, en omschrijft ze als 
“de beperking van elke interactie met perso
nen waarvan het gedrag als aanstootgevend 
wordt ervaren”.
Ontwijking wordt vergemakkelijkt door de 
mobiliteit die het leven van de voorste
delingen kenmerkt. Doorgaans zijn ze “maar 
heel los verankerd in de versplinterde en 
veranderlijke netwerken van hun kennis
sen”. Bovendien “bestrijken de meeste rela
ties maar één segment van het leven”, zodat 
“sociale netwerken niet met elkaar verbon
den zijn en niet uitgroeien tot een hecht web 
van gemeenschappelijke kennissen”.
Confrontaties met anderen worden boven
dien ontmoedigd door de beperkte informa
tie die men over elkaar heeft. “Als iemand 
verhuist, verhuizen zijn kennis en zijn opi
nies met hem mee.” Als iemand problemen 
maakt, lijkt dat dan ook te worden be
schouwd als het eerste of een tweede ver
grijp van iemand met geen bijzonder goede 
of zelfs kwalijke reputatie. In feite, tekent 
Baumgarten aan, “hebben voorstedelingen 
nauwelijks zoiets als een reputatie”. Boven
dien zijn ze nauwelijks gemotiveerd om 
door middel van een confrontatie hun “eer” 
te vrijwaren. Zo’n bekommernis veronder
stelt “een publiek dat bekend is met ander
mans zaken, een publiek waarvan de opinie 
gewicht heeft”.
Baumgarten besteedt vooral aandacht aan 
de manier waarop de strategie van ontwijking 
wordt gespeeld in het gezin. Voorstedelijke 
gezinnen kunnen heel goed van de ene stad 
naar de andere verhuizen, als nomadische 
kernen. Dat neemt niet weg dat ook de 
familiebanden zwak en gedesorganiseerd 
zijn. In het dagelijkse leven “volgen de 
leden van deze kleine gezinnen uiteenlo
pende en geïndividualiseerde dagelijkse 

routines”. Gemeenschappelijke onderne
mingen zijn zeldzaam en blijven groten
deels beperkt tot het “van willekeur afhan
kelijke domein van plezier en vrije tijd”. 
Zelfs binnenshuis leven de gezinsleden vrij 
geïsoleerd. Een aparte slaapkamer voor elk 
kind is de norm, en de gemeenschappelijke 
ruimten zijn zo uitgebreid dat de gezinsle
den er doorgaans een afgezonderd plaatsje 
kunnen opzoeken. Het gemeenschappelijke 
bezit wordt zo miniem mogelijk gehouden - 
elk gezinslid heeft wel een eigen stereo, 
televisie, telefoon en auto. “Men ziet terecht 
in dat het gemeenschappelijke gebruik van 
objecten tot conflicten kan leiden (...). Wan
neer men met dit soort moeilijkheden wordt 
geconfronteerd, ligt het voor de hand vol
doende objecten in huis te halen zodat ieder
een tevreden is.” Overigens is de greep van 
het gezin op zijn leden erg beperkt, zeker op 
lange termijn. “Iedereen krijgt de kans om te 
ontsnappen naar een comfortabel leven 
waarin van familieleden geen sprake meer 
is”, en het valt te verwachten dat de gezins
leden uiteindelijk over het hele land ver
spreid zullen wonen, "ver van elkaar, be
halve voor occasionele gezellige contacten: 
een bezoekje of een telefoontje”.
Als dan toch een conflict ontstaat, wordt het 
doorgaans aangepakt door het te ontwijken. 
“Tijdelijke ontwijking” is het meest gebrui
kelijke antwoord op huiselijke spanning. 
“Tijdelijke ontwijking komt meestal voor 
terwijl de twee partijen nog in hetzelfde huis 
blijven wonen. De antagonisten praten niet 
meer met elkaar en snoeien in de tijd die ze 
samen doorbrengen.” Tijdelijke ontwijking 
speelt zich doorgaans af “in de beslotenheid 
van het gezin”, zodat buitenstaanders er 
haast nooit lucht van krijgen. Als ze worden 
geconfronteerd met situaties waarbij ook 
buitenstaanders betrokken zijn, besluiten 
de ruziënde partijen vaak tot een morato
rium.
Als een conflict uitbreekt, kunnen andere 
gemeenschapsvormen een beroep doen op 
confrontatie of zelfs op geweld. In het 
vóorstadsgezin is de ultieme vorm van 
dwang en straf de “permanente ontwijking”. 
Dat kan de vorm aannemen van een echt
scheiding, of, in conflicten tussen ouders en 
kinderen, “residentiële scheiding”. “Men 
heeft beslist dat een relatie onhoudbaar is 
geworden, tenminste in haar huidige vorm, 
en dat een opzienbarende ingreep noodza
kelijk is. Terwijl een gekrenkte partij in 
bepaalde omgev ingen een permanente schei
ding kan bewerkstelligen door naar het 
ultieme middel van doodslag te grijpen, 
doet ze in de voorstedelijke maatschappij 
niets anders dan zich terug te trekken.”

De wereld die Jim Nuttall beschrijft in zijn 
“Bomb Culture ” is op het eerste gezicht erg 
verschillend. De verscheidene tegenculturen 
die hij behandelt, zijn ontstaan als reactie 
tegen de geatomiseerde verdoving van het 
hedendaagse leven dat Baumgarten be
schrijft. Toch schetst Nuttall een universum 
dat akelig precies overeenstemt met het 
universum van de voorstedelijke normen. 
In Nuttalls boek leven de protagonisten van 

de tegencultuur nét zoals de voorstedelingen 
van Baumgarten in een cultuur van “zwakke 
banden” en “moreel minimalisme”. Ook 
hier is de 19de-eeuwse sensibiliteit zozeer 
geïmplodeerd dat de door hem beschreven 
mensen een hermetisch afgesloten bestaan 
schijnen te leiden, volledig afgesneden van 
dat van anderen, zich alleen bewust van hun 
eigen zintuiglijk waarneembaar bestaan. Het 
enige verschil tussen Nuttalls personages en 
Baumgartens voorstedelingen is dat de 
tegencultuur-figuren zich van hun vervreem
ding bewust zijn, en dat ze actief proberen 
om die te beschrijven.
Zo verhaalt Nuttall onder meer over het 
heroïnegebruik van zijn vriend Alexander 
Trocchi, de Britse schrijver die in die jaren 
een belangrijke rol speelde in de tegen
cultuur. “Eens vertelde hij me dat hij aan
vankelijk heroïne had gebruikt omdat dat 
hem een gevoel van onschendbaarheid gaf. 
De ‘hipster’ is losgesneden van elk 
identificatieproces en daarmee ook van de 
pijn en het plezier van anderen, maar toch is 
hij een atleet van de tijd. Cool jazz-muzi- 
kanten swingen meer dan hot jazz-spelrs 
omdat hun toon ontdaan is van elk vibrato 
en niet bezwaard wordt door emotionele 
nuances die hun noten onnodig zouden kun
nen verlengen (...) Cool jazz-muzikanten 
swingen beter omdat ze de tijd beter beheer
sen.”
In dat verband beschrijft Nuttall ook het 
gevoel van ondoordringbare afstande
lijkheid, zoals dat wordt ervaren door LSD- 
trippers. “Het alarmsysteem dat instaat voor 
afspraken, de juiste aanwending van ener- 
gié, agenda’s, dringende problemen, hulp 
aan mensen in nood wordt tot zwijgen ge
bracht. Vervolgens wordt het vanuit de vei
ligheid van het zwijgen geridiculiseerd en 
bestempeld als ‘ paranoia ’ of zelfs ‘ fascisme ’. 
Een jongeman uit Hatfield keek tijdens een 
LSD-trip onbewogen toe hoe een baby ver
dronk in een handdiepe plas water (...) Een 
ervaren tripper weet dat alles wat zijn zin
tuigen bereikt voorbij zal gaan, vermijdt het 
‘alarm’ dat een bad trip zou betekenen, en 
‘keeps his cool’.”
Tóch is Nuttalls universum niet geheel en al 
catatonisch. Hij beklemtoont de fascinatie 
van deze cultuur voor snelheid en geweld. 
In een wereld zonder emotie komt “opwin
ding” op de plaats waar vroeger de emotie 
had geregeerd. Volgens Nuttall is Sade de 
cruciale voorloper van dit zintuiglijke 
hermetisme. Hij beschrijft hoe groeps- 
geweld, dans, sadomasochistische seks en 
auto- of motorongevallen dergelijkç zin
tuiglijke ervaringen kunnen verhevigen, 
ongeacht hun “reële” gevolgen of risico’s. 
“Wat we ook konden doen was leven om
wille van de sensatie, zoals de hipsters en de 
teds dat hadden gedaan, maar wij konden 
het doelbewust doen, leven voor seks en niet 
voor liefde, voor snelheid en niet voor vei
ligheid, leven voor kicks. Ik heb ervaren dat 
heel wat teenagers toen voorgoed het ver
mogen zijn kwijtgeraakt om meer dan een 
half uur vooruit te denken. Natuurlijk zijn 
beloftes, verantwoordelijke ondernemingen, 
eer, en alles wat in de buurt komt van 
principes onmogelijk in een bewustzijn dat 
zo geconditioneerd is.”

Baumgarten beschrijft ergens hoe een voor
stedelijk koppel besluit om te doen alsof ze 
hun exhibitionistische buurman niet zien. 
Nuttalls LSD-tiener besteedt niet de minste 
aandacht aan de baby die voor zijn ogen 
verdrinkt. De twee auteurs lijken hetzelfde 
verschijnsel te beschrijven: een “coole”, 
onbewogen en onderkoelde reactie op een 
verwarrende situatie, en een fetisjistische 
gehechtheid aan de technologie en haar aan
trekkingskracht (motoren of televisie), het
zelfde gebrek aan sociale betrokkenheid, en 
een voortdurend veranderend, haast 
nomadisch bestaan.
Toch moet worden beklemtoond dat de 
tegencultuur volgens Nuttall onontkoom
baar in strijd is met de verdoofde wereld van 
het naoorlogse kapitalisme. In dit verband 
citeert hij Norman Mailer: “Je bent ofwel 
hip, ofwel square (een alternatief dat elke 
nieuwe generatie in Amerika begint te voe
len), je bent een rebel of je conformeert je, 
je bent een pionier in het Wilde Westen van 
het Amerikaanse nachtleven of je bent 
square, een cel, gevangen in de totalitaire 
discussies van de Amerikaanse maatschap
pij, willens nillens gedoemd om je te con
formeren als je wil slagen.”

Peter Halley

Vertaling uit het Engels: Eddy Bèttens
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1994 - jaar van het gezin

@
Q

De 20ste eeuw zal onder meer de geschiede
nis ingaan als de era van de belegering en de 
verwoesting van het Westeuropese gezin. In 
die honderdjarige oorlog werd gebruik ge
maakt van een merkwaardige strategie: men 
wou het bastion niet veroveren, men wou het 
juist ontvluchten. De duur van de strijd ver
telt ons iets over de hardnekkigheid van de 
weerstand. Maar het gezin is nooit echt ge
vallen, begrippen als overgave en bevrijding 
zijn niet eens van toepassing. Zoals iedere 
revolutie waren woede om wat was en geloof 
in wat ging komen de drijfveren. Wie van
daag om zich heen kijkt, merkt dat er al die 
tijd wel heel effectief is vernietigd, maar 
weinig terug opgebouwd. Het hedendaagse 
familieleven is een gigantische puinhoop. 
Aan Friedrich Engels danken we een genade
loze analyse van de familie van de oertijd tot 
het einde van de 19de eeuw. Genadeloos, 
omdat hij aantoonde dat de tirannie waartoe 
het gezin in de loop der tijden verwerd, 
onafwendbaar was, en omdat hij de schul
dige voor de ramp kon aanwijzen. Die schul
dige, dat is het patriarchaat. Primitieve cultu
ren waren hoofdzakelijk matriarchaal, kin
deren erfden van hun moeder niet meer dan 
wat huisraad. Op het ogenblik dat mannen 
via handel en georganiseerde oorlogvoering 
bezit verwierven buiten de familie en hun 
eigendom ook wilden vererven aan hun kin
deren - hun zonen! - voltrok zich misschien 
wel de grootste maatschappelijke omwente
ling ooit. Relaties werden vanaf dan gekop
peld aan eigendom, men vond de staat uit om 
verworven rechten desnoods met geweld te 
verdédigen en de private ruimte werd ge
scheiden van de publieke. “De oorsprong 
van het gezin, van de particuliere eigendom 
en van de staat ” heeft na 110 j aar weinig aan 
relevantie ingeboet. De potige stijl van En
gels is daar trouwens niet vreemd aan.
Maar wat staat er nu eigenlijk op het spel? 
Waarom is de verwoesting van het gezin zo 
problematisch? In “La familie” (1956) 
trachtte Claude Lévi-Strauss een antwoord te 
formuleren op de vraag waarom de mense
lijke soort al eeuwenlang huwelijken sluit en 
gezinnen sticht. Volgens Lévi-Strauss is niet 
het individu de voorwaarde tot de maat
schappij, maar het gezin. De mensheid, die 
aanvankelijk bestond uit kleine elkaar vijan
dige groepen van bloedverwanten, heeft in 
een vroeg stadium begrepen dat het voor de 
keuze stond: elkaar uitmoorden of zich met 
elkaar verzoenen door middel van verbinte
nissen met leden van andere groepen. In de 
beslissing om het bloedverwantschap (sex 
met andere leden van dezelfde groep) te 
ruilen voor aanverwantschap (sex met leden 
van een andere groep) is het fundament voor 
de maatschappij gelegd. De aanleiding tot 
het vormen van het gezin is dus niet bepaald 
door de zogenaamd nefaste invloed van de 
genetica. Integendeel, mochten bloedverwan
ten elkaar blijven bevruchten dan zou dat op 
lange termijn, zoals bij rashonden, sterke 
exemplaren opleveren. De kans dat die lange 
termijn nooit gehaald wordt, is echter veel te 
groot. Het gezin garandeert dus de samenle
ving. De voorzienigheid zelf, dat is het gezin.,

Indien dit klopt, dan staan we er natuurlijk 
slecht voor. Met de vernietiging van het 
gezin komt niet alleen onze goede opvoe
ding, ons goed gedrag in het gedrang, maar 
ook en vooral onze toekomst. De verdwijning 
van het gezin hypotheceert onze vanzelf
sprekende aanwezigheid in die toekomst. 
Een lugubere gedachte! De demografische 

statistieken bevestigen dat als zwijgende ge
tuigen.'Vanuit verschillende kampen heeft 
men het alleszins op die manier begrepen, en 
is men begonnen met een tegenoffensief dat 
de meest uiteenlopende groepen tot eikaars 
feitelijke bondgenoten maakt. De uitgedimde 
slagordes verzamelen zich en proberen tus
sen het puin een nieuw breed middenveld te 
bezetten. Het zijn echt niet alleen oudgedien
den van het A.C.W. die willen vechten voor 
hun biotoop. Met leenmoeders en Foster 
Parents-plannen wordt aan de weg getim
merd. Zoals de bevalling van een Italiaanse 
grootmoeder onlangs nog duidelijk maakte, 
schuwt men zelfs de meest geavanceerde 
technieken niet om de zaak van het gezin te 
bepleiten. In interviews wordt gepalaverd 
over herontdekte familiewaarden en homo- 
organisaties ijveren voor het recht om te 
kunnen trouwen en kinderen te krijgen. Ie
dereen is op zoek naar het geluk, en het geluk, 
dat zijn onze kinderen. We kijken naar onze 
kinderenden we weten weer wie we zijn. Het 
gezin is niet alleen maar een ingewikkelde 
realiteit meer, maar ook een eenvoudig ver
langen. Het gezin is wat we eigenlijk alle
maal missen. Zo dichtbij, zo veraf. Wie we 
ook zijn, we hebben er allemaal recht op. Dat 
hoeft niet ouderwets té zijn, integendeel. 
Goed, Herman Van Rompuy op foto met 
vrouw en kinderen, dat was naargeestige 
kwelling, zichtbare dwang uit een harteloos 
tijdperk. Johan VanHeckedaarentegen! Mild, 
open en toch niet losbandig. ■
Het geloof in het gezin is weer in de mode.

Als grootste promotor van dat hernieuwde 
geloof fungeert de televisie. Neem nu het jaar 
1989, het jaar waarin het audio-visuele land- 
schap verrijkt werd met de Vlaamse Televi
sie Maatschappij. Een cynische grap, zou 
men denken, dat er op het moment dat hét 
gezin even bedreigd is als de walvis of een 
kloosterorde, een familiezender wordt opge
richt. Maar wie goed toekeek, wist al snel dat 
het bittere ernst was: hier werd ons met man 
en macht een klassiek verband voorgehou
den (kort na de start werd een familie gepor
tretteerd die uitsluitend en altijd zo goed als 
gezamenlijk naar VTM keek: vijf stralende 
gezichten).
De spil van de VTM-programmatie is de 
reeks FAMILIE, haar meest letterlijke bood
schap. Wie deze serie alleen maar als vulsel 
of pulp afdoet, vergist zich. In deze reeks ligt 
de hele visie besloten die de familiezender 
wil uitstralen. FAMILIE vormt de sleutel tot 
de VTM-code, de toegang tot het voor ieder 
opnieuw bereikbare geluk. Daar moeten we 
niet minachtend over doen, meent ook pro
fessor Elchardus van de V.U.B. Een serie als 
FAMILIE toont ons opnieuw de basis
patronen van het dagelijkse leven, patronen 
die ons niet meer eigen zijn. Wie FAMILIE 
verwerpt, misprijst het eerste studiejaar.

De generiek begint met een oude foto van 
vader en moeder Vandenbossche, een veel
betekenend gebaar, want vader Vanden
bossche is al jaren dóód, we hebben hem 
nooit gekend. Er wordt niet eens meer over 
hem gesproken. Engels zou dit ongetwijfeld 
hebben toegejuichd, symbolischer kan een 
poging tot restauratie niet zijn. Aanvankelijk 
bestond de familie uit de moeder (Anna), 
haar vier kinderen, al of niet met hun toenma
lige partners en kinderen (Guido was met 
Marie-Rose, Jan met Monique, Rita met 
Dirk en Marleen was nog alleen), en verder 
de broer (nonkel Walter, de pastoor) en de 

schoonzuster en schoonbroer (tante Simone 
en nonkel François). Gaandeweg werden die 
personages, verplicht verbintenissen aan te 
gaan met anderen, zoniet zou de reeks allang 
zijn vastgelopen. Ook de vaderfiguur deed 
zijn herintrede: Anna hertrouwde met Albert, 
een kleurloos figuur dat niets liever doet dan 
wortelen schrapen en patatten afgieten. Een 
vaderfiguur uit de recyclage, zeg maar. 
Chloor- en fosfaatvrij. Ondertusssen, ette
lijke j aren later, wemelt het ook van de neven
figuren, maar het kerngezin bleef de hoofdrol 
spelen. Naar de nestwarmte van de familie 
plooit alles terug. Over de duidelijkheid waakt 
dan ook al 600 afleveringen lang een hymne 
- de tune die FAMILIE inleidt - die geen 
misverstand toelaat:
“Een beste vriend zou beter wezen.
Dat is niet waar, geeft mij toch maar... 
Famiiiiliiiie".

Dit laatste woord klinkt als een remspoor. De 
familie, dat is afgebakend territorium. Dat de 
familie graag binnen zit kunnen we begrij
pen. Thuis voelt ze zich veilig en kunnen we 
haar het best herkennen, buiten valt ze ten 
prooi aan verwarring. FAMILIE speelt zich 
dan ook af achter een reeks gevels die we als 
introductie op iedere scène te zien krijgen. 
Dat die scènes zijn opgenomen in slecht 
nagebouwde vertrekken (trillende wanden 
als men de deur dichtslaat), volgestouwd met 
lelijke toonzaàlmeubelen van sponsors (pie
pende lederen zetels), is een noodzakelijk 
kwaad, ja van minder belang eigenlijk.
De reeks beschikt over minstens één geniale 
troef. Haar tijd loopt parallel aan die van het 
ware leven (net als het ware leven kan de 
reeks dan ook niet eindigen - de dag dat Mike 
en Guido er het mes in zetten, begaan zij een 
slachting). Is het maandag voor ons, dan ook 
voor hen. Is het 1 november, zij zullen er ons 
aan herinneren. De serie maakt gebruik van 
datgene waarvoor Joep Van den Nieuwen- 
huyzen de doos is ingedraaid, voorkennis, 
maar alleen maar met de bedoeling de illusie 
van het dagelijks leven niet te verstoren, en 
dit zonder ook maar enige actualiteit te moe
ten introduceren. De huls van de kalender 
doet wonderen. Als worstvlees in een varkens- 
darm, zo worden de gebeurtenissen in de 
chronologie gepropt. Hoogtepunt in deze 
preparatie vormen ongetwijfeld de gemeente
raadsverkiezingen van 9 oktober jongstle
den. Terwijl in werkelijkheid het moegetergde 
volk zijn afkeer van de politiek op sardo
nische wijze kenbaar maakt, is de openbare 
macht hier olijk, amusant en sympathiek. We 
moeten het niet al te ernstig nemen, luidt het, 
en vooral hard meeleven.
Dat hier, waar is dat trouwens? Waar speelt 
de reeks zich af? Sommigen zullen smalend 
zeggen: in Vilvoorde, maar dat is niet hele
maal juist. Ze speelt zich af in het een- 
gemaakte Vlaanderen van Luc Van den 
Brande, waar grenzen tussen gemeenten ver
dwenen zijn en waar iedereen het recht heeft 
zijn eigen dialect te laten doorklinken in de 
standaardtaal dieer geldt. Voor Ronnie Water- 
schoot/Didier De Kunst is dat het oude K. V.S .- 
Vlaams, voor Jef Desmedt/Jan Vanden
bossche de voertaal in het magazijn waar hij 
werkte voor hij in de serie terechtkwam. Dit 
soort van gulle democratie geeft VTM min
stens zo veel belang als het Sint-Michiels- 
akkoord. Het maakt er regelrecht de boven
bouw van uit.
De taal is fundamenteel voor het hernieuwen 
van de moraal, ook wat er gezegd wordt, is 
van belang. Om geen verwarring te stichten 

bevat een repliek in een FAMILIE-gesprek 
meestal maar één boodschap. Sommige re
plieken bevatten er, bij wijze van adem
pauze, ook geen. Vermelding verdient al
weer Jan Vandenbossche, wiens replieken 
actieve invuloefeningen zijn voor de onmon
dige kijker die terug bp het spoor van de 
communicatie gezet wil worden. Hoe vaak 
niet beginnen de uitspraken van Jan met het 
signaal: “Weet ge wat ik dénk?”. De kijker 
krijgt dan, net als de tegenspeler van Jan, 
voldoende tijd om te bedenken wat het zou 
kunnen zijn. Meermaals zal hij zijn poging 
met het juiste antwoord beloond zien.

De thema’s uit het publieke debat die FAMI
LIE af en toe lanceert lopen de laatste tijd 
steeds meer in het oog. Na enkele honderden 
afleveringen hebben de scenaristen de tijd 
rijp geacht om de kijker vertrouwd te maken 
met maatschappelijke problemen die verder 
reiken dan het bed en de keuken. Pas op, die 
voorzichtigheid moeten we niet gering
schatten, ze werpt haar vruchten af. Sinds 
enkele maanden voert François Vanden
bossche een hartverscheurend gesprek met 
zichzelf. Hij koos er voor om bij zijn demente 
vrouw Simone de stekker uit te trekken en 
leeft sindsdien in permanente twijfel over die 
beslissing. De vrouw in kwestie speelde ech
ter zo slecht dat het lijden, ook bij de kijkers, 
ondraaglijk werd. François mag zich dan ook 
verzekerd weten van de steun van de kijkers. 
Èn en passant zijn we op menselijke wijze 
vertrouwd geraakt met een fenomeen van 
onze tijd. Op nog meer empathie kan nonkel 
Walter rekenen, de pastoor die het niet langer 
pikt dat de kerkelijke hiërarchie haar rigide 
wetten opdringt aan eenvoudige, goed
menende gelovigen. Walter rebelleerde, hij 
organiseerde een parochiaal palingsouper ten 
bate van aidspatiënten. Honderden inschrij
vingen ! Opnieuw schuift een heet maatschap
pelijk hangijzer zachtjes het collectieve be
wustzijn binnen. In zulke situaties verschijnt 
de omtrek van het geheel van mensen dat 
dagelijks naar de serie kijkt. Een goedmenend, 
meevoelend volk, dat, als het maar de tijd 
krijgt, positie kan kiezen. Een trage leerling 
met een welwillend hart. Dat maakt de reeks 
zo door en door Vlaams, want zo zijn wij 
namelijk. Niet volks, ook niét echt burger
lijk, maar in de doorsnede van de twee, daar 
waar het volk zich heeft kunnen opwerken tot 
mensen met een degelijk inkomen die soms 
een goedkoop mondain luchtje verspreiden, 
maar nooit hun afkomst zullen loochenen en 
altijd van hun moeder zullen houden.

FAMILIE bootst het leven niet na, maar 
verbetert het, daar waar het troebel en hope
loos wórdt. FAMILIE is onze familie als we 
die van onszelf zijn kwijtgespeeld. Proble
men van het gezinsleven moeten niet onder 
de mat geveegd worden, maar inzichtelijk 
gemaakt middels eenvoudige dialogen en 
herkenbare personages. Natuurlijk zijn de 
personages afstotelijk en lachwekkend. Na
tuurlijk is de FAMILIE niet van vlees en 
bloed. Maar de rubberen vagina, de opblaas
bare liefde toch ook niet? Die helpen ons toch 
ook in moeilijke tijden?
FAMILIE moet daarom geschat worden naar 
zijn ware verdienste: als model voor een 
grootscheepse maatschappelijke herintegra
tie.

Bart Meuleman

24 • De Witte Raaf 53 • januari-februari 1995



Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
BEGIN DE BEGIJNE. Krachtig tillen Joëlle Tuerlinckx en 
Ann Veronica Janssens deze tentoonstellingsreeks met werk 
van steeds 2 vrouwelijke kunstenaars over de helft van het af 
te werken parcours. Op de eerste verdieping van een huis in 
het Kortrijkse begijnhof schijnt een projector naar een bureau, 
die omringd is door emmers die op dweilen staan (een deel 
van de bijdrage van Tuerlinckx). Terwijl het oppervlak 
volledig bedekt is met water blijft alles gefixeerd ondanks de 
hevige vertikale opstoot, de sonische ingreep die Janssens op 
de benedenverdieping realiseerde. Doorheen haar ingrepen 
behoudt Janssens doorgaans de leegte van een ruimte. Ze 
voegt er wat aan toè waardoor deze ruimte exponentieel als 
een entiteit naar voren treedt; een bezoeker kan de reikwijdte 
van een abstracte zone aftasten die concrete grenzen 
overschrijdt. Door bijvoorbeeld het afboorden van een 
tentoonstellingsruimte met een betonnen stenen muurtje kan 
het publiek de ruimte enkel betreden tussen wand en ingreep; 
men ervaart het volume van de ruimte als vanuit de muur - 
van buiten uit de ruimte. Niet zozeer de ruimte verandert; de 
toeschouwer wordt in contact gebracht met de huid van de 
ruimte. Met geluid lukt het haar blijkbaar ook.
Tot 29 januari in het Begijnhof van Kortrijk (056/20.38.44). 
Ann Veronica Janssens stelt in januari en februari tentoon in 
Galerie Micheline Szwajcer,Verlatstraat 14,2000Antwerpen 
(03/237.11.27).

DIALOGUES. Om na te denken over het voortdurend 
veranderende begrip kunst, over openbare ruimte en 
massamedia, heeft kunstcriticus Luk Lambrecht in Hasselt 
wel erg veel en behoorlijk uiteenlopend werk bijeengebracht. 
Zo zijn er de bijdragen van Franck Scurti, Jan Van Oost en 
Matthias Schaufler, maar die verdwijnen na verloop van tijd 
uit het gezichtsveld. Mogelijkheden van het postnetwerk 
werden benut in een imposant zaalvullend werk van 
Alighiero e Boetti, Guy Bleus koos sprekende objecten en 
documenten uit het Brusselse Post- en Telecommunicatie- 
museum en er wordt een soort "tijdgeesttentoonstelling" van 
de jaren ’60 en ’70 geëvoceerd met postkaarten, boeken,... 
van onder meer Douglas Huebier, John Knight, Robert 
Barry, David Lamelas, enzovoort, met projecten geïniteerd 
door Seth Siegelaub, drukwerk uitgegeven door de 
Amsterdamse galerie Art & Project enmeerrecente projecten 
van Museum in Progress uit Wenen: onder meer videotapes, 
tijdschriftbijdragen en posters aangebracht in het stadsbeeld 
van Andrea Fraser, Mike Kelley, Hans-Peter Feldmann en 
vele anderen. Bij wijze van afwisseling kan men werk van 
Lawrence Weiner of het “posf’-schilderwerk van Thomas 
Huber opzoeken. Guillaume Bijl situeerde dan weer een 
ontvangstruimte van het communicatiebureau “Horizon” , 
letterlijk en figuurlijk op de overloop van de tentoonstelling. 
Een dag maak j e hier probleemloos en zinvol zoek, ongestoord, 
want er komt geen kat. Nochtans. Op vrijdag 20 januari om 
19.00 uur spreken Helmut Draxler en Andrea Fraser er al 
wandelend doorheen de tentoonstelling over “Services”, 
een initiatief van de universiteit van Lüneberg. “Services” 
wijst letterlijk op een actieve attitude van een aantal 
kunstenaars/curatoren om hun kunstenaarschap/job te 
beschouwen als een vorm van dienstverlening aan het 
kunstinstituut. Kunstenaars zetten zelf projecten op, 
concipiëren voorstellen voor het opmaken van een catalogus 
en advertenties en gebruiken zelf de geschiedenis van het 
museum of de galerie als basis voor een installatie/werk. De 
bezoeker kan een keuze maken uit deze onverwerkbare 
overvloed aan informatie en zelf documenten ter plaatse 
fotokopiëren. “Dialogues” loopt nog tot 22 januari in het 
Provinciaal Museum, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt (011/ 
21.13.17). Een publikatie is in voorbereiding.

MICHELANGELO PISTOLETTO. Ter gelegenheid van 
de aankoop van het werk “De denkende mens ” van Pistoletto 
heeft de BBL-hoofdzetel zich zichtbaar weinig kosten 
bespaard. De Italiaanse kunstenaar mocht een tentoonstelling 
uitbouwen rond deze aankoop en liet daarvoor 20 werken 
aanrukken, ter uitbreiding van het tot thema van deze 
tentoonstelling verheven werk. Naast de ten voeten uit 
geportretteerde “L’Uomo chepense”, gezeefdrukt op een 
reflecterende inoxplaat, kan men zich spiegelen met 
geschiedenis en cultuur en met de eigen herinnering. Ronduit 
jammer is het echter om die rijke presentatie aangeboden te 
krijgen in de BBL-inkomhal en benedenverdieping, plaatsen 
die in eerste instantie als doorgangsruimten werden 
geconcipieerd en duidelijk niet als omgeving voor een 
tentoonstelling. Misschien was een samenwerking met 
instellingen die wel over geschikte tentoonstellingsfaciliteiten 
beschikken, maar het met beduidend minder financiële 
middelen moeten doen, nog niet zo’n absurd idee. Deze 
tentoonstelling van Michelangelo Pistoletto is nog tot 
19 februari gratis toegankelijk in de Bank Brussel Lambert,

Marnixlaan 24,1000 Brussel (02/547.22.92). Voor 500,-ff. 
is er een catalogus beschikbaar met teksten van Bruno Corà 
en Chris Dercon.

Elke Kry stufek

Satisfaction, 1994

JETZTZEIT. Van het Oostenrijkse Ministerie van Cultuur 
mocht Saskia Bos haar keuze uit de Oostenrijkse artistieke 
fine fleur van vandaag uitnodigen in de Weense Kunsthalle. 
Bos omzeilde een uitsluitend op nationale leest geschoeide 
selectie. Ze zocht zeven Oostenrijkse kunstenaars van diverse 
pluimage uit, en liet die op hun beurt elk een buitenlandse 
collega in het evenement betrekken. Zodoende werd het 
volgens Saskia Bos “mogelijk hun internationale contacten 
in de tentoonstelling te laten zien, in plaats van de subjectieve 
visie van een tentoonstellingsmaker die eerder gebaseerd 
zou zijn op formele analogieën of thematische verge
lijkingen.” Voorts vroeg ze de kunstenaars te reflecteren 
over hun verhouding tot het heden, het”être de son temps” 
van Gustave Courbet citerend, en verwijzend naar zijn 
schilderij “Bonjour Monsieur Courbet”. De tentoonstelling 
werd “Jetztzeit” gedoopt, is nu te zien in De Appel in 
Amsterdam en liet na mijn bezoek niet weinig vraagtekens of 
zelfs fundamentele ongerijmdheden na.
Van of over Courbet en zijn fundamentele motto steek je 
bitter weinig op en om wellicht vergelijkbare duistere redenen 
duiken in de catalogus ook Magritte en companen 
onaangekondigd op. Een tekst van Jimmie Durham “A 
Friend of Mine Said That A rt is a European Invention ” wordt 
dan weer gebruikt om het samenvallen van geografische 
grenzen met artistieke praktijk te hekelen. Waarom moeten 
de Oostenrijkers dan plots expliciet (“verplicht”) buitenlandse 
kunstenaars uitnodigen?
Wordt er tenslotte wel echt een vertoog over contemporaneïteit 
gevoerd? Op basis van de tekst van Burghart Schmidt 
“Jetztzeit: the Pluralities of the Present in Art” is daar alvast 
kop noch staart aan te krijgen. Wat het tentoongestelde werk 
betreft, is het resultaat ontstellend uiteenlopend, misschien 
juist omdat Saskia Bos te veel heeft voorgespiegeld. Enkel 
“echte” samenwerkingsprojecten zinderen na. Op schijnbaar 
gewillige wijze laat Albert Oehlen zo bijvoorbeeld alle kleur 
uit zijn schilderijen verdampen door toedoen van een batterij 
bloedrode TL-lampen, aangebracht door gastheer Heimo 
Zobemig. Elke Krystufek demonstreerde in haar openings- 
performance hoe ze als vrouw voluit kon genieten van zoveel 
vrijheid van handelen. Ze liet een hagelwit betegelde 
badkamer installeren, voorzien van onzinnig veel 
stopcontacten, die de nodige electriciteit leveren voor alle 
apparaten die een perfecte huisvrouw dienen te omringen: 
strijkijzer, koffiezet, stofzuiger, koelkast, mixer,... Rocker 
en gelegenheidspartner Kim Fowley ontbrak helaas op de 
vernissage, maar geen nood, hij zong haar toe via een 
videomonitor. Zij genoot met een koptelefoon van zijn 
muziek en met een kunstpenis van haar lichaam, nam achteraf 
een schuimend bad en liet het gapende publiek voor wat het 
was. “Jetztzeit ” is er nog voor u tot 29 januari in De Appel, 
Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam (020/ 
625.56.51).

BLINKY PALERMO. Elk zichzelf respecterend Duits 
museum heeft naast Sigmar Polke en Gerhard Richter - zijn 
academievrienden in Düsseldorf - ook Blinky Palermo in 
huis. Zo ook het Kunstmuseum van Bonn. De vaste Palermo- 
collectie wordt er momenteel in de tijdelijke tentoonstelling- 
ruimtes zelfs met een ruim overzicht aangevuld. Daar hoort 
bijvoorbeeld de serie “To the people of New York City” bij, 
die Palermo net voor zijn dood in 1977 afrondde en nu door

Kort

■ In Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Teerhof21, 
28199 Bremen (0421/50.08.97): “Bicicletta” van Hermann 
Pitz: tot 29 janauri.
■ In Frankfurter Kunstverein, Markt 44, 6000 Frankfurt 
am Main (069/28.53.30): “Within and without, paintings 
1951-1993” van Maria Lassnig: tot 22 januari.
■ In Sprengel Museum, Kurt-Schwittersplatz, 30169 
Hannover (0511/168.38.75): “Kunst in Kontext: Künstler- 
museum” met Franz Erhald Walther: tot 5 maart.
■ In Kunsthalle Düsseldorf, Grabbeplatz 4, 40200 
Düsseldorf (0211/899.62.40): “Johann Gottfried Schadow 
und die Kunst seiner Zeit”: tot 29 januari.
In Galerie Philomene Magers, Maria-Hilfstrasse 17, 
50677 Köln (0221/31.88.43): “MeineDamen undHerren” 
van Thomas Huber: tot 3 februari.
■ In L’Aquarium, rue Ferrand 6, 59300 Valenciennes 
(27.33.22.02): recente schilderijen van Mitja Tusek: februari 
tot maart.
■ In Centre Georges Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/ 
44.78.12.33): “Hors limites, l’art et la vie 1952-1994”: tot 
23 januari. Grafiek van Louise Bourgeois: van 25 januari tot 
10 april. “Pathé, premier empire du cinéma”: tot 6 maart.
■ In Museum of Modern Art, Pembroke Street 30, 
OXI IBP Oxford(01865/72.27.33):DonaldJudd,sculpture, 
furniture, prints and architecture” : van 15 januari tot 26 maart.

het Dia Art Center tijdelijk in bruikleen gegeven werd. Voor 
men naar dit magnum opus toegaat, overloopt men best eerst 
het werk dat Blinky Palermo in de jaren ’60 verwezenlijkte. 
Stelselmatig verfijnt hij in die periode zijn kleurenpalet, tast 
hij het vlak af, verandert hij zijn picturale middelen en stemt 
hij ze af op de ruimte.
Malevitchs suprematisme en Mondriaan mimeert hij naar de 
geest. Wie echter Beuys’ lessen - waarin schilderkunst niet 
echt je dàt was - bijwoont of met Richter en Polke in hechte 
vriendschap leeft, gaat wellicht onvermijdelijk sleutelen aan 
zijn beeldende middelen. Zo zijn er bijvoorbeeld de T-vormige 
constructies met houten latten; op zich een erg architecturaal 
gegeven, maar het objectkarakter van de latten verdwijnt 
onder een laag verf, het immaterialiseert. Palermo werkt dit 
verder uit met andere meer labiele vormen, zoals de 
combinatie schijf en lat naast elkaar. Rustend tegen de muur 
versmelten ze niet echt met de ondersteunende wand. Ze 
distantiëren er zich zelfs enigszins van, dankzij de minimale 
diepte van het object.
De “Stoffbilder” zijn geometrisch abstracte werken, bekomen 
door het horizontaal over een spieraam spannen van industrieel 
vervaardigd textiel. Haast klassieke, immateriële energetische 
velden worden door deze beelden opgeroepen en tegelijk 
houden ze je met beide voeten op de grond.
Uit de collectie van het Kunstmuseum werd ook 
documentatiemateriaal opgediept over Palermo ’s wandschil
deringen. Het blijft bij een indruk, maar ook hier kan je je 
af vragen in hoeverre de wanden voor Palermo als occasionele 
drager functioneerden. Hij ontkende het bestaan van de wand 
als drager niet. Hij wilde evenmin de dragende muren in hun 
bestaan accentueren. Neen, hij voegde een merkwaardig 
element toe, opvallend genoeg maar ook weer niet storend. 
In deze voortdurende onderlinge spanning schuilt de subtiliteit 
van Palermo’s ingrepen.
Tot 29 janauri in het Kunstmuseum, Friedrich-Ebert-Allee 2, 
53113 Bonn (0228/77.62.60).

JEU DE PAUME. Ook hier volgen de komende maanden 
tentoonstellingen van actuele kunst elkaar in fiks tempo op. 
Tot 29 januari loopt een retrospectieve van de Amerikaanse 
kunstenaar Charles Simonds. Hoewel generatiegenoot en 
vriend van Gordon Matta-Clark en Robert Smithson, bleef 
Simonds opmerkelijk kleinschalig en binnen het vertrouwde 
perspectief van de gesloten tentoonstellingsruimte werken. 
In miniatuur ensceneerde hij architecturale sites van een 
imaginaire, nomadische bevolking, de “little people”. 
Opgebouwd uit klei en hout en verdoken opgesteld in 
volksbuurten van metropolen of op internationale 
kunstmanifestaties, evoceerden deze quasi archeologische 
maquettes de riten, woon- en leefpatronen van deze semi- 
sedentaire gemeenschap. Dezer dagen laat Simonds zich 
(ook al) in met het menselijk lichaam. Bij de tentoonstelling 
hoort een catalogus met teksten van Germano Celant en een 
onderhoud tussen Jacques Lambert en curator Daniel Abadie. 
Twee jaar na de eerste aflevering met werk van onder meer 
Mike Kelley, Kiki Smith en Jana’ Sterbak verenigt 
kunstcriticus Jean-Pierre Criqui in “Générique II” werk van

12 januari 1995
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Hannah Collins Luminous, Liquid, Breaths

Xavier Hufkens

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

Ópen van dinsdag tot zaterdag
12 tot 18 uur
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De afdeling Beeldende kunst houdt zich in principe bezig mei

alle vormen van de eigentijdse beeldende kunstpraktijk. Zt

doet dat door rekening te houden met de praktische voor

waarden en de sociale en kritische context, welke samen dt

achtergrond vormen voor die praktijk en waartegen ook het

werk zelf moet worden gezien. Het is immers het inzicht in dt

Janvan Eyck
Akadem ie

context dat de actuele relevantie van de kunstpraktijk be-•

paalt. De afdeling erkent echter tevens dat kunstenaarschap^

bepaald wordt door individuele oriëntatie.
De afdeling Ontwerpen houdt zich be-

H
zig met produkties in 
cultuur die in opdracht 
nadruk ligt daarbij op

de visuele 
ontstaan. De 
de praktijk

< — ontwerpen
en theorie van de visuele communica-E 
tie: op de produktie, distributie enE 
consumptie van visuele informatie enE 
de culturele implicaties daarvan. C 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling de 0 
praktijk van het ontwerpen te ver- • 

diepen door in te gaan op de estheti-0 
sche, conceptuele, programmatische 
en semiotische aspecten ervan. .2? 
De afdeling Theorie is gericht op theorievorming over E

--------  0
de publieke sfeer en het functioneren van beeldendeC 

kunst, ontwerpen en theorie daarbinnen. Onderwerp 

van onderzoek vormt ook de theorievorming omtrent< 

de visuele cultuur zelf. Aan de orde komen mogelijk- « 

heden, methoden en tradities van genoemde theorie- $ 
vorming (zoals de filosofie van de esthetiek, culturele— 

studies en antropologie) en de wisselwerking van C
Ctheorie en praktijk. Dit onderzoek wil deze wisselwer- > 

king activeren en de intellectuele grondslag leggen O 

voor een vruchtbare theoretische discussie.
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Von 12 tot en met 16 oktober 1995 organiseert ART PROM VZude tueede edi
tie van het Salon d’Artistes, een culturele manifestatie die ■ doorgaa i in de 
Nekkerhallen - Nekkerspoel, Borcht- te 2800 Mechelen. Dit jaar breiden we uit 
en beslaat het artistieke gebeuren een oppervlakte ven 13.200 2 voorzien van 
standen. Prijs per stand: 25.000,-BF. excl. BTUJ. Maximum 3 kunstenaars per 
stond mits 3.000,-BF per tueede en derde persoon op de stand.
Het project biedt de mogelijkheid aan tuechonderd kunstenaars, die vooraf uit 
de kandidaten worden geselecteerd, om hun werk tentoon te stellen buiten het 
galerijen-circuit. Hierbij verwijzen wij naar de succesvolle editie van het Salon 
d’Rrtistes '94.
In samenwerking met het F€VECC (Federatie van, Vlaamse Erkende Culturele 
Centra), zal tijdens het Salon d’Artistes een hiervoor bevoegd selectiecomité 
een keuze maken uit de deelnemende kunstenaars om met hun werk een rei
zende tentoonstelling te organiseren.
Deze tentoonstellingen zullen, tijdens het voorjaar 1996, doorgaan in verschil
lende culturele centra in België.
De geselecteerde kunstenaars worden in een aparte catalogus voorgesteld aan 
het publiek. Voor de kunstenaar is dit bijkomend initiatief gratis.
Voor dit project kunnen kunstenaars (alle disciplines) zich inschrijven uiterlijk vóór 
15 april 1995. Let wel, het aantal standen is beperkt.
Voor meer informatie:
Info: vzw ART PROM, vereniging zonder winstoogmerk

ART PROM GALERU open woensdag tot en met zaterdag von 14u tot 18u. .
doorlopende tentoonstelling: Ulrike Bolenz

Jesûs Otero Yglesias
Mour-lce

Du 12 au 16 octobre 1995 inclus. I'asbl ART PROM organise la seconde édition 
du "Solon d’Rrtistes '95", une manifestation culturelle dans les Nekkerhallen - 
Nekkerspoel, Borcht-à 2800 Malines. Par comparaison avec le Salon '94, l’éve- 
nement artistique se déroulera cette fois sur une surface de 13.200 m2 équipée 
de stands. Prix par stand: 25 000,-FB, hors TVA. Un supplément de 3 000.- 

par chaque artiste additionnel avec un maximum de 3 artistes par stand.
Le projet donnera à deux cents artistes, sélectionnés parmi les candidats, l'occa
sion d'exposer leur oeuvre hors du circuit des galeries traditionnelles. Nous nous 
inspirons en l'occurrence de l'édition parfaitement réussie du Salon d'Artistes 
'94. S
Au cours du Salon d'Artistes '95, un comité de sélection fera un choix, en colla
boration avec la Fédération des Centres Culturels Flamands Reconnus (FEVECC), 
parmi les artistes participants, afin d'organiser une exposition itinérante de leurs 
oeuvres.
Ces expositions se tiendront au cours du printemps 1996 dans des différents 
centres culturels en Belgique.
Les artistes sélectionnés seront présentés au public dans un catalogue séparé. 
Cette initiative complémentaire est offerte gratuitement aux artistes.
Les artistes, de toutes disciplines! qui désirent participer doivent s'inscrire -au 
plus tard- avant le 15 avril 995. Les personnes qui souhaitent recevoir de plus 
amples informations, sont priées de prendre contact avec nous à l'adresse et 
aux numéros de téléphone ci-dessous. Il leur sera envoyé une documentation. 
Prenez garde: le nombre dé stands est limité!
Pour informations complémentaires: asbl ART.PRQM . - -

Volkstraat 64 2000 Antwerpen art
PROM tel & fox: 03/21 ó 38 63 tel: 03/216 08 85
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Barry X Ball, Lynne Cohen, Pascal Convert en Rachel 
Whiteread. De ondertitel die deze Générique zal meekrijgen 
is op dit moment nog niet duidelijk, vast staat evenwel dat in 
de tentoonstelling motieven als “het huis” (intimiteit en 
unheimlichkeit van de private ruimte), “het atelier” (als de 
“fabriek” waar oeuvres worden gemaakt) en hét “geheugen 
van de kunst” (het geheugen van vormen, middelen en 
creatieve processen) elkaar zullen doorkruisen. “Géné
rique II” loopt van 14 februari tot 19 maart in het 
Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50).

SOL LEWITT. Nabij het Musée d’Orsay bevindt zich de 
RENN Espace d’Art Contemporain, een tentoonstellings
ruimte die naar verluidt alles te danken heeft aan de goede 
wil, het enthousiasme en de volharding van Claude Beni, 
Franse filmpersoonlijkheid en gepassioneerd kunstliefhebber. 
Deze Frans gekruide pedanterie plant zich doorheen de hele 
perstekst gestaag vóórt. Men “ontwikkelt” er geen 
tentoonstellingen: men “wijdt en schenkt tentoonstellingen 
aan reeds gevestigde scheppers van nieuwe artistieke 
visioenen”. Eveneens door Urs Raussmuller ingericht, wordt 
voor het tentoonstellingsmodel verwezen naar de Hallen für 
Neue Kunst in Schaffhausen en daarvandaan worden ook 
een aantal solotentoonstellingen overgenomen, die telkens 
een halfjaar lopen. Robert Ryman mocht in 1991 de spits 
afbijten, gevolgd door de IKB-monochromen van Yves 
Klein en “Painting as Wall ” van Robert Mangold, afgelopen 
voorjaar. Sol LeWitt kreeg nu beschikking over de muren 
van deze toch wel verrassend ruime infrastructuur voor een 
overzicht van “25 years of Wall Drawings 1969-1994”.
Dit niet zo vaak voor herhaling vatbare overzicht is nog tot 
25 februari gratis toegankelijk in RENN Espace d’Art 
Contemporain, rue de Lille 7,75007 Parijs (01/42.60.22.99). 
(E.W.)

Architectuur

TUINWIJK & APPARTEMENT. Deze twee woon- 
formules boekten van 1920 tot nu een ruim succes in België 
en elders. Best interessant is het om inspiratiebronnen, 
onderliggende gedachten en verschillende realisaties uit het 
verleden weer op te diepen, met actuele praktijken in het 

. achterhoofd. Dat gebeurt momenteel in twee tentoonstellingen 
die hoofdzakelijk putten uit het documentatiemateriaal van 
de Archives d’Architecture Moderne.
Over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte publiceerde 
Marcel Smets in 1977. reeds een uitgebreide studie. Na de 
verwoestingen van de oorlog stond de overheid voor de taak 
de woningnood in en rond de steden massaal op te lossen. Om 
politieke redenen werden de modernisten bij de eigenlijke 
wederopbouw van de binnenstad gemeden. In de chaotische 
wildgroei aan de rand van de steden zagen ze hun kans 
schoon om him sociaal samenlevingsmodel aan de praktijk te 
toetsen. De grote koek van de volkshuisvesting viel hun ten 
deel en hier pasten ze ideeën van de Engelse en Nederlandse 
tuinsteden toe op een kleinere schaal. In coördinatie met de 
Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen werden 
tuinwijken met een elementaire winkel-, scholen- en 
ontspanningsinfrastructuur ontwikkeld, waaraan de 
architecten Louis Van Der Swaelmen, Victor Bourgeois, 
Huib Hoste en anderen intensief en met opmerkelijk succes 
meewerkten. Deze vruchtbare samenwerking werd alweer 
om politieke redenen en wegens geldgebrek vanaf 1925 
geleidelijk afgebouwd.
Het ontwikkelingsmodel van de appartementenbouw genoot 
nog geen uitgebreide studie. De Stichting voor Architectuur 
documenteert de geschiedenis ervan in Brussel vanaf de 

.eerste pogingen in 1870 tot nu. De appartement-cultuur 
kende een mondaine start tijdens het interbellum, wat onder 
meer te maken had met de hoog oplopende bouw- en 
onderhoudskosten van de individuele burgerlijke woning. 
De specifieke aanpassingen, vereist om het comfortabele 
leven van een eengezinswoning te transponeren naar het 

.goedkopere samenlevingsmodel, midden in de stad, krijgen 
uiteraard de volle aandacht. Het derde CIAM-congres dat in 
1930 in Brussel plaatsvond, introduceerde tevens het 
hoogbouwmodel van Le Corbusier, een nieuw stedelijk model 
dat een hoogst noodzakelijk antwoord trachtte te bieden voor 
de gevolgen van de toenmalige economische en demogra
fische explosie. »
Beide tentoonstellingen zijn illustratief voor de ingewikkelde 
probleemstellingen en dito voorstellen die toen aangereikt 
werden. Van 29 januari tot 2 april in de Stichting voor 
Architectuur, Kluisstraat 55,1050 Brussel (02/649.86.65).

ARATA ISOZAKI. Het NAi presenteert een door deze 
Japanse architect zelf samengestelde retrospectieve, uitgaand 
van de thema’s taal, technologie, instituut, staat en 

geschiedenis. Toen hij nog voor Kenzo Tange werkte, uitte 
Isozaki met het ironische “Clusters in the air” zijn afkeer 
voor de grootschalige visionaire architectuur van het Japanse 
“metabolisme”. Boven de bestaande bebouwing van Tokio 
schragen kolossale masten een abstracte kruin van 
wooneenheden. Een poëtische sublimatie van-de chaotisch 
woekerende, vitaliserende metropool blijkt niet meteen zijn 
kopje thee. Volgens Arata Isozaki kan men geen zinvolle 
relatie meer leggen tussen het afzonderlijke gebouw en het 
omringende stedelijke weefsel. Blijft over: het ontwerpen 
van architectuur waarin hij een voorliefde voor traditionele 
Japanse, onderbelichte ruimtes combineert met eenvoudige 
ruimtelijke vormen (Gunma museum voor moderne kunst, 
1974). Later evolueerde Isozaki naar wat men schizo- 
eclecticisme' noemt: een mengeling van neoclassicistische 
en modernistische vormen, schijnbaar chaotisch in elkaar 
geschoven en high-tech afgewerkt. Recent ontwierp hij het 
stadion Voor de Olympische Spelen in Barcelona en musea 
voor moderne kunst in Stuttgart en München staan op stapel. 
Tot 12 maart zijn 22 projecten te zien aan de hand van 
maquettes, zeefdrukken en een trits high definition beelden 
in de grote zaal van het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/436.69.75). In 
de balkonzaal overloopt een klein overzicht het werk van de 
Fries Gunnar Daan, van 21 januari tot 16 april.

ï? ■
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John Körmeling

De vierkante auto, 1994

JOHN KÖRMELING. Een overzichtstentoonstelling van 
zijn werk situeert zich onmiskenbaar in het architecturale 
veld. Volgens Comel Bierens is lobbywerk hem even vreemd 
als het woord “kut” in de mond van een diplomaat. Vandaar 
dat zijn uiteenlopende projecten doorgaans enkel de 
ontwerpfase halen met eventueel de uitwerking van een 
prototype. Niet zelden knettergek,meestal ook steekhoudend 
en scherp. Zo mag voor Körmeling de geboorte van Christus 
als referentiepunt van de jaartelling, in deze seculiere 
maatschappij bijvoorbeeld baan ruimen voor de eerste stap 
op de maan. De vermelding “God zij met ons” op de 
Nederlandse gulden wijktvoor “En dit terwijl ik”. Körmeling 
ventileert zijn uitgesproken hekel aan het opsplitsen van 
bijvoorbeeld woon-, werk- en transportzones in een hernieuwd 
voorstel voor de ontwikkeling van lijnsteden, verwant aan de 
beruchte Belgische bebouwing langs de rijkswegen. 
Traditionele bouwopdrachten denkt hij door tot op het punt 
van een vaak vergeten mogelijkheid - niet bouwen - of maakt 
hij met een absurde omhaal potsierlijk belachelijk. Een gat in 
het wolkendek boren bijvoorbeeld is de meest efficiënte 
manier om een doods stadsplein tot bruisend stadscentrum 
om te toveren. Ja toch.
In de toevallig net in verbouwing zijnde zalen van het 
Utrechtse Centraal Museum werden naast maquettes, plannen 
en fotomateriaal ook John Körmelings allerlaatste project 
ondergebracht: “De vierkante auto”. Een merkwaardig 
gestroomlijnd en compact monovolume op wielenbasis dat 
zijn naam niet gestolen heeft. De catalogus kreeg als titel 
“Een goed boek.” mee en belichaamt à point Körmelings 
prettige filosofie. Een schitterend boek.
Tot 29 januari in het Centraal Museum, Agnietenstraat 1, 
3512 XA Utrecht (030/36.23.62). (E.W.)

Fotografie

ALLAN SEKULA. Sinds januari van dit jaar is het 
'Rotterdamse centrum voor hedendaagse kunst Witte de With 
precies vijf jaar aan de gang. Een van de klemtonen, die

Fotografie Kort

■ In l’Espace Photographique de Paris, Nouveau Forum 
des Halles, 4-8, Grande Galerie, Place Carrée-Paris 1er (1/ 
40.26.87.12): Georges Tourdjman: van 7 februari tot 24 
april.
■ In Galerie Vallois, 36, rue de Seine, 75006 Paris (1/ 
43.29.51.15): “Mes derniers nus” van Helmut Newton: tot 
15 januari.
■ In het Château Notre-Dame des Fleurs, 06140 Vence 
(93.24.52.00): “AnimaV’vm Bettina Rheims: tot 25 maart.
• In het Ludwig Forum, Jülicher Strasse 97-109, 
52058 Aachen (241/18070): “Menschlich” van Christian 
Boltanski; bij de tentoonstelling (tot 22 januari) naar 
aanleiding van de Kunstpreis Aachen die eind ’94 aan 
Boltanski werd toegekend, verscheen een “kunstenaarsboek 
met 1000 foto’s”.
■ In Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1, 50667 
Keulen (221/221.2379): “Chaos - Form - Urform” van 
Chargesheimer: tot 5 februari.
■ In het Rautenstrauch-Joest-Museum, Ubierring 45, 
50678 Keulen (221/33.694): “Bilder aus dem Parodies”, 
koloniale foto’s uit Samoa 1875-1925: van 20 januari tot 7 
mei.
■ In het Westfâlisches Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte, Domplatz 10, 48143 Münster (251/ 
59.07.01): “Typologien” van Bernd en Hilla Becher: tot 29 
januari. Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd door 
Schirmer/Mosel een indrukwekkend boek uitgegeven, een 
overzicht van de Fabrikhallen die de Bechers vanaf de j aren 
’60 tot nu registreerden. De inleidende tekst is van Klaus 
BuBmann.
■ In Haus Weitmar, 44795 Bochum (234)439.97: 
“Totenstill” van Dirk Reinartz: tot 29 januari.
■ In het Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 
30169 Hannover (511/168.38.75): de “Sammlung Ann und 
Jürgen Wilde” waaruit dit keer onder meer foto’s van Max 
Ernst, Man Ray, Aenne Biermann, Paul Citroen, Max 
Burchartz, Hans Finsler, El Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy 
worden voorgesteld.
■ In Aktionsforum Praterinsel, Praterinsel 3-4, 80538 
München : “American Studies ”, Dokumentarische Fotokunst 
in den USA 1930-1980, met werk van onder andere Walker 
Evans, Robert Adams, Lewis Baltz, Robert Frank, Lee 
Friedlander: tot 29 januari.
■ In Fotogalerie Wien, Wâhringer Strasse 59,1090 Wenen 
(408.54.62): “Blendung” van Brigitte Kordina: tot21 januari. 
• In het Kunsthaus Zürich; Heimplatz 1,8001 Zürich ((01/ 
251.67.55): portretten van Degas en”Photographie 
Nebensache” met werk van Hans Knuchel, Reto Rigassi en 
Vladimir Spacek: tot 12 februari.

inmiddels helder uit de indrukwekkende programmatic naar 
voor komt, is dë doorgedreven aandacht voor connecties 
tussen beeldende kunst en media als fotografie, film en 
video.. Zo werden er bijvoorbeeld betekenisverruimende 
fotografietentoonstellingen als “De Afstand” of “Michel
angelo Pistoletto e lafotografia ” uitgewerkt. Vanaf 21 januari 
presenteert Witte de With van de Amerikaanse kunstenaar en 
theoreticus Allan Sekula (1951) het “maritieme fotoproject” 
“Fish Story’.’, een werk in uitvoering waaruit eerder al 
segmenten te zien waren in diverse internationale centra, in 
wijlen Galerie Perspektief en tijdens de laatste (echte) 
Fotografie Biënnale “Wasteland” in Rotterdam in 1992.
Zijn fotografische activiteiten verbindt Sekula steeds met 
kritisch-theoretische concepten en teksten. Hij is de auteur 
van een aantal ontzagwekkende essays over fotografie, als 
“On the Invention of Photographic Meaning” (1974), een 
andere lectuur van Stieglitz en Hine, of “Dismantling 
Modernism, Reinventing Documentary” (1978). In 1984 
werdén in het boek “Photography Against The Grain” 
fotowerken en essays van Sekula uit de periode 1973 tot 1983 
samengebracht. Voor Sekula heeft fotografie altijd te maken 
met een sociale praktijk: hoe betekenis geconstrueerd wordt 
“through The Traffic in Photographs”, om nog een titel van 
een van zijn essays te gebruiken.
Vanaf de jaren ’80 richt Allan Sekula’s denken en werken 
zich in hoofdzaak op het visualiseren en beschrijven van de 
materiële en imaginaire inrichting en de mechanismen van 
een geavanceerde kapitalistische wéreld. Hij ontwikkelt een 
reeks projecten van politiek-geografische aard, waarbij hij 
onder meer via foto’s en teksten onderzoekt hoe ruimte 
georganiseerd wordt door “de macht” en “het geld”, hoe 
natuur gekoppeld wordt aan economie, enzovoort. “Fish 
Story”, dat de haven als “doorgangsruimte” exploreert, 
vormt een derde luik binnen deze cyclus van projecten. Het 
belangrijkste uitgangspunt van “Fish Story” is voor Sekula 
de relatie tussen de niets en niemand ontziende internatio
nalisering van het containertransport en de mondiale 
ontwikkeling van de industriële economie, en het effect van

. . ■ --icr . ’ ■ o ' ■

Michael Bach - Willy De Sauter - Franz Graf - Axel Hütte - Elisabeth Plank - Koen Theys - Gunther Umberg

PATRICK DE BROCK
STRANDSTRAAT 11 
8-8300 KNOKKE

TEL. & FAX 32 (50) 62.13.09
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Kunstwerken verworven door
de Vlaamse Gemeenschap in 1992 en 1993

Boyd Webb Nieuw werk (1992-1994)
-10 december 1994 - 19 februari 1995 - galerie 

Arbeidsstraat
9300 Aalst

De Verzameling - permanente opstelling (vanaf 11 maart 1995)

-11 maart - 21 mei 1995 - Denmark - A grip on news 1972- 1995 

De Praktijk Stephen Sack - The Chromosomic Memory - Generations

Educatieve Dienst i.s.m. Villanella, Antwerpen Fréderic
-11 maart -16 april 1995 -

lezing
Omtrent het postmodernisme door Jan Foncé (naar aanleiding van de tentoonstelling 
‘Kunstwerken verworven door de Vlaamse Gemeenschap in 1992 en 1993) 
zondag 15 januari 1995, 1'1 uur

video
Points de vue... (Europese beelden) Een selectie van recente video-producties 
van hedendaagse Europese videomakers.
zaterdag 11 februari en zondag 12 februari. 1995, 11 uur & 14 uur.

debat
over hét aankoopbeleid van de Vlaamse Gemeenschap met de Voorzitter en de 
leden van de Vlaamse Commissie voor Beeldende Kunst
zondag 22 januari 1995, 11 uur

canon
Studienamiddag voor leerkrachten in het Koninklijk Muséum voor Schone 
Kunsten, het Provinciaal Museum voor Fotografie en het MUHKA 
zondag 25 februari 1995, 11 uur

rondleidingen voor kinderen (8-12 j.) door Komplot K, zondag 15 januari 1995, 10u45-13u

Cursussen ingericht door Amarant, Gent - Tel. 09/233.03.24

Museumontbiit zondag 29 januari en 19 februari 1995 - 10u30 ontbijt, gevolgd door rondleiding. .

MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat - 2000 Antwerpen . tel. 32/3/238.59.60 - fax 32/3/216.24.86

Open van dinsdag tot en met zondag van 10 uur tot 17 uur T" ï 
Bibliotheek is open van dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 16 uur |

Le Junter

106-108 
België

TINA HAASE
"AUF DRAHT

14 januari - 5 maart 1995
gesloten op 26 februari 1995

open van vrijdag t.e.m. zondag: 14.30-18u en na afspraak 
tel. 053 / 71 06 46 - 053 / 78 17 50-fax 053 / 71 06 55

__

SINT-LUCASPASSAGE

a 1 aee

I

0

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59 
B 9 3 0 0 AALST 
TEL-FAX 0 53 77 22 97

'IN SPANNING'

BERLINDE DE BRUYCKERE (B)
(ruimtelijk werk)

16 januari t.e.m. 10 februari 1995

JAN VAN MUNSTER (N)
(installaties)

1 t.e.m. 31 maart 1995

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

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moèilijk, maar in 
elk geval gezond.

6.1.95 -22.1.95

Luc CLAUS
Karei DIERICKX 

Jean-Pierre RANSONNET

4.2.95 - 5.3.95 
gesloten 26.2.95

Guy LE MEAUX

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30
KUNSTInHUS

Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen 
Tel. 03/231 22 86 Fax 03/231 98 78 WI WAT MINDER, U WAT MEER.

Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

Vrijdag : 15 - 18 u 
Zat - Zon : 14 -18 u 
en na afspraak
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dat alles op de sociale ruimte van de haven. Met deze 
ontwikkeling verliest het schip langzamerhand zijn status als 
"heterotopisch" object en is het schip niet langer een bron 
van inspiratie voor “het grote verhaal van de verbeelding” 
(Michel Foucault).
De keuze van de havens die in “Fish Story” worden 
gefotografeerd en beschreven, zoals Barcelona, Gdansk, 
Glasgow, Hong Kong, Los Angeles, New York, Rotterdam, 
San Diego, Stockholm, Ulsan (Zuid-Korea), Vancouver, 
Vera Cruz,... wordt zowel ingegeven door historische, geo- 
economische, geo-politieke, literaire en esthetische factoren, 
als door meer grillige, toevallige en autobiografische 
gegevens. In Witte de With wordt van dit work in progress 
een stand van zaken, een soort final version gebracht in de 
vorm van een uitvoerige tentoonstelling met ingelijste 
kleurfoto’s en teksten, diaprojecties, documenten en de 
publikatie van een boek.
Van 21 januari tot 12 maart in de Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). Op22januarivindter 
over “Fish Story” een discussie plaats tussen Allan Sekula 
en de Amerikaanse kunsttheoreticus Hal Foster. De 
cinematheek van Lantaren/Venster, Gouvemestraat 133, 
Rotterdam projecteert tot 26 januari een reeks “maritieme 
speelfilms en documentaires”. Het boek “Fish Story ” wordt 
verwacht rond 15 februari. Na Rotterdam is deze 
tentoonstelling nog in enkele aan de Noordwest-kust van 
Europa liggende steden als Stockholm, Glasgow en Calais te 
zien.

KINDEREN. Aan de presentatie van een ruime selectie 
jeugdfoto’s van het eeuwige kind Jacques-Henri Lartigue 
(1894-1986) koppelt het hopeloos spitsvondige Nederlands 
Foto Instituut een tentoonstelling van foto’s die Nederlandse 
schoolkinderen maakten naar aanleiding van wat zij over 
Lartigue hebben geleerd en een reeks foto’s uit “Klik, ikheb 
je”, een nieuw foto(les)boek voor kinderen door Marije van 
der Hoeven. Naast kinderen verwerkte de Nederlandse 
fotograaf Machiel Botman in zijn tentoonstelling en 
boek "Heartbeat” ook nog hoogst persoonlijke thema’s als 
erotiek, relatie en de dood van zijn moeder. Tot 22 januari in 
het NFI, Witte de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam (010/ 
213.20.11).

RINEKE DIJKSTRA. Bureau Amsterdam verenigt met 
een merkwaardige verantwoording sculpturen van Tom 
Claassen met foto’s van Rineke Dijkstra. Beide zijn luidens 
het persbericht makers van wat je “enkelvoudige” beelden 
kunt noemen. Wat wil zeggen dat ze de dingen tonen zoals ze 
zijn, op zichzelf, ontdaan van alles wat overtollig is. Naast 
Claassens “staalkaart” van de keramische kunst,.een 
verzameling vazen en potten, zonnebrillen, een omgekeerde 
tafel, een grotesk goudkleurig sierobject en een meer dan 
levensgrote androgyne figuur, worden een aantal van de 
“simpele” portretten van Rineke Dijkstra getoond. Ingeflitste, 
kleurbeelden van geïsoleerde figuren, meestal tegen een zo 
neutraal mogelijke achtergrond. Vrijwel zonder context. 
Geen afleidingsmaneuvers. Het standpunt dat Dijkstra 
inneemt, is veelal letterlijk laag, ze benadert haar modellen 
van onderen. Toont ze vaak ten voeten uit, centraal in het 
beeldvlak. Fascinerend en van een “gewoonheid die je weinig 
op foto’s ziet” zijn sommige van de strandfoto's die Dijkstra 
sinds ’92 maakt en de recente portretten van staande, naakte 
moeders met hun baby kort na de bevalling, maar of ze ook 
“enkelvoudig” zijn?
Nog tot 22 januari in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam (020/422.04.71). 
Donderdagavond 19 januari worden er - niet gehinderd door 
enige samenhang met de “enkelvoudige” tentoonstelling - 
lezingen gegeven over de performance. Marianne van 
Kerkhoven, Maaike Bleeker en Mark Kremer vragen zich af 
of er in de jaren ’90 sprake is van een terugkeer van de 
performance-kunst en of de beeldende kunst en het theater 
tegenwoordig dichter bij elkaar komen en elkaar beïnvloeden.

BILL BRANDT. Voor de fotogeschiedenis blijft hij 
doorgaans één van de belangrijkste Britse fotografen van de 
jaren ’30 en ’40, al werd Hermann Wilhelm Brandt in 1904 
in Hamburg geboren. Pas in 1931 arriveert Bill Brandt in 
Engeland, na tussenstops in Hongarije, Spanje, Wenen (waar 
hij Ezra Pound leert kennen) en Parijs, waar hij en passant 
drie maanden assistent speelt van Man Ray. Momenteel valt 
in die stad één van de eerste serieuze overzichtstentoon
stellingen van Brandt te bekijken, een door de Londense 
Barbican Art Gallery samengezochte keuze van ruim 
driehonderd foto’s uit de periode 1930-1980. Nogal netjes 
thematisch wordt er 50 jaar fotografische activiteit van de 
meester van de schaduw en het zwart voorgesteld. Van het 
eerste schitterende fotoboek uit 1936 “TheEnglishatHome” 
tot de assemblages die Brandt naar het einde van zijn leven 
toe maakte. Daartussen ligt een indrukwekkend oeuvre met 
belangrijk documentair werk voor het tijdschrift “Picture 
Post” (de reeks “Shelter” uit 1940 bijvoorbeeld, een donker 
relaas in opdracht van de Britse regering over hoe de inwoners 

van Londen in schuilkelders en metro’s dekking zochten 
voor de Duitse luchtaanvallen), met surrealistisch 
geïnspireerde stillevens en landschappen voor het tijdschrift 
“Lilliput”, met intrigerende portretten van kunstenaars en 
intellectuelen voor de Britse Harper’s Bazaap, met soms 
beklemmende, sculpturale naakten in voor die dagen gedurfde 
perspectieven en claustrofobische cadrages.
Nog tot 27 februari in het Centre National de la Photographie,' 
Hôtel Salomon de Rothschild, 11, rue Berryer, 75008 Paris 
(53.76.12.32). Het nummer 60 uit de onvolprezen Photo 
Poche-reeks handelt over Bill Brandt en bevat een tekst van 
de Britse fotohistoricus lan Jeffrey. Voorts brengt het CNP 
nog de digitale dierentuin”Le Bestiaire Virtuel” van Frank 
Horvat.

ROBBINS & BECHER. In een toeristische folder of 
reisprospectus zouden ze niet echt opvallen. De nuchtere, al 
dan niet van een citroengeel of azuurblauw randje voorziene 
kleurfoto’s die Andrea Robbins en Max Becher maken sinds 
het begin van de jaren ’90. Hun project heeft echter de 
ambitie om diverse sporen van “kolonialisme” te registreren. 
Bijvoorbeeld van de Duitsers in Zimbabwe en Namibië 
( “Colonial remains ”) of van de Amerikanen in Cuba ( “Wall 
Street in Cuba ”). Naar aanleiding van deze tentoonstelling 
die nog tot 29 januari te zien is in de Groeningeabdij, 
Houtmarkt, 8500Kortrijk, publiceerde Kunststichting Kanaal 
een catalogus waarin essays van Catherine de Zegher, 
Benjamin H.D. Buchloh, Everlyn Nicodemus en Luc Lang 
dit fotoproject van Robbins en Becher uitdiepen. Het boek 
kost 900,-fr en is verkrijgbaar bij Kanaal vzw, Groeninge- 
straat 37A, 8500 Kortrijk (056/20.38.44).

Hannah Collins

Equilibrium, 1994

HANNAH COLLINS. Ze komt uit Londen, maar woont in 
Barcelona. De laatste jaren maakt ze veelal monumentale 
zwartwit-foto’s, die afgemeten en intens aspecten uit haar 
persoonlijke geschiedenis koppelen aan de omgeving, de 
plaats waar ze zich bevindt, waar ze leeft en fotografeert. 
Hannah Collins fotografeert, zegt ze, omdat fotograferen in 
wezen simpel is, maar tegelijk een ontstellend complexe 
geschiedenis met zich draagt. “What do I love about 
photography? Expediency, chemistry, and extended 
timescale. And sometimes,beauty...”. Landschappen. 
Stillevens. Fragmenten. Bedrieglijk eenvoudige onderwerpen 
voor wie haar foto’s bekijkt als door een venster. Hannah 
Collins presenteert haar beelden als oppervlak, als een huid, 
stug, maar tegelijk broos en kwetsbaar. Oppervlak, huid, 
schelp, net, vlies als begrenzingen. Iwona Blazwick spreekt 
over Collins’ werk als over een reeks schermen, of sluiers. 
“Haar onderwerp,” schrijft Blazwick, “is het doorzichtig 
maken van historische, sociale, politieke of seksuele grenzen. 
In haar werk dringt het tweedimensionale door tot het 
zintuiglijke; de enkelvoudige blik ontwikkelt zich tot een 

gecompliceerde waarneming; het rechtlijnige en het 
monolithische vertonen er zich als gelijktijdigheid en 
versplintering, en het specifieke van een cultuur, dat ontleend 
wordt aan het alledaagse, wordt er symbolisch verklankt”. 
“Luminous, Liquid Breaths " van Hannah Collins: nog tot 18 
februari in Galerie Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 8, 
1050 Brussel (02/646.63.30).

GALERIE DB-S. Heel precieze, scherpe en kleine 
presentaties van het werk van één fotograaf, dat is wat Mare 
Steculorum in 1995 stelt tegenover zijn eerdere proef
opstellingen in vergelijkende fotografie. Van de Tsjechische 
fotografe Jitka Hanzlova waren tijdens “Europese 
oefeningen” al een aantal van de heldere kleurportretjes te 
zien, die ze bij een terugkeer naar haar landelijke 
geboorteplaats Rokytnik maakte. Van 12 januari tot 18 
februari is de hele “Rokytnik ’’-reeks te zien. Winfred Evers 
bouwt fragiele en complexe structuren uit metaal, glas en 
papier en fotografeert ze daarna. Deze foto’s brengt DB-S 
van 23 februari tot 1 april in de Vlaamse Kaai 75, 
2000 Antwerpen (03/237.83.05). (E.E.)

Publikaties

WONEN TUSSEN GEMEENPLAATS EN POËZIE. 
Naar aanleiding van het emeritaat van Geert Bekaert aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven verscheen deze bundel 
opstellen over stad en architectuur. Onder meer Paul 
Vermeulen, André Loeckx, Bart Verschaffel, Beatriz 
Colomina, Dirk Lauwaert, Rem Koolhaas, Joan Busquets en 
Bekaert zelf formuleren elk vanuit hun onderzoeksdomein 
een variant op dit voor Geert Bekaert centrale thema. Hilde 
Heynen sluit haar bijdrage af met een vier pagina’s-tellende 
voorbeschouwing van de uiteenlopende essays, een prestatie 
die onmogelijk te evenaren is binnen dit korte tijdsbestek. 
Feit is dat deze bundel het dwangmatige karakter van menig 
liber amicorum ver overstijgt. Dit reeds meer dan één jaar 
oude pareltje verscheen bij Uitgeverij 010, Watertoren
weg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09). (E.W.)

NAi-UITGEVERS. Als zelfstandig onderdeel van het 
Nederlands Architectuurinstituut verzorgt deze uitgeverij 
publikaties die bij de activiteiten van het instituut aansluiten 
en eigen uitgaven. Een volledige fondslijst is te bekomen bij 
NAi-Uitgevers, Postbus 237, 3000 AE Rotterdam (010/ 
440.12.57).
“De Stad als bewuste schepping. Over architectuur en 
politiek” verscheen als eerste deel in de goedkope NAi- 
pocketreeks “Fascinaties”, waarin “eigenzinnige”auteurs 
de ruimte krijgen voor een bijdrage aan de discussie over 
architectuur en stedebouw. Van Adri Duivesteijn werden 
lezingen en artikels gebundeld die een goed beeld schetsen' 
van de standpunten en doelstellingen van deze eerste directeur 
van het NAi, inmiddels actief in de nationale politiek. Deze 
bundel handelt over de zoektocht naar kwaliteit in 
stadsvernieuwing met een herformulering van aandachts
punten zoals de zorg voor reeds aanwezige culturele 
activiteiten en de centrale rol voor de overheid in dit debat. 
Vervolgens komt de ongeschreven rol en de positie van de 
opdrachtgever ter discussie als noodzakelijke gesprekspartner 
van de architect. De hoofdstukken over de stad als bewuste 
schepping en de verleidelijke stad spitten de verantwoorde
lijkheid van het beleid in verleden en heden verder uit. Hierin 
pleit de auteur voor een verhoogde inzet van de diverse 
participanten in de discipline-overschrijdende opgave die 
bouwen in de stad betekent. Duivesteijn schrijft dit alles zeer 
vlot en soms grappig uit en refereert voortdurend aan 
bestaande voorbeelden. Hij schotelt geen modellen voor, 
maar stipt er de continu bruikbare elementen van aan.
“Charles Vandenhove 1985-1995. "is een luxe-NAi-uitgave 
met een drietalig essay van Geert Bekaert en uitzonderlijke 
zwartwit-fotografie van Kim Zwarts. Het boek behandelt de 
realisaties van Charles V andenhove sinds zijn overzichtsten
toonstelling en -catalogus van 1986. Bekaert schetst de 
kwaliteiten van deze Luikse architect, uitgaande van zijn 
renovatie- en nieuwbouwprojecten Hôtel Torrentius en de 
buurt Hors-Château in Luik en gaat ook in op de specifieke 
betekenis van het Middelheimpaviljoen (eigenlijk meer een 
monument en daarom misplaatst in het actuele beeldenpark). 
Bekaert weigert Vandenhoves architectuur als neoclassi
cistisch af te doen, maar schetst hoe hij de robuuste eenvoud 
van de Maaslandse bouwtraditie als blijvende waarde blijft 
hanteren, maar deze meteen voortdurend fundamenteel 
herijkt. Charles Vandenhove ontwikkelt een fundamentele 
continuïteit doorheen zijn bouwopdrachten, waarbij hij 
steevast "architecuur" nastreeft. Dit laatste komt expliciet 
naar voor in de creatie van vrije plekken, architecturale 
momenten, waarvan de “zuiverheid” door de specifieke 
ingrepen van kunstenaars als Daniel Buren, Robert Barry of

Galerie JAMAR
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen

Tel. 03/238.68.75
Fax 03/216.97.59

URS LÜTHI
opening donderdag 12 januari 1995 van 18 tot 21 uur 
tentoonstelling vrijdag 13 januari 1995 tot en met zaterdag 18 maart 1995

Open Wo Do Vr Za van 14 tot 18 uur
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Galerij Groot-Begijnhof

SALVADOR DALI
originele tekeningen in Chinese inkt en sanguine - originele etsen - porselein, 

zilveren juweel - werken afkomstig uit verschillende verzamelingen

RANDOM
design-verlichting en heel aparte lichtobjekten van Jan Pauwels

ART BOX tentoonstelling Salvador Dali en Random op 
za. 21 en zo. 22 jan., do. 26, vr. 27, za. 28 en zo. 29 jan. 1995 

telkens van 14u. tot 18u. en na afspraak

ALFRED OST
een 50-tal authentieke werken uit zijn Mechelse periode 1902-1914 

de tentoonstelling is doorlopend te bezichtigen op 
za. 4 en zo. 5 feb. van 10u. tot 18u.

TENTOONSTELLING

Magdalene Odundo (keramiek)

Johan Tahon (sculpturen)

Antje lllner (hedendaagse juwelen)

£19 afrit 9
mechelen noord

N

€19 Qn

P

Van 14 januari tot én met 6 maart 1995.

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

8
We
7Fe*
ar>"box * --Zuiderlo , 

—g grote 
morkt

ART BOX - Westerlaan 17 - 8790 Waregem Belgium
- Afrit 5 ■ Waregem

tel: 056/60 10 42 - fax: 056/61 46 89
Nr 382

KORTRIJK

Galerij Groot-Begijnhof 
Hoviusstraat 6
2800 lÿlechelen
Tel. 015/20.26.74
Privé 015/55.16.45

DE
SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst v. z. w .

Doelenstraat 41
2440 GEEL

T 014-58.27.51

FRANK VAN 
LAER 

7/1/95 - 29/1/95 
opening 6 januari: 20.30 u.

‘MY PRIVATE COSMOS’

galerij c. de vos

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 

09/348 06 42

tot 5/2/95

MAURICE WYCKAERT

DE SLIJPERIJ ! 
11/2/95 - 5/3/95 

opening 10 februari: 20.30 u.

werk van o.a. 
MARC CRUYSBERGHS 

JEF GYSEN 
MICHEL HELSEN

—

Wh

11

KATRIEN DE GRAEVE 
8 januari - 5 februari 1995

JEAN-FRANÇOIS PIRSON 
12 februari -12 maart 1995

De Slijperij in de Warande - Turnhout: 
24/2/95 - 5/3/95

YVES DE LANGHE • JAAK HILLEN 
MAY OOSTVOGELS • LUC GOBYN...

van 7/2/95 tot 28/2/95

ACCROCHAGE
Stefan ANNEREL, Thomas BOGAERT, 

Carl JACOBS, e.a.

Openingsuren : 
donderdag 
zaterdag 
zondag 
en op afspraak.

19.00 tot 22.00 u.
14.00 tot 18.00 u.
14.00 tot 1 7.00 u.

Open
dinsdag, woensdag, donderdag: 14-19 uur 

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

of na afspraak

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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Sol LeWitt tegelijkertijd wordt geaccentueerd en aangetast. 
Deze publikatie van NAi-Uitgevers kost 85 fl. (E.W.)

ONVERGETELUKE FOTOGRAFIE (OF ZOIETS). 
Sla er het schamele deel over fotokritiek in het inmiddels 
wellicht godvergeten “Vel van Camby ses” (Deel II: 
Fragmenten van een kritisch vertoog over theater, dans, 
opera, fotografie, film, televisie en video) nog eens op na en 
je weet het weer. Er hebben in Vlaanderen nooit veel meer 
dan twee mensen iets geschreven over fotografie. In ernst. 
Op langere termijn en zonder al te veel bijbedoelingen. Dirk 
Lauwaert, ongetwijfeld. En Johan De Vos. Zo nu en dan heb 
ik het (wellicht al te) gemakkelijke gevoel dat beide mekaar 
niet onprettig aanvullen. Dirk Lauwaert: het rationele kader, 
de contextualisering, de betekenisgeving van fotobeelden. 
Johan De Vos: de eerder intuïtieve registratie van een 
kijkervaring, het soms uitschuivende commentaar, de vaak 
accurate afwijking, roekeloosheid en lichte dronkenschap. 
Zo, schijnbaar “zonder er veel over na te denken”.
Het fotokritisch werk van Dirk Lauwaert werd jammer 
genoeg nog niet echt in een boek gevat. Van Johan de Vos 
verscheen onlangs een opvolger voor zijn eerste werkje 
“Wilde Fotografie” uit 1984. Met dit recente boek ’’Nogal 
onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk ” schenkt Johan De 
Vos ons voorwaar niet minder dan de acht redenen die een 
foto onvergetelijk maken. Ze worden aangebracht in acht 
hoofdstukken, die verder met korte spitse praatjes bij plaatjes 
uit het eigenzinnige, peilloze beeldenarsenaal van de auteur 
worden ingevuld. Ik stel me dat fotografisch reservoir 
inmiddels voor als een behaaglijk verwarmde hangar, waar 
zonder enige rangorde of pretentie onnoemelijke aantallen 
foto’s rondslingeren. Ze worden er zonder onderscheid van 
rang of stand gekoesterd, bepoteld en af en toe beschreven. 
Er brandt dag en nacht een helder licht, want “foto’s zijn er 
om te bekijken, en daar is licht bij nodig, en als de foto’s 
kapotgaan, dan is dat zo”.
Het handelsmerk van Johan De Vos blijft zijn gespeelde 
onschuld, het laatste wat hij lijkt te willen is “specialist” zijn, 
al kan je ook niet over zijn nonchalant gecamoufleerde 
vakkennis en ervaring heen lezen. Johan De Vos beseft van 
huis uit hoe foto’s worden gemaakt, wat camera’s kunnen en 
wat niet, onderscheidt blindelings het geluid van sluiters en 
flitsen, hij ademde de geur van de doka. Hij heeft weet van 
de mythes van de fotogeschiedenis, doorziet veel sterke 
verhalen. Militeert overtuigd tegen de goede smaak en kent 
de ingebakken leugenachtigheid van beelden. Weet waarom 
hij de knepen van de beroeps wantrouwt en de argeloze 
stunteligheid van de amateur hem aan het denken zet. Hij 
kent echter de mensen en niets menselijks is hem vreemd. 
Dus blijft onzekerheid een van zijn leidmotieven. “Een nogal 
weldadige onzékerheid. Begrijpen is een eindpunt, het 
mysterie is de diepte”. Of nog: “De belangrijke foto’s gaan 
ons verstand te buiten”.
Hoe innemend en prikkelend en verleidelijk de wijze mag 
zijn waarop Johan De Vos foto ’ s aanpakt - hij heeft mij alvast 
ooit onherstelbaar besmet met zijn enthousiaste fotoboulemie 
- toch ontwaar ik in de synthese die dit boek biedt af en toe 
een zweem van een systeem. Een systeem van vereenvou
diging en van beveiliging. Een subtiel mechanisme dat zo nu 
en dan, onbewust, doorschemert in de amusante, lichtcynische 
schrijfstijl van zijn cursiefjes, in woordkeuzen en 
zinswendingen en ook in de selectie (of in zekere zin non- 
selectie) van foto’s. En ik vraag me dan af of het bijvoorbeeld 
niet mogelijk zou zijn om aan dit boek nog 125 of wat delen 
toe te voegen vol onvergetelijke foto’s. Ik vraag me ook af of 
het systeem soms niet helpt om alsnog bij tijd en wijle een 
beetje op veilig te spelen, voor alle zekerheid. Of het soms 
niet een kamerscherm is (ergens in een hoek van zijn hangar) 
van waarachter hij oprecht onfatsoenlijk en ondeugend, 
maar in de grond ook lief en braaf, tracht om niemand echt 
voor het hoofd te stoten?
Terwijl ik me dit afvraag laat ik de pagina’ s van het boek toch 
nog eens voorbijglippen en stoot terug op beelden als die van 
de jonge Hamlet, op Bernard Plossu's meisje met het witte 
hondje, op de vrouw die BB wilde zijn, op de spreidstand van 
Loes en de contacts van de dode vader van Hans Aarsman, 
waarbij Johan De Vos noteerde: “Fotograferen is een 
schermutseling met de dood en dat is het leven in feite ook”. 
En lees opnieuw over het behangselpapier aan de binnenkant 
van onze ogen, over het onbestaande zwart in foto’s of over 
het vallende légion d’honneur.
“Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk ” van Johan De 
Vos kwam uit bij Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam/Kritak, 
Leuven en kost 898 Bfr. Onder dezelfde titel toont de auteur 
een zeventigtal foto’s in het Antwerpse Museum voor 
Fotografie, van 16 februari tot 16 april. Op 18 maart om 
14.00 uur spreekt hij daar over het fotografische “zwart”.

OBSCUUR. Lekri vzw is een samenscholing van een aantal 
(oud- en laatstejaars-) studenten fotografie aan de Gentse 
Academie. Bij gebrek aan een heldere en relevante 
ontmoetingsplaats waar fotografen “een discussie kunnen 
aangaan over de plaats van fotografie in de beeldende kunst 

en in de maatschappelijke werkelijkheid”, besloten ze daar 
zelf voor te zorgen. Lekri organiseert voortaan fototentoon
stellingen en stelde onlangs het eerste nummer van het 
fotografietijdschrift “Obscuur” voor. Een publikatie die in 
grote lijnen laat vermoeden dat het hun ernst is. Tweetalig 
(Nederlands/Engels) wordt onder meer een tekst over Joan 
Fontcuberta voorgesteld, schrijft Paul De Vylder over eigen 
werk, volgt een relaas van Term Voeten over documentaire 
fotografie en analyseert Jo Smets bondig de notie ruimte in 
film. “Obscuur” wil alvast geen eendimensionaal 
fotografietijdschrift zijn en dat is een ongehoord pluspunt. 
Sluimerend onheil schuilt echter in de wankele vertalingen, 
dé manifeste taalslippers of de ondoorzichtige lay-out. 
Groeipijnen allicht. Het uitzetten van een aantal consistente 
en samenhangende inhoudelijke lijnen is echter heel dringend 
aangewezen. Zodat stoorzenders als de relatief ruime aandacht 
voor glibberig werk als dat van Reinhart De Grendel en 
andere vormen van inteelt, het toffe-jongens-cursiefje van 
Geno Spoormans of de onkritische bespreking van een 
rotboek als William A. Ewings “The Body” (de Snoecks- 
almanak van het lichaam) dit project niet uitzichtloos 
hypothekeren.
“Obscuur” is een uitgave van vzw Lekri, Hoogpoort 23, 
9000 Gent (09/233.38.53) en kost 1.000 Bfr. (500 Bfr. voor 
studenten en werklozen) voor drie nummers, inclusief een 
jaar lidmaatschap van de v.z.w. (E.E.)

Beeld/Scherm

POINTS DE VUE (EUROPESE BEELDEN). In Parijs is 
in de videoruimte van het Centre Georges Pompidou nog tot 
30 maart “Points de vue (images d’Europe)” te zien, het 
resultaat van een jarenlange zoektocht naar interesant 
Europees audio-visueel materiaal. (Waarbij Oost-Europa 
vooralsnog bewust werd uitgesloten wegens het voornemen 
hieromtrent een apart programma te maken.) De eindbalans 
van deze prospectie is in elk geval merkwaardig. 
Programmators Christine Van Assche (videocurator van het 
Centre Pompidou), Stéphanie Moisdon (critica) en Dirk De 
Wit (Stuc) schuimden tal van festivals, kunstscholen en 
ateliers af en selecteerden uiteindelijk twaalf kunstenaars uit 
slechts vijf Europese landen. Van deze twaalf komen er dan 
nog eens acht uit Groot-Brittannië - België, Oostenrijk, 
Duitsland en Frankrijk zijn elk met één kunstenaar 
vertegenwoordigd. Het is volgens de samenstellers niet zo 
dat elk werk representatief zou zijn voor het land van 
herkomst. Opvallend zijn veeleer een aantal globale trekken: 
de grote belangstelling voor het (al dan niet eigen) lichaam, 
een come-back van deperformance valt eveneens te signaleren 
en er wordt gretig maar op een creatieve manier gebruik 
gemaakt van beelden uit filmarchieven en TV-programma ’ s. 
“Points de vue " bevat onder meer wérk van Mathias Müller 
(dié sommigen nog kennen van zijn experimentele super-8 
films), Alison - Kissy Suzucky Suck- Murray, Michael 
Curran, Martin Arnold (de enige in het gezelschap met een 
16 mm filmpje), Joël Bartoloméo, Douglas Gordon, Chris 
Saunders, Ron Sluik & Reinier Kurpershoek, Stephanie 
Smith, Georgina Starr, Imogen Stidworthy en Keith Stutter. 
Uit België selecteerde men “Kobarweng or Where is your 
Helicopter? ” van Johan Grimonprez. Vanaf januari toert het 
programma langs tai van Europese culturele centra en musea. 
In het Stuc te Leuven is het op woensdag 25 en vrijdag 27 
januari integraal te zien, op 11 en 12 februari in het MUHKA 
te Antwerpen. De video’s worden ook doorlopend vertoond 
tijdens de openingsuren van de tentoonstelling “Fiamminghi 
a Roma ” in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, van 
23 februari tot 26 maart. Voor verdere informatie over dit 
niet onbelangrijke evenement: Stuc, E. Van Evenstraat 2d, 
3000 Leuven (016/23.67.73).

AKERMAN. Chantal Akerman wordt in 1995 op meerdere 
plaatsen hulde gebracht. Zo komen er eind dit jaar 
tentoonstellingsprojecten in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel en in het Jeu de Paume te Parijs, Het Filmmuseum 
van Antwerpen wil alvast de spits afbijten met een 
retrospectieve van haar films (al is een retrospectieve zonder 
haar debuutfilm “Je Tu II Elle” niet volledig geslaagd te 
noemen). Op het programma staat “Les Rendez-vous 
d’Anna”, “Touteunenuit”, “Nuitetjour’\ “Goldeneighties”, 
“Histoires d’Amérique ” en vooral ”JeanneDielman, 23 Quai 
du Commerce, 1080 Bruxelles”. Deze film uit 1975 vat drie 
dagen uit het leven van een weduwe/huismoeder die door een 
goed gestructureerde dagindeling overeind probeert te blijven 
en is ook wel bekend of berucht om zijn lange tijdsduur 
(225'). Maar wie zich daardoor laat afschrikken, mist één van 
de belangrijke fundamenten van dit meesterwerk: de factor 
tijd. Opmerkelijk aan deze film is immers dat de meeste 
huishoudelijke activiteiten in hun reële tijdsduur zijn 

weergegeven. Naast doorsneehandelingen als het huis netjes 
houden, het avondeten bereiden voor zichzelf en haar zoon, 
boodschappen doen, ontvangt Jeanne iedere dag een man bij 
haar thuis, die haar betaalt voor seks. Tot op de tweede dag 
de kliënt iets te lang blijft en haar programmatic in duigen 
valt. Ze belandt in een emotionele crisis die fataal zal 
aflopen. Te zien in de loop van de maand januari in het 
Filmmuseum Antwerpen, Koninklijk Paleis, Meir 50 (03/ 
233.85.71).

DZIGA. De volgende DZIGA-vergadering op 24 januari 
heeft tot onderwerp: internationale beurssystemen, 
postgraduaten, internationale uitwisselingsprogramma’s en 
instituten, programma’s in binnen-en buitenland voor jonge 
afgestudeerde film- en videomakers. Het is de bedoeling een 
vertegenwoordiger van zo’n instituut uit te nodigen, een 
kunstenaar die zo’n programma volgde en een verant
woordelijke van een Europees uitwisselingsprogramma. Ook 
deze bijeenkomst gaat door in Plateau, Herderstraat 30, 
1050 Brussel. Inlichtingen: Stuc, E. Van Evenstraat 2d, 
3000 Leuven (016/23.67.73).

DE HEELAL HOED. In de Vleeshal te Middelburg worden 
op 14,15, 21 en 22 januari telkens om 15.00 uur films van 
beeldende kunstenaars vertoond. Het ongeveer 90' durende 
programma met de vreemde titel “De Heelal Hoed”, werd 
samengesteld door Lex ter Braak .en Nelly Voorhuis en 
omvat werk van onder meer Claudia Kölgen, Mark Manders, 
Ger van Elk, Aemout Mik, Henk Visch en Frans Zwartjes. 
Op zaterdag 21 januari spreekt Wim Beeren, voormalig 
directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam over het 
fenomeen “kunstenaarsfilm”. Voor verdere info: Stadhuis 
Middelburg, Lange Noordstraat 1, postbus 6000, 4330 LA 
Middelburg.(011/807.50.00).

VIDEÖFEST ’95. Van 9 tot 19 februari vindt in Berlijn het 
achtste Videofest plaats. Er is een hoofdprogramma met the 
best of 1994 en een onderdeel dat “Nightfiight”heet. en 
omschreven wórdt als “a program for the special taste”. Ook 
zullen er tal van video-installaties te zien zijn. Voorts worden 
er specials gewijd aan Polen, Oostenrijk, Uruguay en Tsjechië. 
Een forum met als thema “30 years of video - critics take 
position”vfü critici uit de wereld van de media-filosofie, 
beeldende kunst, computeranimatie, film, televisie, dans, 
muziek en design samënbrengen om er te debatteren over 
dertig j aar media-kunst en vooruit te kijken naar de toekomst. 
Alle info: Video-Fest’95, Mediopolis Berlin e.V, 
Potsdamer Strasse 96, 10785 Berlin (030/262.30.39). 
(F.D.K.)

NIEUWPOORT. Peter Fischli & David Weiss ontmoeten 
mekaar in 1977 en besluiten om samen de chaos in de wereld 
te ordenen. Een goede indruk van de ironische, maffe manier 
waarop ze dat doen, kan je opdoen maandagavond 23 januari 
in het Nieuwpoortteater in Gent. Twee van hun films ”Der 
Lauf der Dinge” en “Der rechte Weg” zullen er te zien zijn. 
Dé eerste is hét befaamde in de studio gecfeeërde "domino- 
gebeuren” met fluitende stoomketels, door vuurpijlen 
aangedreven karretjes, ontvlammende vloeistoffen, rollende 
autobanden en dergelijke. Een kettingreactie met een 
ongelooflijke chaos als eindresultaat. In de tweede film 
lopen ze verkleed rond als beer en rat en komen tot de 
conclusie dat dé rechte weg niet altijd de juiste weg is en de 
juiste weg net zo goed een foute weg kan zijn.
Voor februari ligt “DoubleBlind” van de kunstenaars Sophie 
Calle en Gregory Shephard klaar. In deze eigenzinnige 
interpretatie van de road movie wordt het verhaal verteld van 
een man en éen vrouw die in een gammele auto een trip 
ondernemen van New York naar San Francisco (met een 
tussenstop in Las Vegas). Zijn hoofddoel is een film maken, 
haar bedoeling is met hem trouwen (in Las Vegas). Ze zijn 
beide uitgerust met een filmcamera waarmee ze mekaar de 
ganse reis bestoken. Gesproken wordt er via de geluidsband. 
Beide zijn zowel (eikaars) object als subject. Van Sophie 
Calle loopt in het Musée Cantonal des Beaux-Arts van 
Lausanne nog tot 19 februari de tentoonstelling “L’Absence ”, 
eerder te zien in Rotterdam. Voor meer info over deze video- 
avonden: Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35,9000 Gent (09/ 
225.12.96). (E.E.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent

GILES THOMAS 
CEL CRABEELS 
presentatie: 2 februari, 19.00 uur 

3 februari t/m 5 maart
Verbrande Entrepotstraat 9, (B) 2000 Antwerpen 

telefoon/fax: 32 (0)3 2388166

TOMOKO BABA 
THOMAS LENDEN 

LIET HERINGA
presentatie: 3 februari, 20.15 uur «stipt 

4 februari t/m 6 maart
Kloosterlaan 138, 4811 EE Breda 

Telefoon: 31 (0)76 141928, Telefax: 31 (0)76 207124

Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 
architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)

LOKAAL

Antwerpen 01
Breda

do. t/m zo. 13.00 tot 17.00 uur
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Tentoonstellingsagenda
■ Belangrijke mededeling
Vermits De Witte Raaf met ingang van deze jaargang ook in 
Nederland ruim verspreid wordt, omvat tie tentoonstellingsagenda 
naast een Belgisch ook een Nederlands gedeelte. Per land is de 
informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en perplaatsnaam alfabetisch 
naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerangschikt: De 
agenda omvat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare 
instellingen worden gratis in de agenda opgenomen. Adverteerders 
in De Witte Raaf genieten van dezelfde service, zelfs als slechts 
eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initiatieven worden 
vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement voor 
zes vermeldingen (2000 Bfr./110fl.) of een abonnement voor 
eenmalige vermeldingen (750Bfr./40 fl.). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer 000-1188912-80. Stortingen van Nederlandse op 
het rekeningnummer VSB-Bank 89 99 05 463 (vanuit een andere 
bank) of op giro-rekening 2459 op naam van VSB-Bank met 
vermelding van het VSB-Bank-rekeningnummer. De vermelding 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en 
de openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), 
de naam van de kunstenaars) en het genre van het wérk) hebben 
e nke 1 betrekking op de periode d i e d e aflevering van De Witte Raaf 
beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.

België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke © 056/40.18.92- ma-vr 9u-12u 13u30-16u
Bernard Antkowiak - fotografie [tot 8/2]
Michel Stevens - fotografie [11/2 tot 9/3]

Aalst

■ Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 - 9300Aalst <D 053/78.75.47 - wo-za 13u30-18u30
Mark De Blieck en Frans Gentils [-/2 tot -/3]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst ® 053/71.06.46 - vr-zo 14u30-18u
“Auf Draht” - Tina Haase [14/1 tot 5/3]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst @ 053/77.22.97 - vr 15u-18u za-zo 
14u-18u
Accrochage - Luc Claus, Karel Dierickx en Jean-PierreRansonnet [6/1 
tot 22/1]
Guy Le Meaux [4/2 tot 5/3]
■ Galerie S 65
Tragel 6 - 9300Aalst <£>053/70.02.17-wo-za 14u-18u
François Morellet [tot 21/1]
Alan Green - schilderijen [28/1 tot 4/3]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst © 053/78.86.80 - do-za 14u-18u zo 
10u30-13u30
Katrien De Graeve [tot 5/2]
Jean-François Pirson [12/2 tot 12/3]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 - 9300Aalst <£>053/76.13.11
“De kus” [27/1 tot 19/2]
■ Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst <£>053/78.89.81 - wo-za 14u-18u
“Lost persons area” - Maria Degreve [tot 21/1]
Hans Verhaegen [28/1 tot 25/2]

Antwerpen

■ Bourla-huis
Nassaustraat 37-41 - 2000Antwerpen <£>03/226.25.15 - do-za 14u-19u 
zo 14u-18u
Luc De block, David Kennedy en Pierre Depuydt [26/1 tôt 26/2]
■ deSingel
DesguMei 25 - 2018Antwerpen <£>03/248.38.00 - di-zo 14u-18u 
“Wonen en Building Design” - Willy Van Der Meeren [tôt 5/2] 
•Elcker-Ik Centrum
Breughelstraat 31-32 - 2000Antwerpen <£>03/237.11.06 - ma-do 19u30- 
24u
Paule Blemont - fotografie [tot 31/1]
Raymond Mallentjer - fotografie [6/2 tot 27/2]
■ Fondation Rustin
Keizerstraat 36A - 2000Antwerpen © 03/216.43.29 - vr-za 15u-19u
Jean Rustin - schilderijen [tot 30/1]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen <£) 03/231.90.56 - wo-za 
14u-18u
Arjanne Van der Spek [12/1 tot 18/2]
■Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen <£> 03/231.50.36 - ma-vr 9u-18u za- 
zo 14u-18u
“No Pasaran" - Sonja Nys, Theo Beck, Constantine Ferreo en Max 
Raeymakers [13/1 tôt 9/2]
“No Pasaran” - GING D’, Michel Nuyts, ReiNarDus, Ward Roelandt en 
Jef Van Hove [10/2 tot 16/3]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen <£>03/238.68.75 - wo-za 14u-18u
Urs Lüthi [13/1 tot 18/3]
■ Galerij Elias-Enzo-Esra
Bresstraat 10 - 2018 Antwerpen <£>031216:31.38 - ma-vr 9u-17u za-zo 
13u-17u
Nancy Desmet [tot 31/1]

■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen <£) 03/237.11.27 - di-vr 10u-18u za 
12u-18u
Ann Veronica Janssens [-/l tot -/2]
Robert Therrien [-/2 tot -/3]
•Galerij Paulus
Sint-Paulusstraat 40 - 2000Antwerpen <£> 03/226.13.36 - do-zo 14u-18u 
René Smits [tot 5/2]
■ Galerij Vertigo II
Vlaamse Kaai 39 - 2000Antwerpen <£> 03/248.64.88
Roger Vander Stockt - schilderijen [18/1 tot 12/2]
PaulVereecke - schilderijen [15/2 tot 12/3]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <£> - di-zo 10u-16u45
“Een eeuw kunsten van het vuur”/”Orientaalse invloed op Portugese 
keramiek”/”Querubim, keramiek-werk" [28/1 tot 23/4]
■Jordaenshuis
Reyndersstraat 6 - 2000Antwerpen <£>03/232.84.28
Wladimir Moszowski [12/1 tot 14/2]
Zhou Shanglie [24/2 tot 2/4]
■ Karel Cuypershuis
Lange Leemstraat 57 - 2018Antwerpen £>03/233.70.32 - ma-vr 9u-12u 
14u-17u
“Het humanisme van Karel Roelants" [tot 20/1]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen <£>03/238.78.09 - di-zo 10u-17u 
“Ernst Barlach, beeldhouwer, tekenaar, graficus, schrijver 1870-1938” 
[tot 26/2]
•Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen <£>03/542.49.40 - ma-za 10u-17u 
Eli Peeters - fotografie [6/1 tot 7/2]
Wim Van Cappellen - fotografie [10/2 tot 7/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen <£>03/238.40.34
Patrick De Lange - schilderijen [3/2 tot 27/2]
■Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <£> 03/238.81.66 - do-zo 
13u-17u
Cel Crabeels en Giles Thomas [2/2 tot 5/3]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen <£>03/238.59.60 - di-zo 10u-17u 
Boyd Webb/”Aankopen Vlaamse Gemeenschap 1992-1993" [tot 19/2]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen <£>03/216.22.11
“Het derde oog, het andere óog”/”Het beste merk voor fotowerk”/ 
Charles Leirens/Jacques Sonck [tot 5/2]
■ Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35 - 2018Antwerpen <£>03/231.22.86 - ma-vr 9u-16u30 
Berlinde De Bruyckere - ruimtelijk werk [16/1 tot 10/2] 
Ronald Van Tienhoven [13/1 tot 24/2]
Janno Bollen - schilderijen [4/2 tot 7/3]
■ v. H Lijsten
Valkstraat 62-64 - 2000Antwerpen <£>03/237.50 27 - di 10u-18u do-za 
10u-18u •
Mieke Marissen, Marion Stoffels en Marylou van Dessel - kalligrafie 
[14/1 tot 31/1]
Janno Bollen - schilderijen [4/2 tot 7/3]
■ Kultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem <£>03/239.59.08 
Aboriginalkunst [24/1 tot 26/3]
■ Kultureel Centrum RIX
De Gryspeerstraat 86 - 2100 Deurne <£>03/325.66.00 - ma-vr 14u-17u 
za-zo 14u-18u
Anthony Clarke en Claire Stratton - architectuur en juwelen [tot 22/1] 
Benjamin Demeyere en Jeanette Kleinschmidt - schilderijen en objecten 
[27/1 tot 5/3]

Asse

■ Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 -1730Asse <£>02/452.77.86 - do 18u30-21u vr-zo 15u-18u
Willy Peters [tot 29/1]

Boechout

■ Let’s Find Gallery
Appelkant 8 B - 2530 Boechout <£> 03/455.10.61 - wo za 14u-18u do-vr 
14u-18u 19u-21u
Jet Rotmans - schilderijen en Objecten [tot 21/1]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 Bornem <£>03/889.75.63 - ma-za 
12u-24u zo 12u-18u
Davy Breyne - fotografie/”Tekening/prent” [4/1 tot 6/2]
Hilde Braet - fotografie [8/2 tot 6/3] '

Bredene

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450 Bredene <£>059/32.13.28 - wp-zo 15u-19u
Juliaan Verbruggen - grafiek [14/1 tot 5/2]
“9de groepsexpo rond het thema natuur” [11/2 tot 5/3]

Brugge

■ Galery Foto Art
Nieuwe Gentweg148-150 - 8000 Brugge <£)
“Famous Portraits” - Kris Dewitte [3/2 tot 26/2]
■ Kunstgalerij Minotaurus
Veldmaarschalk Fochstraat 18 - 8000Brugge <£>050/33.17.31 - ma vr
14u30-18u za-zo 10u-12u 14u30-18u
Chris Vandenheede - schilderijen [2/12 tot 16/1]

Brussel 

■APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel <£> 02/502.87.93 - enkel op afspraak
Albrecht Schnider - schilderijen [tot 28/2]
H Ateliers Saïnte~ Anne
Huidevettersstraat 75-77 -1000 Brussel <£>02/548.02.66 - di-za 14u-18u 
“Le Ravissement” - Brigitte Corbisier, Kikie Crevecoeur, Claire De 
Soissons,... [10/1 tot 28/1] 
■ BBL
Mamixlaan 24 -1050 Brussel <£> 02/547.22.92 - ma-zo 10u-18u
Michelangelo Pistoletto [tot 19/2]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel <£> 02/538.90.20 - di-zo 14u-l 7u30 
“Manger des yeux” [tôt 29/1]
■ Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel <£> 02/538.42.20 - di-zo 13u-18u
Denise Coenen - fotografie [19/1 tot 5/3]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54 -1190Brussel <£>02/347.16.86 - ma-vr 12u-19u za 
llu-18u
“Hommage” - Frans Minnaert [18/1 tot 17/2]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35 -1060 Brussel <£>02/538.09.01 - ma-zo llu-18u
Minerva Hernandez [20/1 tot 12/2]
Alexandra Dementieva en Reggy Timmermans [17/2 tot 19/3]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel <£> 02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo 
llu-19u
“L’appartement témoin du siècle, la vie en appartement au XXème 
siècle”/”Les Cités-jardins en Belgique, 1920-1940" [31/1 tôt 2/4]
■ Galerie Artiscope
Sint-Michielslaan 35 -1040 Brussel <£) 02/735.52.12 - di-vr 14u-19u 
“Les occasions manquées” - Anselmo, Boetti, Merz, Paolini,... [10/1 tot 
10/2]
■ Galerie Camille von Scholz
Vilain XTV-straat 30 -1050 Brussel © 02/649.23.68 - di-za 14u-18u30
Albert Pepermans - tekeningen [tot 19/1]
■ Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat 8 -1000Brussel <£>02/512.14.16 - di-za 13u-18u
“Hommage à Paul Delvaux” [12/1 tot 31/3]
■ Galerie Echancrure
Brugmannlaan 563 -1180 Brussel @ 02/346.35.19
“50 Belgische kunstenaars” [6/1 tof 23/1]
■ Galerie Etienne Tilman
Stassartstraat 59 - 1050 Brussel <£>02/512.11.21 - wo-za 14u-18u30
Joost Van Öss [tot 25/2]
■ Galerie Marie-Puck Broodthaers
Ravensteinstraat 20 -1000Brussel <£>02/513.67.77
“Réserve” - Christian Boltanski [tot 4/2]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel <£> 02/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
“Hommage an meinem Vater, Hommage an meine Mutter” - Hanne 
Darboven [tot 21/1]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 -1060 Brussel <£>02/537.81.36 - wo-za 14u30- 
19u
Kim Byung Jong - schilderijen/Jean Faucheur - sculpturen [tot 25/2]
■Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel <£>02/538.08.18 - di-za 14u-19u
Fred Bervoets,.Raoul De Keyser, Michel François,... [14/1 tot 18/2]
■ Galerie Synthèse
Emest Allardstraat 24 -1000 Brussel <£>02/514.40.55 - wo-vr 14u30-18u 
za llu-18u
"Confrontation II” - werken op papier [14/1 tot 18/2]
■ Galerie Xavier Hufkens
Sint-Jorisstraat8 -1050Brussel <£>02/646.63.30 - di-za 12u-18u
Hannah Collins [12/1 tot 25/2]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050 Brussel <£> 02/641.30.87
“Digest” - Ou Yang Wen Dong [18/1 tot 17/2]
■Gallery Willy D’Huysser
Grote Zavel 35 -1000 Brussel <£) 02/511.37.04 - di-vr llu-18u za 10u- 
18u zo 10u-14u
Christine Nicaise [-/l tot -/2]
Thé Van Bergen [-/2 tot -/4]
•Heizel - Paleis XH

Belgiëplein 1 -1020Brussel <£>02/477.02.77 - ma llu-19u di vr-zo 11 u- 
19u
14de aktuele kunstmarkt [21/4 tot 25/4]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
Rogierlaan 53 -1030 Brussel <£> 02/216.04.24 - za 14u-18u
Albrecht Schnider/"Camera en suite" - Beat Streuli [tot 29/1]
Christian Macketanz/Andreas Karner/"Camera en suite" - Ansuya Blom 
[4/2 tot 12/3]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpdrk 10 -1040 Brussel <£> 02/733.96.10
“Sierkunsten in de Nederlanden tijdens de Bourgondische en Habsburgse 
periode” - museum voor blinden [tot 18/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Museumstraat 9 -1000 Brussel <£>02/513.96.30
“Van Vouet tot David, Franse schilderkunst uit de 17de en 18de eeuw” 
[tot 12/2]
■ Le Cheval de Verre
Sint-Jacobsgang 13 -1000 Brussel <£> 02/513.97.14
Accrochage [tot 29/1]
■ Le salon d’art
Rue de l’Hôtel des Monnaies 81 -1060 Brussel <£> 02/537.65.40 - di-za 
9u30-12u 14u-18u30
Camille De Taeye - schilderijen [tot 28/1]
■ Oude Sint-Nikolaaskerk
Sint-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel <£>02/262.04.33
“Salon 40 jaar” [13/1 tot 5/2]
J.L. Moerman - schilderijen [17/2 tot 19/3]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningstraat 10 -1000 Brussel <£> 02/507.84.66 - di-zo 10u-20u
Hermann Pitz - Antichambre [24/2 tot 9/4] 
"Fiamminghi a Roma” [24/2 tot 21/5]
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■ Plateau
Herdersstraat 30 -1050 Brussel @ 02/514.52.07 - di-za 16u-19u
Willy De Sauter [7/2 tot 4/3] 
■ Rectoraat van de V.U.B.
Pleinlaan2-1050Brussel <D02/641.23.25 - ma-vr 9u-17u 
“Zoektocht tussen hemel en aarde” - Anita Winnock [tot 27/1]
■ Voormalige Ijskelders van Sint-Gillis
IJskelderstraat 12-18 -1060 Brussel © 02/644.02.00 - di-zo 14u-20u
“Contaminas sankemente” - Fernando Alvim [tot 25/1]
■ VUB - Onder de Aula
Pleinlaan 2 -1050 Brussel © - ma-vr 9u-21u za 10u-16ü
Alexandre Alain - schilderijen [tot 28/1]
■Atelier 340
De Rivierendreef340 -1090Jette © 02/424.24.12 - di-zo 14u-19u 
“Het Atelier 340 bestaat 15 jaar” - Bram Bogart, Marcel Broodthaers, 
Raf Buedts,... [27/1 tot 19/3]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze © 09/386.00.11 - ma wo-vr 14u- 
17u30 za-zo 10u-12u 14u-17u
Antoon en Lucas Van Parys - sculpturen [28/1 tot 20/3]

Ekeren

■ Kunstcentrum Hof Ter Bist
Veltwijcklaan 252 - 2180 Ekeren <D-wovr 14u-16u za 14u-l 7u zo 10u- 
12ul4u-17u
François Mennes - schilderijen [tot 22/1]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel © 014/58.27.51 - do 19u-22u za 14u-18u zo 
14u-17u
Frank Van Laer [7/1 tot 29/1]
“De Slijperij!” - Marc Cruysberghs, Jef Gysen, Michel Helsen ... [11/2 
tot 5/3]

■ De Witte Zaal St Lucas instituut
Posteernestraat 64 - 9000 Gent © 09/225.42.90 - ma-vr 8u30-18u30
“MAC’S MAss” - video [17/1 tot 10/2]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent @09/222.00.33 - wo-vr 10u30-12u 14u-18ó30 
za-zo 10u30-18u30
"Illuminiertes Vakuum” - Günter Brus [27/1 tot 5/3]
■ Magnus Fine Arts
Ch. De Kerckhovelaan 83/2 - 9000 Gent © 09/223.82.26
“Een handtastelijk landschap” - Bram Bogart en Eugène Leroy [tot 22/1] 
“Internationale grafiek” - Alechinsky, Balthus, Chillida, Magritte ... [26/ 
1 tot 5/3]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent © 09/221.17.03
“Tekeningen, grafiek en mutiples uit de collectie” [tot 5/3]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydélstraat 5 - 9000 Gent
"VIZO-Prijzen Henry van de Velde” [tot 22/1]
“Ontwerpen en realisaties van Gavina Scarpa"/Chris Van Der Hoef, 
nieuwe kunst en art deco”/”Au clair de la lune, glas en zilver in dialoog” 
[-/ltot-/3]
■ Richard Foncke Gallery
Sint-Jansvest 18 - 9000 Gent © 09/223.81.28 - wo-vr 15u-18u za-zo 10u- 
12u3015u-18u
Kurt Ryslavy [20/1 tot 12/2]
■ Sint-Pietersabdij
Sint-Pietersplein 9 - 9000 Gent © 09/222.07.62
“25ste Kunst- en Antiekbeurs van Vlaanderen” [11/2 tot 19/2]
■ V.M.H.K.
Hofbouwlaan29 - 9000 Gent <D 09/222.38.96 - di-zo 14u-18u
Peter Buggenhout [20/1 tot 26/2]

Hasselt

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt © 011/22.99.31
Nadine Tasseel - fotografie [6/1 tot 19/2]
“Reportage-fotografie” - Kristof Degrauwe, Damienne Flipo, Nicola
Mancini en Tom Stappers
Bea [24/2 tot 9/4]
■ Provinciaal Museum Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt © 011/21.13.17 - di-za lOu-17u zo 14u-l 7u
“Dialogues” - met werk van Alighiero e Boetti, Guy Bleus, Lawrence
Weiner, Thomas Huber... [tot 22/1]

■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt <D - di-za 10u-17u zo 14u-17u 
“Vertellingen” - Johan Clijsters [3/1 tot 29/1]

Heist-op-den-Berg

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg © 015/25.07.70 - ma-wo 9u-20u do 
9u-17u vr-zo 9u-20ù
Jan Kempenaers - fotografie [tot 7/2]
Eli Peeters - fotografie [10/2 tot 7/3]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder © 011/53.33.15 - ma-za 14u-24u 
zo 10u-12u 14u-24u
Krist Demasure - fotografie [6/1 tot 8/2]
Jan Kempenaers - fotografie [10/2 tot 8/3]
■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 3550 Heusden-Zolder © 011/43.52.02 - vr-za 14u-2'lu 
zo 14u-18u
Roland Monteyne - sculpturen [tot 29/1]

Kluisbergen

■ Galerij Theaxus
Ommeganckstraat 3 - 9690 Kluisbergen-Kwaremont © 055/38.60.53
An Lanckman en Dorothea Van De Wi nkel- sierkunst [24/2 tot 27/3]

Knokke 

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300 Knokke @ 050/62.13.09
Michael Bach, Willy De Sauter, Franz Graf,... [-/I tôt -/2]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist © 050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Eva Depoorter - fotografie [7/1 tot 8/2]
Leo Hasenhroekx - fotografie [11/2 tot 9/3]

Kortemark

■ Galerij Desko
Hoogledestraat 92 - 8610Kortemark © 051/56.70.02 - ma-za 9u30-17u 
“Hedendaagse keramiek uit Nederland” [tot 12/2]

Kortrijk

■ Arte Domus
Stationsstraat 10 - 8500 Kortrijk <D056/20.43.32 - ma-za 10u-12u 14u-19u
Mastenbroek [tot 21/1]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 - 8500 Kortrijk ® 056/25.88.57 - ma do-vr 
14u30-19u za-zo 14u30-18u
WinteraCcrochage [tot 16/1]
Philippe Adamantidis - sculpturen/Internationale grafiek [19/1 tot 27/2]
■ Begijnhof Sint-Elisabeth
8500 Kortrijk - vr-zo 14u-17u
“Begin de Begijne" - Joëlle Tuerlinckx, Ann Veronica Janssens [tot 29/1] 
“Begin de Begijne” - Avis Newman, Anna Maria Maiolino [19/2 tôt 1/4]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk © 056/22.07.68 - di-zo 14u-18u 
“Casino Memories”- Jean Godecharle, Patrick De Spiegelaere, Georges 
Chàrlier en Jean-Jacques Soenen - fotografie [7/1 tot 29/1]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500Kortrijk ®
“Authentiek willen zijn?” [7/1 tot 29/1]
Michel Stevens - fotografie [7/1 tot 8/2]
Chris Walraed - fotografie [11/2 tot 9/3]
■ Groeningeabdij
Houtmarkt - 8500 Kortrijk © 056/25.78.92 - vr-zo Hul2u3014u-16u30 
“Colonial remains. Wall Street in Cuba” - Andrea Robbins, Max Bêcher 
[tot 29/1]
■Kultureel Centrum Oude Dekenij
Sint-Maartenskerkhof8 - 8500 Kortrijk © 056/20.02.96 - ma-vr 14u-18u 
“China” - Michel Stevens - fotografie [8/1 tot 8/2]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke © 056/21.48.56 - wo-zo 14u- 
18u
Katryn Feldman - sculpturen en tekeningen [tot 22/1]
Joseph Willaert [5/2 tot 5/3]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke © 056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-16u
Dany Lobe - fotografie [7/1 tot 8/2]
Bernard Antkowiak - fotografie [ 11/2 tot 9/3]

Kruishoutem

■ Stichting Veranneman
Vandevoordeweg 2 - 9770 Kruishoutem © 09/383.52.87
“20 jaar Stichting Veranneman, 70 jaar Emiel Veranneman” [tot 25/2]

LaHulpe

•-ITS-ART-IST-
31 Place Favresse -1310 La Hulpe © 02/652.25.45 - za-zo 14u30-18u30 
Luis Salazar - schilderijen en sculpturen [12/2 tot 2/4]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <1)011/34.65.48
“Vlaanderen vanuit de lucht” - fotografie van Wim Robberechts [7/1 tot 
29/1]
“Authentiek willen zijn?” [6/2 tot 24/2]

Leuven 

■ABB Inkomhal
Diestsevest 2 - 3000Leuven © 016/24.37.72 - ma-vr 9u-16u za 14u-17u 
"Aquarellisten van St.-Petersburg” [19/1 tot 28/2] 
■ Embryo
Naamsestraat 49 - 3000 Leuven & 016/23.56.40 - ma-di llu-18u do-za 
llu-18uzo 15u-18u 
“Kunst kan klein” [tot 31/1] 
“20 jaar Embryo” [3/2 tot 24/2] 
■ Galerie Transit
Tiensevest39 - 3010Leuven © 016/22.62.44 - vr-zo 14u-18u
“Les amants” - Johan Creten [tot 5/2]
Frank Theys [18/2 tot 26/3]
•Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron

Mechelsevest 108 - 3000 Leuven © 016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zo 
10u-18u
“Vrouwen over-leven" [14/1 tot 5/2]
Marc Gysels [11/2 tot 12/3]
■ Wentelsteen
Busleidengang 6D - 3000 Leuven @ 016/23.96.48
“Flora” - Jaroslova Pesicova, Katerina Cerna, Hana Storchova, Eva 
Janoskova [tot 31/1]

Loker

■ De Queeste
leperstraat 39 - 8958 Loker-Heuvelland © - vr-zo 15u-19u
“Perzische heimwee” - Masoud M.Gharibi - schilderijen [tot 22/1]

Lokeren

■ De Vuyst Kunstgalerij
Kerkstraat 52 - 9160 Lokeren @ 09/348.54.40 - ma 14u-18u30 wo-zo 
10u-12u 14u-18u30
"Belgische impressionisten en fauvisten"/"Hedendaagse Belgische 
beeldhouwers" [tot 6/2]
■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 -9160 Lokeren © 09/348.06.42 - di-do 14u-19u za 10u- 
18u zo 14u-18u
Maurice Wyckaert [tot 5/2]
Accrochage - Stefan Annerel, Thomas Bogaert, Carl Jacobs,... [7/2 tot 
28/2]

Lommel

•Kulturele Centra Lommel
Adelberg 1 - 3920 Lommel © 011/55.35.11
“Een tentoonstelling over gezichtsbedrog” [3/2 tot 5/3]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen <£>056/51.58.91 - ma-zo 10u-12u 14u-18u
Luc Van Muylem - fotografie [7/1 tot 8/2]
Dany Lobe - fotografie [11/2 tot 9/3]

Mons 

■Musée des Beaux-Arts
rue Neuve - 7000 Mons <£>064/22.51.70
“Noir sur blanc” [tot 5/2]

Alan Green 
new paintings

MAGNUS
FINE ARTS

CH. DE KERCHOVELAAN 83 b2 • 9000 GENT

28 januari - 4 maart 1995

Galerij S65
Tragel 7 

B - 9300 - Aalst - België 
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tot 22/1/95

Bram Bogart en Eugène Leroy
in

“Een Handtastelijk Landschap” .

26/1 - 5/3/95

Internationale grafiek
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P. Alechinsky, Balthus, E. Chillida, J. De Bruycker, P. Delvaux, 
J. Ensor, J. Fautrier, H. Hartung, R. Magritte, P. Picasso, 

J.-P. Pincemin, A. Rassenfosse, F. Rops, A. Tapiès, B. van Velde
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Neerpelt

■ PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt © 011/64.27.05 - ma-vr 10u-12u 14u- 
17u zo 14u-17u
Lucas Pellens, Stefan Custers [7/1 tot 12/2]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
AntwerpseHeirweg5 - 9968 Oosteeklo <009/373.70.06 - do-zo 14u- 
18u
Dirk Vander Eecken [19/1 tot 19/2]
Jan Burssens [23/2 tot 26/3]

Oostende

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende <&059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zo llu- 
13u
Gilbert Swimberghe - schilderijen [14/1 tot 12/2]
■ Galerij De Peperbusse
Prins Boudewijnstraat 7 - 8400 Oostende © 059/70.28.80 - wo-vr 
15u30-18u za-zo 10u30-12u 14u30-18u
Internationale cartonisten [20/1 tot 19/2]
■ Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 - 8400 Oostende © 059/80.53.35 - za-zo 14u-17u
“Ensor op foto” [tot 31/5]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende 0 059/80.53 35 - ma wo-zo 10u-12u 14u- 
17u
“Belgische bloemen- & stillevenschilderkunst 1750-1914” [tot 30/1]
“De schenking Marte Veile.” [5/2 tot 28/2]
“James Ensor. De volledige verzameling van het museumvoor Schone
Kunsten.” [5/2 tot 30/4]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <D 056/64.48.93 - wo-zo 14u-18u
Tony Cragg [4/2 tot 5/3]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout @ 014/41.94.94 - di-za 14u-18u zo 
10u-12u 14u-18u
“H.M. Stanley, ontdekkingsreiziger in dienst van de Koning” [tot 29/1]
Philip Aguire, Philip Huyghe en Luk Van Soom [tot 5/2]
“Fotoboudoir” - Hilde Braet - fotografie [tot 6/2] 
"Taski Delek" - Paul Blemont - fotografie [8/2 tot 6/3]

Waregem 

■Art Box
Westerlaan 17 - 8790 Waregem © 056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo 
llu-19u
Magdalene Odundo - keramiek/Johan Tahon - sculpturen/Antje Illner - 
juwelen [14/1 tot 6/3]
•Kultuurcentrum De Schakel

Schakelweg 8 - 8790 Waregem © 056/62.13.40 - ma-zo 10u-12u 14u- 
17u
Piet Vanneste [13/1 tot 5/2]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem © 056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u- 
17u
Frank Balboa - fotografie [tot 9/2]
Luc van Muÿlem - fotografie [11/2 tot 9/3]

Wommelgem

■ ‘t Kallement
Kallement 1 - 2160 Wommelgem © 03/353.62.36
Mare Reusen - schilderijen [tot 27/1]
Paul Hertoghs - aquarellen [29/1 tot 24/2]

Nederland

■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam @020/673.21.21 - di-za 10u- 
17u zo 13u-l 7u
“Marmer, sits en brocaat-sierpapier." [tot 12/2]
“Gebed in Schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300- 
1500.” [tot 26/2]
“De lelijke tijd. Nederlandse interieurkunst 1835-1895.” [tot 27/3] 
“UKIYO-E. De mooiste Japanse prenten.” [18/2 tot 28/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13-1071 CXAmsterdam @020/573.29.11 -di-zo 
llu-17u
Philip Sajet - colliers [tot 22/1]
George Hendrik Breitner - schilderijen, foto’s en tekeningen/”Neder- 
landse tekeningen vanaf 1900" [tot 5/2]
Jan Fabre - installatie [4/2 tot 12/3]
“CoupletTV” - Förg, Penck,Pollock,... [11/2tot 26/3]
“Alfo Romeo. La Bellezza Necessaria" [2/2 tot 26/3]
Oscar van Alphen - foto-installatie [11/2 tot 9/4]
“Ne pas plier/Paris Clavel" - affiches en drukwerk [11/2 tot 16/4]
■Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CKAmsterdam @ 020/568.82.00
“Nomaden in Centraal-Azië” [tot 20/8]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 Amsterdam @020/622.90.14 - di-za 10u-20u30 zo 13u-17u 
“Tussen nachtegaal en leeuwerik” - De Beul, Bijtebier, De Blieck,... [tot 
29/1]
Frank Toussaint - foto’s [tot 5/2]
“De Materie - Inspiratiebron voor een Dramatische vormgeving” [3/2 tot 
5/3]
■ Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72 -1011 Amsterdam @020/622.29.62 - ma-vr 12u-17u 
“Altijd op reis” [tot 3/2]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn @055/21.91.55 - di-za 10u-17u zo 
13u-17u
Paul Damsté - grafiek [14/1 tot 26/3]
Thomas Emde [28/1 tot 23/4]
■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat 402 - 7301 GLApeldoorn @055/22.03.75 - do-zo 13u- 
17u
“An anthropomorphic landscape” - Simon Benson [14/1 tot 12/2]

Sint-Niklaas Arnhem

■ Mercatormuseum
Zwijgershoek - 9100Sint-Niklaas @03/777.29.42 - di-za 14u-17uzo 
10u-17u
“Mercator en zijn boeken” [tot 30/1]
■ Stedelijk Museum Sint-Niklaas
Zamanstraat 49 - 9100 Sint-Niklaas © 03/777.29.42 - di-za 14u-l 7u zo 
10u-17u
Achiel Pauwels - keramiek [tot 22/1]
■ Stedelij ke Akademie voor Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas © 03/776.33.00 - ma-wo 19u-21u 
za-zo 10u-12u 14u-17u
“DOOF/XXII doeken” - Eric De Haes [15/1 tot 12/2]

Almere

■De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325AL Almere @036/537.82.82 - di-zo 12u-17u
“Stedebouw en kleur”/Maarten Wetsema - fotografie [tot 29/1]

Amersfoort

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting 
Kortegracht 11 - 3811 KG Amersfoort @033/61.87.46 - di-vr 10u-17u 
za-zo 13u-17u
“Hoofd, hart en handen” - Pieter van Evert [8/1 tot 12/2]

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtsesteenweg87- 6812AA Arnhem @085/43.65.99 - di-za 10u- 
17uzo llu-17u
“Ruimte, beweging en licht” - Marlow Moss (1890-1958) [tot 5/2]
“Dick Ket, over zijn leven, ideeën en kunst” [tot 19/3]
“33 Gravity” - Louise Sudell - installatie [11/2 tot 9/4]
■ Hooghuis Arnhem
Weerdjesstraat 190 - 6811JHArnhem @085/45.87.75 - do-zo 13u-17u
“10 jaar Hooghuis Arnhem - deel 1” [tot 29/1]
■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen bp Zoom @01640/429.30 - di-zo 
14u-17u
Marcel Julius Joosen - beeldhouwen [tot 26/2]

Sint-Truiden
Amsterdam Boxmeer

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-Truiden © 011/68.79.59 - ma-zo 
10u-12u 13u-18u
Leo Hasenbroekx - fotografie [6/1 tot 8/2]
Bart Leye - fotografie [10/2 tot 8/3]

Stavelot

■ Galerie Ie triangle bleu
Place Saint-Remacle 17 - 4970 Stavelot © 080/86.42.94 - vr-zo 14u- 
19u
Roger Greisch - schilderijen, tekeningen [tot 5/2]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever @02/267.41.56 - ma-zo 10u- 
22u
Wim van Cappellen - fotografie [4/1 tot 6/2]
Davy Breyne - fotografie [8/2 tot 6/3]

Temat

■ Ontmoetingscentrum De Ploter
Kerkstraat 4 -1740 Ternat @02/582.44.33 - ma-vr 9u-12u 13u-20uza 
10u-12u 14u-17u zo 14u-17u
Walter Schelfhout - schilderijen [13/1 tot 30/1]

Tielt

■ Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Helt @ 051/40.29.35 - ma-vr 9u-12u 14u- 
17u
Chris Walraed - fotografie [7/1 tot 8/2]
Eva Depoorter - fotografie [11/2 tot 9/3]

Tongeren

■ De Velinx
Dijk 111 - 3700 Tongeren @ 012/39.38.00 - ma-vr 10u-21u za-zo 14u- 
18u
Hugo Donne - sculpturen [tot 22/1]
■ Hugieia Art Gallery
Riksingenstraat 88 -3700 Tongeren @050/34.72.72 - do-zo 15u-18u
Max Uhlig - schilderijen, aquarellen, tekeningen [tot 29/1]

■Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 -1012 GC Amsterdam © 020/525.25.56 - di-vr 10u- . 
17u za-zo 13u-l 7u
“Kralen Verhalen” [tot 12/3]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 Amsterdam @020/623.35.08 - di-zo Ï2u-17u
Anton Beeke, Gielijn Escher, Wild Plakken,... [22/1 tot 20/2]
■ Beurs van Berlage
Damrak299 -1012 JWAmsterdam @020/626.52.57 - ma-zo llu-17u
“Mondriaans atelier ‘Aardsch paradijs’” [tot 5/2]
■Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam @020/422.04.71 - di-zo llu-17u
Rineke Dijkstra - foto’s/Tom Claassen - sculpturen [tot 22/1]
“Graceland” - Rinke Nijburg, Koen Vermeule,'Hannah van Bart,... [9/2 
tot 5/3]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DE Amsterdam @ 020/625.56.51 - di-zo 
12u-17u
"Jetztzeit" - Franz West, Bishan Bassiri, Matta Wagnest,... [tot 29/1] 
■ De Nieuwe Kerk
Dam -1012 Amsterdam @ 020/638.69.09 - ma-zo 10u-18u
“China’s verre verleden” [tot 18/4]
■ Galerie Aschenbach
Bilderdijkstraat 165 c -1053 KPAmsterdam @020/685.35.80 - wo-za 
13u-18u
“Entre l’Emballage et la Surgélation” - Pascal Bernier [tot 29/1] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140-1016 U Amsterdam © 020/622.71.93 - wo-za 13u- 
18u
Marc Brandenburg, Stefan Hirsig en Daniel Richter [tot 21/1] 
“Goeié Beelden” - Henk Visch, Theo Schepens, Bea Sienstra en Albert 
Goederond [28/1 tot 5/3]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 Amsterdam @ 020/623.62.37 - di-vr 10u- 
12u3014u-18u30 za 14u-18u
Andries Botha, Mariene Dumas en Sandra Kriel [tot 21/1]
■Galerie Renten
Fokke Simonszstraat 49 -1017 TE Amsterdam @020/620.75.37 - do-za 
14u-18u
“De Rode Shawl” [tot 21/1]
■Galerie Wetering
Lijnbaansgracht 288 -1017RM Amsterdam @020/623.61.89 - wo-za 
12u30-17u30
Geert van Fastenhout - schilderijen [7/1 tot 1/2]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GAAmsterdam @020/622.17.32 - wo-za 13u- 
17u30
Hans van Bentem - sculpturen/Margreet Bouman - tekeningen/Leo van 
Veldhuizen - schilderijen [7/1 tot 4/2]

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer @ 08855/722.91 - do-za llu-17u
Joop Vugs - schilderijen en werken op papier [tot 13/2]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda @076/14.19.28 - do-zo 13u-17u
Tomoko Baba, Thomas Lenden en Liet Heringa [4/2 tot 6/3]

Delft

■ Galerie Lutz
Oude Delft 195 - 2611HD Delft @ 015/13.18.49 - do-zo 13u-18u
Ruud Boers - tekeningen [tot 5/2]
■ Grafiekwinkel Inkt
Choorstraat29A - 2611 JE Delft @ 015/13.86.50 - wo-do 12u30-17u30 
vr 12u30-21 u za 12u-l 7u
Annelies Alewijnse - grafiek [14/1 tot 10/2]
•Textielgalerie
Oude Delft 216 - 2611HJ Delft @015/122.315 - di-vr llu-18u za llu-
17u
“Stoffen” - Els van Baarle, Gertie Bijkerk, Hanneke Emens,... [tot 11/2]

Den Haag

■ Arti et Industriae
Noordeinde 79-2514 GD Den Haag @070/365.37.76 - di-za llu-17u 
zo 13u-l 7u
Ada Thierry-Franken, Ursela Maas en Dorine Welper [tot 19/1]
Ingrid Dinjan, Manon Lith en Anne Rogaar [21/1 tot 9/2]
■ Artotheek Den Haag
Denneweg 14a - 2514 CG Den Haag @ 070/346.53.37 - di-wo vr-za 10u- 
17u do 10u-17u 19u-21u
“Recente Aanwinsten 1994” [tot 21/1]
“Fotografen ontmoeten Mondriaan” - André Kertész, Cas Oorthuys,.../
’’Eerbetoon aan Mondriaan” - Gabriëlle vd Laak, Carola Popma,... - 
grafiek [24/1 tot 18/2]
■ Galerie / Atelier De Fietsenstalling
Àntonie Duyckstraat 183 -2582 TJDen Haag @070/350.01.07 -vr-zo 
13u-T7u
Deborah Asuni - schilderijen, monotypes [tot 29/1]
■ Galerie 24
Laan Copes van Cattenburch 68 - 2585 GC Den Haag @ 358.44.15 - 
wo-za 12u-18u
Sach Koulitchov - fotografie [tot 28/1]
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■ Galerie Art imediair
Prinsengracht 14 - 2512 GA Den Haag © 070/363.73.88 - wo-vr 13u- 
17uza llu-16u zo 14u-17u
Maria Poot - schilderijen [tot 3/2]
■ Galerie Bloemendaal
Monsterseweg 93 - 2553 RJDen Haag ^070/391.62.82 - ma-vr 9u- 
16u30
Marchel van Deursen - schilderijen, sculpturen [tot 28/2] .
■ Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 - 2512 HD Den Haag © 070/346.19.98 - di-za llu-17u
“To be continued” [tot 18/1]
“Prix Nouvelles Images” - Tim Ayres, Koen Ebeling Koning, Dianne 
Hagen,... [21/1 tot 22/2]
■ Galerie Ruach
Papestraat 31 - 2513 AV Den Haag © 070/345.16.54 - do-za llu-17u
Liebeth van Lehr - werken op papier [13/1 tot 3/3]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HVDen Haag <3070/338.11.11 - di-za 9u- 
21u zo-ma 9u-18u
Piet Mondriaan: 1872-1944 [tot 30/4]
“Profijtelijk vermaak” - muziekprenten [tot 5/2]
“Das Rheingold” - Franz Stassen [7/2 tot 23/4]
“In en uit balans, abstracte kledingontwerpen 1980-1995” [28/1 tot 30/4]
■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag <3070/364.75.85 - di-za 12u-l 7u zo 
13u-17u
Klara Szabó Noèmi - keramiek [tot 1/2]
■ Link, The Contemporary Art Company
Smidswater 15 - 2514 BW Den Haag © 070/346.42.24 - di-zo llu-17u
“The Link Collection” - Appel, Lucassen, Lucebert,..'. [tot 22/1]
■Maldoror Galerie
Hoge Zand 26 - 2512 EM Den Haag 3 070/346.02.74 - ma-zo 13u- 
17u
“Die Bilder von GerMusch und Stille” - Heiner Holtappels, Tanja den 
Broeder en Timo Breumelhof [tot 22/1]
“Ice to Water, Water to Words” - Annabel König en Donal Hurley/ 
Natascha van Nooijen Kooij - tekeningen en installatie [5/2 tot 26/2]
•Mauritshuis

Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag 3 070/346.92.44 - di-za 10u- 
17uzollu-17u
"t Land van Paulus Potter” [tot 5/2]
■ Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EH Den Haag 3 070/338.11.11 - di-zo llu- 
17u
“De eeuw van Mondriaan” [tot 12/2]
“Russische avant-garde 1900-1930. De Tschudnovsky collectie.” [25/2 
tot 23/4]
■ Smelik & Stokking Galleries
Noordeinde 150 - 2514 GP Den Haag 3070/364.07.68 - wo-zo 12u- 
17u
Pep Fajardo - muurobjecten [21/1 tot 12/2] 
■ SR Galerie Ramakers
Toussaintkade 70 - 2513 CL Den Haag 3345.48.81 - wo-za llu-17u zo 
12u-17u
Mat van der Heijden - schilderijen, tekeningen [tot 5/2]
■ Studio LVM
Laan van Meerdervoort215 - 2563AA Den Haag 3070/363.11.14 - wo- 
vr 12u-l 7u30 za 11 u-16u
Willem Visser - schilderijen, tekeningèn/Ger Stadman - aquarellen [tot 
6/2]
■ Vrije Adademie
Paviljoensgracht 20-24 - 2512 BP Den Haag 3363.89.68 - ma-do 10u- 
17u vr 10u-16u
“Konkrete Kunst Internationaal” [tot 27/1]

Dordrecht 

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 3078/13.41.00 - di-za,10u-17u 
zo 13u-17u
Lataster [tot 5/3]

Enschede 

■ Gemeentelijk Kunstcentrum Marktzeventien
Noorderhagen 2a - 7511 EL Enschede 3 053/31.00.41 - di-za 12u-l 7u
Jean-Paul Franssens - schilderijen en tekeningen [tot 4/2]

Haarlem 

■ ABC Archit eet uurcent rum Haarlem
Groot Heiligland 47-2011 EP Haarlem 3023/34.05.84 - di-za 12u-17u 
zo 13u-17u
“Haarlemse stadsarchitecten”/Thijs Asselbergs [tot 22/1]
■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem 3 023/32.68.56 - ma-za 11 u-17u zo 
13u-17u
Antonietta Peetere, Ronnie Nienhuis en Noud van Dun [tot 1/2]

Heerlen 

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19 - 6411HKHeerlen 3045/76.44.49 - di-vr llu-17u za- 
zo 14u-17u
“De eigen collectie” - Mariene Dumas, Philip Akkerman, Rob Birza,... 
[tot 16/1]

Helmond 

■De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond 3 04920/265.78 - do-zo 13u-l 7u 
“Kunstenaars van de Kring III” - Jo Peetere en Tinus Derks [tot 12/2] 
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 304920/474.75 - di-vr 10u-17u za- 
zo 14u-17u
“De maat der dingen” - Jan Knap, Albrecht Schnider, Michel François en 
Frank Mandersloot [tot 19/3]
“Verstrengelingen” - Karin Arink - sculpturen [5/2 tot 26/3] 
"Werk-stukken. Visies van de kunstenaar op de arbeidende mens (1870- 
1940)” [tot 2/4]

’s Hertogenbosch 

■Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s-Hertogenbosch 3073/135.052 - do-zo 
13u-17u
“Out of sight” - Paul Cox, Tamar de Kemp, Rob Leijdekkers en 
Lodewijk Thijsen [14/1 tot 12/2]
■ Galerie Hüsstege
Verwersstraat 28 - 5211HW ‘s-Hertogenbosch 3073/14.28.63 - di-vr 
11 u-17u30 za llu-17u zo 13u-l 7u
Michie Lehmann, R.E. Gillet en Rowan Gillespie [22/1 tot 28/3]
■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst 
Citadellaan 7 - 5211XA ‘s-Hertogenbosch 3073/12.21.88 - di-za llu- 
17uzol3u-17u
“Jewels of Fantasy. Modesieraden van de 20ste eeuw.”/”Mode & 
Sieraad” - Pascal Gatzen, Jos van Heel, Peter Jeroense,... [tot 26/3] 
■Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 3 073/877.800 - di-vr 
10u-17u za-zo 12u-17u
“Schoonheid en Burgerzin. Biedermeièrkunst uit Wenen 1815-1848” 
[21/1 tot 7/5]

Laren

■ Singer Museum
OudeDriftl -1251 BS Laren 302153/156.56 - di-za llu-17u zo 12u- - 
17u
“Expressionisme in Nederland. 1910-1930” [tot 19/2]
Han Mes - schilderijen [12/2 tot 19/3]

Leeuwarden 

■ Nederlands Keramiek Museum Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 -8911DZ Leeuwarden 3058/12.74.38 - ma-za 10u- 
17u zo 14u-17u
“Vals of echt. Misverstanden in de keramiek.” [tot 29/1]

Leiden 

■ CBK Leiden
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden 3071/16.53.69 - wo 
vr-za 12uT7u do 12uT7u 19u-21u
Marijke Verhoef [13/1 tot 26/2]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312RA Leiden 3071/16.53.60 - di-vr 10u-17u za- 
zo 12u-l 7u •
"Leids Goed. De textiel in een Hollandse stad” [tot 6/2]
“Borduren 2000” - Berend Strik, Connie Dekker, Christine en Irene
Hohenbüchler,.../’’Merklappen” [tot 6/3]

Middelburg

■ De Vleeshal Middelburg
Markt - Middelburg 3 01180/755.21
“De Heelal Hoed” - Bas Jan Ader, Marijke van Warmerdam,... - films 
[13/1 tot 27/1]
“Hoeders van het binnenland” - Jan Fabre [3/2 tot 3/3]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 3 080/22.91.93 - ma-za lOu-17u zo 
13u-17u
Jo Van Dreumel [11/2 tot 12/3]
Aad de Haas [tot 19/3]

Rijswijk 

■ Galerie Arti Shock
Schoolstraat 26 - 2282 RD Rijswijk 3 070/390.80.95 - di-vr 13u-17u za 
llu-16u zo 14u-17u
Ton Pape - schilderijen [tot 25/1]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Heerstraat 76 - 6041KD Roermond 3 04750/317.04 - di-za llu-17u
Hockney, Dine, Rauschenberg,... - grafiek [-/I]
“Bomen” - Frans Peetere [19/2 tot 25/3]

Rotterdam

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 3 010/44.00.301 - di-za 10u-17u 
zo llu-17u
“Gezichten van de Gouden eeuw” [tot 22/1]
“De Verlichting. Verleden, heden en toekomst van de elektrische 
verlichting en haar invloed op mens en woonomgeving”/Geert van de 
Camp - installatie [tot 29/1]
“Architectural Visions for Europe” [9/2 tot 5/3]
Wainer Vaccari - schilderijen [21/1 tot 12/3]
Rotterdam Designprijs 1995 [4/2 tot 19/3]
“Tom Wesselmann. Een retrospectief overzicht-1959-1993” [28/1 tot 26/3]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam 3 010/441.94.00 - di-za 10- 
17uzoll-17u
“Van Eyck tot Bruegel”/Jan Fabre [tot 22/1]
“The Wonder Years” [tot 29/1]
“Grond” - Joseph Beuys, Robert Gober,... [tot 5/2]
“Nederlandse kunst vanaf 1900” [tot 12/3]
Aanwinsten industriële vormgeving [5/2 tot 26/3]
“Nederlandse tekeningen uit de 19de eeuw: 1800-1850” [tot 26/3]
“Collect/recollect” [5/2 tot 2/4]
“Nederlandse portretten uit de 17de eeuw” [5/2 tot 7/5]
Pyke KoCh (1901-1991) [26/2 tot 14/5]
“Kant en waaiers” [tot 30/7]

■ Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75 - 3014 GERotterdam 3 010/436.02.88 - di-do zo 
12u-17u vr 12u-21u za 10u-17u
“ExpoHenk” [tot 8/2]
■ Galerie RAM
Hoornbrekersstraat 8a - 3011 CL Rotterdam 3 010/412.31.33
Bert Loerakker [tot 29/1]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 3010/440.12.00 - di-za 10u-17u 
zo llu-17u
“De Boompjes van Rem Koolhaas/OMA" [tot 5/2]
Arata Isozaki [tot 12/3]
“Gunnar Daan. Tussenstand van een œuvre 1972-1994” [21/1 tot 16/4]
“Los Angeles - Verslag van een studiereis” [28/1 tot 23/4]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam 3010/213.20.11
"L’ecole du jeu” - Jacques-Henri Lartigue/”Leve Lartigue!” - foto’s van 
schoolkinderen/”Klik, ik heb je” - Marije Van der Hoeven/”Heartbeat” - 
Machiel Botman [tot 22/1]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 3010/414.51.51
Bram Zwartjens en Ria van Eyk [15/1 tot 19/2]
■Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 3010/411.01.44 - di-zo 
llu-18u
“Fish Story” - Allan Sekula [21/1 tot 12/3]

Schiedam ' 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 3 Ó10/426.90.66 - di-za llu-17u zo 
12u30-17u
“Halte Koemarkt” [tot 22/1]
Bram van Velde - overzicht grafisch werk [tot 29/1]

Sittard 

■ Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 3 046/51.34.60
“Das Gleichmass der Unordnung" - Felix Droese [tot 6/2]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat 42 - 5017 CS Tilburg 3 013/44.42.40 - do-zo 13u-l 7u
Anke Roder [tot 29/1]
“Gebundeld Beeld” [3/2 tot 26/2]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark1 - 5041EA Tilburg 3013/43.83.00 - di-zo llu-17u
Jeff Wall [tot 12/2]
“Liber Amicorum" - Edy de Wilde/Nono Reinhold - grafiek [tot 12/3]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 3 030/36.23.62 - di-za lOu-17u zo 
12u-l 7u
“De vierkante auto” - John Körmeling [tot 29/1]
“Beelden uit een bisschopsstad. Utrechtse beeldhouwkunst uit de 
middeleeuwen en de renaissance” [tot 19/2]
Moritz Ebinger [25/2 tot 22/4]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 3 077/51.34.57 - di-vr 10u- 
16u30 za-zo 14u-17u
“1:1” - Pie Daenen, Wolfgang Hahn, Mathieu Knippenbergh,... [20/1 tot 
5/3]

Voorburg 

■ Galerie Arti Forum
Herenstraat 55 - 2271 CB Voorburg 3070/387.78.20 - di-wo vr-za 12u- 
17u do 12u-17u 19u-21u
Groepsexpositie [tot 2/2]
■ Galerie Brak/WK
Herenstraat 76 - 2271 CK Voorburg 3 070/386.87.01
Ledententoonstelling [tot 1/2]
■Tobbe Galerjj
Burg. Feithplein 95 - 2273 BR Voorburg 3 070/386.12.91 - wo zo 12u- 
15u30 za 14u-15u30
Hanny Reneman en Suus Zweekhorst - tekeningen [tot 2/2]

Wassenaar 

■De Greef & De Greef
Schoolstraat 27 - 2242 KE Wassenaar 301751/160.90 - di-za 10u-17u
Hans Giesen - schilderijen/Godèlieve Smulders - sculpturen [tot 18/1] 
■ Raadhuis De Pauw
Raadhuislaan 22 -2242 CP Wassenaar 301751/223.07 - di-vr 10u-16u 
za-zo 13u-16u
“Wassenaar getekend en geschilderd 1850-1950” [tot 22/1]
Cees Bolding (1897-1979) [31/1 tot 19/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 maart 1995. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 15 februari 1995 op het redactieadres.

10 January - 10 february 1995

ANSELMO - BOETTI - MERZ - PAOLINI - PASCALI - PENONE - PISTOLETTO - ZORIO
“Les Occasions Manquées”

A R T I S C O P E St Michielslaan 35, 1040 Brussel TEL 32 (2) 735 52 12 FAX 32 (2) 735 95 15
dinsdag -vrijdag 14.00 - 19.00 én op afspraak
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Prinsenlaan 27 
8400 Oostende
Tel: 059-51 50 76

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

n

Gilbert

Swimberghe
recente schilderijen

14 januari - 12 februari 95 
opening 14-1-95 - van 15 tot 19u

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

'-........... ......................\

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

1/12/94 -16/1/95

“Winteraccrochage”
Internationale selectie 

schilderijen, grafiek, beeldhouwwerken

19/1/95 - 27/2/95

Philippe Adamantidis
beeldhouwwerk in hout

+

Internationale Grafiek

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.
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A KUNSTENCENTRUM Hof ten Doeyer KOP Beekmeersstraat 9, 9636 ZWALM-NEDERZWALM
"V Tel. & fax: 055/ 49 79 89

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

Favoriete grafiek
Elk publiek heeft zijn lievelingen. Ook het publiek van kunstminnaars.

Uit onze voorraad van ruim 1.500 kunstwerken van de 20e eeuw 
plukten we een bont kunstboeket, hoofdzakelijk samengesteld uit 

graaggeziene grafiek van deze lievelingen van het publiek, met werk 
van o.a. Alechinsky, Anderle, Bervoets, Corneille, De Bruycker, 
■ Raveel, van Velde, enz... en oók van enkele mindere góden.

van 22 januari t/m 19 februari '95
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ALECHINSKY ‘Les trois marches'. Ets 69x53,5 cm, 1993. Oplage: 60 ex.

In de tuin, skulpturen van Roger BERCKMOES

Ten hhuiiT
FRANS 

MINNAERT

HOMMAGE

18 JANUARI TOT EN MET 17 FEBRUAR11995
VOOROPENING OP DINSDAG

17 JANUAR11994 OM 19.30 UUR

De galerij is open : 
maandag tot vrijdag van 12 tot 19 uur 

en zaterdag van 11 tot 18 uur
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 

Bondgenotenstraat 54 - 1190 Vorst (Brussel) 
Tel : 02/347 16 86 Fax : 02/346 33 86

nashuatec
MUSSELS 
HOOFOSTEDELIJK 
GEWEST

VLAAMSE 
GEMEENSCHAPS 
COMMISSIE

BESTUUR a-gg DIENST 
VOLKSONTWIKKELING ,8%5 CULTUURSPREIDING

EN OPENBAAR "9 EN
BIBLIOTHEEKWERK * * CULTURELE CENTRA

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

15/12/94 tot 15/01/95

WERKEN OP PAPIER 
Jan Burssens ■ Mario De Brabandere 
Marc Mendelson ■ Godfried Vervisch

■ '
19/01/95 tot 19/02/95

DIRK VANDER EECKEN
■

23/02/95 tot 26/03/95

JAN BURSSENS

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

ANTWERPSE HEIR WEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

KNOKKE
40 KM

EEKLO 
12 KM

GALERIE WW a 
(DABDLJSTRAAT3KM 

(2) TERVENEN 5 KM

/__________ —> ANTWERPEN
/ 48^

OOSTEEKLO ^ERTVELDE

I GENT 
114 KM

INLUSTINGEN

Kunstatelier

Alle lijsten & inlijstingen:
• standaard & maatwerk
• klassiek & eigentijds

Specialisatie:
• natuurhouten lijsten : bruut of gekleurd
• kastlijsten : met glas of plexi
• marouflage van kunstwerken 

(papier op doek)

Kunstatelier Van Den Broeck
Neerveldstraat 174

052/35.66.49



NUMMER 47 - JANVARI-FEBRUARl 1994 

■ Boris Groys Over het nieuwe Proeve van een cultuur- 
economie ■ Jan Verplaetse Over vallende lichamen en 
fezelende stemmen Becketts metafysica van de negatie ■ Bart 
Meuleman Mind yoür own business Over Becketts teksten 
over Bram van Velde ■ Joëlle Tuerlinckx Kunstenaarsbijdrage 
■ Rudi Laermans Berichten uit Mexico Over Europalia 
Mexico ■ Marie-Ange Brayer Bespreking van Cahier 1 Lijn, 
grens, horizon ■ Mare De Kesel Bespreking van Cahier 2 
Woordenloosheid ■ Bart Kennen Bespreking van Cahier 3 
Provincialismen/Ontworteling ■ Steven Jacobs Bespreking 
van Cahier 5 Orthodoxie (...) Applaus ■ Frank Vande Veire 
Kunst-Kritiek - over de behaaglijkheid van ons onbehagen ■ 
'Dirk Lauwaert De onscherpe foto Een oude discussie ■ Dirk 
Pültau Vliegen vierkanten? Over Vierkant ■ Antje von 
Graevenitz Mechanische droomvegetaties OverhetwerkRiver 
of the Moon van Rebecca Hom

NUMMER 48 - MAART-APRIL1994 

■ Dirk Lauwaert Het jonge, het nieuwe en de restauratie 
Capriccio met ruïne en saters ■ Dirk Pültau Tussenstop en 
Transfer: een sociale sector van de jonge kunst? • Mark 
Kremer Watt or van Münchhausen, take your pick Over Watt 
■ Ronald Van de Sompel De Praktijk Toelichting bij een 
tentoonstellingsreeks met jonge kunstenaars ■ Harm Lux 
Brainstorming Reflecties over de prospectie van jonge kunste
naars ■ Jos Van den Bergh Jong talent Voorbeschouwing bij 
de tentoonstellingen Choix de Bruxelles en Prospectus ■ John 
Körmeling Kunstenaarsbijdrage ■ Ilse Kuijken Mark 
Manders, zelfportret Een gesprek metMarkManders ■ Jorinde 
Seijdel De noodlottigheid van het museum? Bespreking van 
Zoo ■ Jan Struelens Het varkenspestpostmodemisme Be
spreking van Cahier 4 Zoölogie. Over (post-)moderne dieren 
• Frank Vande Veire De blinde vlek in het modernistische 
oog Bespreking van The Optical Unconscious van Rosalind 
Krauss ■ Koen Brams Het vel van Cambyses Bespreking van 
de publikatie

NUMMER 49 - MEFJUNI1994 

■ Marc De Kesel Bloedogen van genot Over Hooglied ■ Dirk 
Pültau Hooglied: de tentoonstelling voorbij het verhaal ■ 
Mare Holthof De Madonna van het O.C.M.W. Over Hooglied 
■ Jacq Vogelaar Open-hartoperatie Over Hooglied ■ Frank 
Vande Veire De onincarneerbare mens - iets over kunst en 
religie ■ Steven Jacobs Mr. Grimonprez I presume? Over het 
werk van Johan Grimonprez • Paul Van Beek Angst, een 
actuele neurose Bespreking van Couplet 1 • Koen Brams 
Interview met Daniel Buren (deel 1) ■ Daniel Buren 
Kunstenaarsbij drage ■ Y ves Aupeti tallo t Documenta X Voor
beschouwing naar aanleiding van de benoeming van Catherine 
David tot künstlerische Leiter van Documenta X • Dirk 
Lauwaert De geest gaat steeds door het lichaam (v/m) Bespre
king van De verbeelding van het mannelijk lichaam van Eric de 
KuypeY ■ Mark Kremer De destructieve impuls (deel 1) ■ 
Bart Meuleman Vuile handen

NUMMER 50 - JULI-AUGUSTUS 1994 

■ Koen Brams & Dirk Pültau Meester in de kunst Problemen 
en uitdagingen in het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen ■ 
Hermann Pitz Versuchen müssen wir es doch Over een 
pedagogischepraktijk ■ Dirk Lauwaert Berichten uit een klas 
Over een pedagogische praktijk ■ Petra Richter To be a 
teacher is my greatest work of art Beuys als leraar ■ Candida 
Höfer Pictures from an Akademie Een terugblik op de 
Becherschule ■ Marc De Kesel Een academie voor creatieve 
verrijzenis Een situering van Joseph Beuys’ kunstpedagogiek 
■ Mark Kremer De destructieve impuls (deel 2) ■ Xavier 
Douroux Verzamelen, om wat te doen...? Over de didactische 
omgang met de collectie van Le Consortium ■ Piet Coessens 
Voor het publiek Waarom tentoonstellingen maken ■ Bart 
Verschaffel Peinture vache, peinture métaphysique? René 

Magritte en het sublieme ■ Steven Jacobs Et in Utah ego Het 
sublieme en het pittoreske bij Robert Smithson ■ Koen Brams 
Een tentoonstelling is een plaats om tentoon te stellen Interview 
met Daniel Buren (deel 2) ■ Bart Keunen Tussen overrijp en 
prematuur Over de essays van Rudi Laermans

NUMMER 51- SEPTEMBER-OKTOBER1994 

■ Frank Vande Veire Een zo noodlottig verlangen Over 
Pierre Klossowski ■ Kees Ouwens Een twee drie vier ... ■ 
Mare Holthof You like to watch, don’t you Over pornografie, 
panopticon en panorama • Daniël Robbe rechts Dagboek ’69 
(deel 1) ■ Dirk Lauwaert Proces (ó.;-sen)[<Fr.Procès], 1 (...); 
2 werking in haar voortgang beschouwd ... Over het begrip 
proces ■ Camiel Van Winkel Chaque homme est un artiste 
Over Joseph Beuys ■ Arnout Mik Swallow ■ Fabrice Hybert 
Wandeling, reis, zeep, economie ... • Eran Schaerf Zaun- 
Town ■ Dirk Pültau In het proces, over het project 1 Over This 
is the show and the show is many things ■ Dieter Lesage 
Transferts Omtrent overdrachtelijk Vlaanderen

NUMMER 52 - NOVEMBER-DECEMBER 1994 

■ Stefan Hertmans De vlam overleeft de brandstof Over 
actualiteit ■ Graigie Horsfield 21.10.1994 Een andere ge
schiedenis ■ Eva Meyer Een kwestie van vouwen ■ Peter 
Halley Mondriaan, schilderkunst en verandering ■ Daniël 
Robberechts Dagboek ’69 (deel 2) ■ Koen Brams Prijs JP 
1994 en de ateliers 1985-1993 Analyse met hulplijnen en 
paskruisen ■ Dirk Pültau In het proces, over het proj eet 2 Over 
This is the show and the show is many things • Mark Kremer 
And this is my review... Over This is the show and the show is 
many things ■ Jorinde Seijdel Wall-like Law ■DirkLauwaert 
Luc Tuymans of de breking ■ Ilse Kuijken Passages Een 
gesprek met Joëlle Tuerlinckx ■ Dieter Lesage Rrose is Rrose 
is Rrose is Rrose Bespreking van Exposé
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MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

AUTEURS

Giorgio Agamben Als filosoof verbonden aan de universi- 
teit van Verona. Publiceerde onder andere “Stanze” 
(Bourgois, 1981), “Idées de la prose” (Bourgois, 1988), 
“Enfance et histoire ” (Payot,' 1989), “Le langage et la mort ” 
(Bourgois, 1990) en “La communauté qui vient” (Seuil, 
1990). Bereidt een publikatie voor over het idee van de 
soevereiniteit en de uitzonderingstoestand.

Els Baeten Als onderzoeksmedewerker verbonden aan het 
Vlaams Theater Instituut.

Peter Halley Beeldend kunstenaar. Zijn laatste grote ten
toonstelling werd gepresenteerd door het Stedelijk Museum 
(Amsterdam) en het CAPC (Bordeaux). Galerie 
Bischofberger (Zürich) en Sonnabend Gallery (New York) 
publiceerden in 1988 “Collected essays 1981 - 87”.

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerde in 1994 het boek 
“Het gebroken venster” (Vlees en Beton 25). Bereidt een 
publikatie voor over Henri van de Velde (najaar ’95).

Mark Kremer Kunsthistoricus en criticus. Programmeur 
beeldende kunst bij het Festival aan de Werf (Utrecht).

Ilse Kuijken Schrijft over beeldende kunst. Publiceerde 
voorheen in “De Witte Raaf” gesprekken met Mark Manders 
en Joëlle Tuerlinckx.

Bart Meuleman Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. Schreef recent “Hyperventilatie”, een 
toneeltekst “over de revival van het gezin”.

Dirk Pültau Schrijft Over beeldende kunst voor verschil
lende media. Publiceert in “De Witte Raaf” sinds januari 
1994.

Barbara Vanderlinden Van 1991 tot 1994 medewerkster 
van Antwerpen 93 voor de projecten hedendaagse beeldende 
kunst. Werkt momenteel aan een publikatie over A379089.

VERTALINGEN

Eddy Bettens - Steven Spileers

MET DANK AAN

Lieven De Cauter - Luc Van Acker
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k TEKENTAFELS * PLANAFDRUKPAPIER
NESTLER © ecnaslyl
MLDH UNIC

Kultuurcentrum DE PLOTER
Kerkstraat 4 TERNAT

it PLAN- TEKENKASTEN 
ARCHIvite 

kewuwico

it LANDMEETGERIEF

KKIND gRETTHAUPr Kern)

it NC-SCRIBER 
r@tring muOH

A PLOTTER MATERIAAL 
sCEDTLER r@tring

* TECHNISCH TEKENGERIEF

ir GRAFISCH MATERIAAL

Letraset Ellsle 
MECANORM

• KUNSTGRAFIEK ,
r@tring STAEDTLER 

STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools
Van Ginkel Persen

Walter SCHELFHOUT
Modulaire schilderijen

13 - 30 januari 1995
dagelijks 9-12 & 13-20 uur
zaterdag 10-12 & 14-17 uur
zondag 14-17 uur

• ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN

» OOSTERSE PAPIEREN

8
--

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

J.M. LESAFFRE n.v.
TUINSTRAAT 21-23 
TEL. (056) 22 31 51 
FAX. (056) 22 77 37

VOORSTRAAT 20
TEL. (056) 21 51 18

8500 KORTRIJK

i
DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

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

Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
Steenweg op Brussel 15'- B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel.(02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97
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“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
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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

CD

SPIERAMEN VOOR KUNSTSCHILDERS
a 
o

SINDS 1926

Specialist in
ROTE FORMATEN EN ALLE VORMEN

Groot- en kleinhandel

Lefebvre Frederic - Juniorslaan 112
2811 Leest (Mechelen)
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A BON N E M E N T
750 bfr (belgië) 900 bfr (buitenland) 40 fl (nederland)
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TEL. 015/ 71.47.05.
FAX. 015/ 71.47.06.
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Francis Bacon, Portretstudie (Michel Leiris), 1978 MarcTrivier, Portret van Michel Leiris, 1988

Wat u gezien moet hebben, zeggen we niet.
Wel waar u kunt naar kijken “
en waarom.

Lessenreeksen kunstgeschiedenis *
Verkennende cursussen Wat is Archeologie? met Louis Hulstaert "Het Verhaal van de Schilderkunst, een inleiding tot het 
kijken naar schilderijen • Visies op het landschap met Damien Deceuninck ■ Puur sculptuur, een onderzoek van de 
beeldhouwkunst met Stef Van Beilingen ■ Hedendaagse kunst (voor) bekeken met Paul Van Beek ■ Fotografische esthetiek 
in historisch perspektief met Pool Andries ■ Inleiding tot de moderne en hedendaagse architectuur met Luc Verpoest ■ .
Cursussen Kunstgeschiedenis Een archeologische kijk op de geschiedenis van de Oudste Tijden met Joris Capenberghs ■ 
Mesopotamië, acht eeuwen beschaving met Lou is H ulstaert ■ De kunst van Egypte * Hiëroglyfen. " Mentaliteitsgeschiedenis 
van het Oude Egypte met Peter De Smet ■ Etruskische en Romeinse kunst met Patrick Monsieur "Gotische Collecties met 
Dominique Dumon "Italiaanse renaissance met Rudy De Meulemeester ■ Renaissance in het Noorden met Kathleen Joris 
■ Barokkunst met Bernard Descheemaeker ■ Rococo * Neoclassicisme en de neostijlen met Michel Peeters ■ De Romantiek 
met Marc Holthof "Symbolisme: beelden van de vrouw in de 19de eeuw met Peter De Smet ■ Van het realisme tot Picasso * 
met Jean-Paul Vanhove ■ Historisch expressionisme met Patrick Verlaak ■ The Golden Sixties met Erwin Desmet ■ De kunst 
van Mexico en Midden-Amerika met Joris Capenberghs "Korte cursussen bij de kunstactualiteit Fiamminghi a Roma met 
Rudy De Meulemeester" Nicolas Poussin met Michel Peeters" James McNeill Wh /st/er met Odette Peterink" Piet Mondriaan 
met Steven Jacobs" Constantin Brancusi metStef Van Bel I ingen "Sch ilderij en Lijst met Odette Peterink "Specifieke cursussen 
Betekeningen, overJacques Derrida met Paul Vs/ïWemarck"Filmgeschiedenis: van Expressionisme naar NieuweZakelijkheid .
met Steven Jacobs ■ Over Michel Leiris over Michel Leiris met Sonia Van Ballaert

Lezingen In Uitvoering
"Vaste Collectie(s)" een cyclus lezingen waarin telkens 1 werk uit 1 vaste (museum)verzameling centraal staat. Met onder 
meer Dirk Lauwaert, Dirk Pültau, Luc Verpoest, Paul Willemarck, Steven Jacobs,... "Lezingen in het Fotografiemuseum met 
onder meer Johan De Vos over "Het fotografische Zwart" en "Een geschiedenis van de Fotografie" boor Martin Parr,...

Meer hierover in de nieuwe AMARANT cursusbrochure die u gratis wordt toegestuurd „
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UITSTAPPEN & RONDLEIDINGEN

LEES EERST DIT

• Inschrijven voor een uitstap moet telefonisch gebeuren!
• Uwbetalingwordtbinnenaetien dagen op ons rekening

nummer 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 te
rugbetaald, verminderd met 250,- fr administratiekosten.

• Voor annulaties, minder dan zes werkdagen vóór het 
vertrek gemeld, wordt niets terugbetaald.

• U ontvangt geen schriftelijke bevestiging. Wij verwach
ten u op de afgesproken vertrekplaats.

Michelangelo Pistoletto

Brussel
zaterdag 21 januari 1995

"Mijn werk startte in de jaren vijftig, in een klimaat van 
vervreemding en existentiële angst, van cultureel ongemak in 
een maatschappij die volledig op materieel welzijn is gericht. 
Ik zocht in die jaren naar een vitaàl begin voor de geest, naar 
een fundamentele openbaring van een nieuwe krachtbron, 
naar een signaal voor nieuwe wegen die tegenover het geslo- 
tene van het oude perspectief konden worden geplaatst." 
Michelangelo Pistoletto verzamelde een aantal werken uit de 
jaren zestig en zeventig samen met een aantal recentere 
realisaties onder de titel "De Denkende Mens" en brengt die 
naar het publiek in de nieuwe inkomhal van het BBL-gebouw. 
Hij gaat er een bewuste communicatie aan met zowel de 
architectuur als de bezoeker.
Paul Van Beek zal een aantal rondleidingen verzorgen in de 
tentoonstelling van deze intrigerende kunstenaar.

Rondleidingen 10.30• 13.30 • 15.15 uur

Afspraak in de inkomhal van Bank Brussel Lambert, 
Marnixlaan 24 (ingang Troonstraat)

Prijs lid • niet-lid
220 fr 250 fr

toegang (gratis) en begeleiding door Paul Van Beek

Ernst Barlach

Antwerpen c
zondag 5 februari 1995

■ Het hoofdthema van Barlach (1870 - 1938) is de mens. Hij 
vat die niet op als een individu, maar als een wezen dat in zijn 
angst en wanhoop een symbolische vorm geeft aan innerlijke 
roerselen: zijn wensen, zijn verlangens, zijn streven, zijn 
vertwijfeling. Barlach roept een mens op die zich aan de 
stoffelijke alledaagsheid ontworstelt en reikhalst naareen meer 
spirituele wereld.
Een schitterende collectie van Barlachs werk wordt in het 
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen getoond. De 
tentoonstel ling geeft een zeer volledig overzicht van zijn eerste 
scheppingen, met de nog waarneembare invloed van natura
lisme en Jugendstil, via de werken na zijn reis naar Rusland en 
de Eerste Wereldoorlog tot de creaties in zijn periode van 
eenzaamheid en roem te Güstrow. Een kunstenaar die wat uit 
de belangstelling verdween krijgt hier opnieuw de aandacht 
die hij verdient.

Expressionisme in Nederland • 
Mondriaanhuis

Laren & Amersfoort
zaterdag 4 februari 1995

■ Laren ligt in de buurt van de bosrijke streek Het Gooi. Aan 
het einde van de 19de eeuw ontstond er de Larense School met 
Neuhuys en Anton Mauve. De Amerikaanse schilder William 
Henry Singer (1868-1943) had er een villa die door zijn 
weduwe werd uitgebouwd tot een echt cultureel centrum met 
museum. Onlangs werd het museum vernieuwd en bij deze 
gelegenheid heropend met de tentoonstelling "Expressionisme 
in Nederland". De tentoonstelling presenteert werk van Neder
landse expressionisten en van buitenlandse kunstenaars die op 
hen van invloed waren. Ruim 120 werken geven een beeld van 
een turbulente periode in de beeldende kunst.
■ In de namiddag staat nog een bezoek aan Amersfoort op het 
programma, een provinciestad met een bijzonder goed- 
bewaarde stadskern met o.m. het geboortehuis van Mondriaan 
waar een goedgedocumenteerde tentoonstelling over de kun
stenaar te bezichtigen valt.

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 
Brugge Station, kant Sint-Michiels 
Gent Sint-Pietersstation, kant post

Aankomst 11.00 uur Terugreis

9.00 uur
7.30 uur
8.15 uur

18.30 uur

Prijs lid • niet-lid
1.150 fr 1.280 fr

reis en documentatie, ticket en begeleiding door museumgids 
in "Expressionisme in Nederland"

Luxe, calme et volupté

Luxemburg
11 & 12 februari 1995

■ Luxemburg is voor 1995 de Europese culturele hoofdstad. 
Het kalme leven zal er even doorbroken worden dooreen reeks 
manifestaties met internationale allure. De grote openingsten- 
toonstelling in het heringerichte Casino Luxembourg kreeg een 
citaat van Charles Baudelaire als titel. "Luxe, calme et volupté" 
brengt bijzonder goed de stemming van dé kunst van de jaren 
1900 tot uitdrukking. De tentoonstelling brengt meer dan 250 
werken van de postimpressionisten samen waarvan sommige 
voor het eerst aan het brede publiek worden getoond. De 
werken van Bonnard, Cézanne, Gauguin, van Gogh, Marquet, 
Matisse, Redon, Renoir, Rouault, Toulouse-Lautrec, Vallotton 
en Vuillard komen uit diverse collecties maar waren in het 
begin van de eeuw te zien in privé-woningen van Winterthur 
en omgeving onder invloed van het echtpaar Arthur en Hedy 
Hahnloser - Bühler.
Is deze tentoonstelling de aanleiding om Luxemburg te pro
grammeren, we zullen zeker daarnaast ook voldoende aan
dacht besteden aan de stad en de omgeving zelf. Joris 
Capenberghs werkt voor ons een ongetwijfeld boeiend en 
verrassend programma uit.

Vertrek Antwerpen via Gent en Brussel, met luxecar.

Verblijf in Hotel Arcade in het centrum van de stad.

Prijs 5.670 fr op basis van tweepersoonskamer met ontbijt 
(toeslag single: 1.100 fr)

Volledige informatie en inschrijvingsformulier wordt u toege
stuurd op eenvoudige vraag.

In samenwerking met De Buck Travel n.v. - lie. A 1053 

Romeins Parijs • Gustave Moreau • 
Kurt Schwitters • James McNeill Whistler

Parijs
zaterdag 18 februari 1995

■ Parijs was ooit een Romeinse stad en ook nu nogzijn er zeer 
interessante overblijfselen daarvan te zien. De beroemde 
thermen van Cluny geven een zeer goed beeld van de gallo- 
romeinse badcultuur uit de derde eeuw. Het frigidarium of de 
zaal met koudwaterbad is praktisch intact gebleven. Ook de 
archeologische crypte van het voorplein van de Notre-Dame 
bergt archeologische schatten, je krijgt er o.m. zicht op een 
hypocaustum of vloerverwarmingssysteem uit de vierde eeuw. 
En dan zijn er nog de zogenaamde Arènes de Lutèce, de ruïnes 
van wat ooit een speelruimte voor circus- en theater
voorstellingen was, in 280 verwoest door de Barbaren en in het 
begin van deze eeuw blootgelegd. Tenslotte is er nog een 
bezoek aan het Musée Carnavalet voorzien om het geheel af te 
ronden.
Patrick Monsieur neemt u een dag mee in een voor velen 
onbekend Parijs.
■ Het Musée Gustave Moreau, oorspronkelijk woonhuis en 
atelier van de kunstenaar, werd op diens eigen initiatief omge
vormd tot museum. De mysterieuze uitstraling van het huis en 
zijn interieur typeert het fin-de-siècle waarin de kunstenaar 
vluchtte in een door hemzelf gecreëerde wereld. Peter De Smet 
geeft toelichting.
■ In het Centre Pompidou loopteen zeer te smaken overzichts
tentoonstelling van Kurt Schwitters. De tentoonstelling werpt 
een interessant licht op deze belangrijke kunstenaar niet alleen 
door er een uitgebreide collectie van zijn werk te tonen maar 
door ook aandacht te besteden aan zijn minder bekendfiguratief 
werk dat hij heel zijn carrière door heeft gemaakt.
■ James McNeill Whistler (1834-1903), een naar Europa 
uitgeweken Amerikaan, was een van de meest actieve 
partici panten aan de grote artistieke bewegi ngen van de tweede 
helft van de 19de eeuw.
"Whistler gaat door voor een vertegenwoord iger van ' l'art pour 
l'art': juist geen vrijblijvende keuze, maar integendeel een 
eminent sociaal-politieke optie. Heel zijn eterische kunst is een 
wapen tegen een maatschappij, haar smaak, haar esfetische 
keuzesdie natuurlijkook politieke keuzeszijn." (Dirk Lauwaert) 
De tentoonstelling geeft een haarscherp beeld van de doorge
maakte evoluties én de genomen keuzes van de kunstenaar. 
■ Op hetzelfde moment kunt u op eigen houtje ook nog naar 
"André Derain. Le peintre du trouble moderne" in het Musée 
d'Art Moderne de la Ville de Paris, "Chine des origines" in het 
Musée Guimet, "Peintures Italiennes du Musée des Beaux-Arts 
de Nantes" in het Musée du Luxembourg en "Louise Bour- 
geois"indeGaleried'ArtGraphique van het Centre Pompidou.

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 6.15 uur
Brugge Station, kant Sint-Michiels 7.00 uur
Gent Sint-Pietersstation, kant post 7.00 uur
Kortrijk Hallen, bushalte • 7.45 uur

Aankomst 11.00 uur Terugreis' 20.00 uur

Prijs lid • niet-lid
busreis 900 fr 1000 fr
reis en documentatie 
module 1 220 fr
ticket tot de tentoonstelling "Kurt Schwitters"/ geen begelei
ding 
module 2 350 fr
ticket tot de tentoonstelling "James McNeill Whistler" en de 
vaste collectie van het Musée d'Orsay/ geen begeleiding 
module 3 245 fr 275 fr
ticket voor het Musée Moreau en begeleiding door Peter De 
Smet 
module 4 820 fr 915 fr
ticket tot het Musée Cluny, de crypte archéologique du Parvis 
en tôt het Musée Carnavalet, toegang tot de Arènes de Lutèce, 
de ganse dag begeleiding door Patrick Monsieur 
prijs modules exclusief reis en documentatie

Rondleiding 11.00 • 14.00 uur

Afspraak in de inkomhal van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplein

Prijs lid • niet-lid
380 fr 425 fr

toegangsficket en begeleiding

KUNSTHISTORISCHE REIZEN

Bent u geïnteresseerd in kunsthistorische reizen?
Bel, schrijf of fax voor onze gratis reisbrochure!

krokusvakantie Marokko, de Makhzen-steden
25 februari tot 4 maart 95

paasvakantie Firenze, de wieg van de renaissance
1 tot 8 april 95

Iran, van Zarathustra tot ayatollah
1 tot 15 april 95 

Egypte: op zoek naar Osiris, het kruis en de halve maan
1 tot 14 april 95

NFORMATIEBON

NAAM

ADRES

GEMEENTE

TELEFOON

wil graag

□ de reisbrochure 1995 ontvangen
□ de cursusbrochure voorjaar 1995 ontvangen

Informatie wordt bezorgd zodra beschikbaar
____________________ ____ %

AMARANT PRAKTISCH

Amarantteam
Filip De Keyser, Erik Eelbode (cursussen, lezingen, 
projecten) • Johan De Koninck, Daan Rau (reizen, 
daguitstappen) • Koen Brams, Etienne Wynants (De 
Witte Raaf) • Jo Boulembercq, Gauthier Dejonghe, 
Ruud Van Damme, Goedele Van den Eede (zakelijk 
beleid en administratie)
Amarant-lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt één jaar vanaf ontvangst van 
betaling en betekent minstens 10 % korting op alle 
Amarant-actitiveiten, zes nummers van De Witte Raaf 
en vijf programmabrochures.
Lid worden kan door overschrijving van 900 ’Bfr. op 
onderstaande rekeningnummers
Tarieven België
Lidmaatschap
900 Bfr
Tarieven Nederland
Lidmaatschap
1050 Bfr - 55 fl
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