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Wreedheid
Beelden van geweld, wrede beelden, 
waarom maken we ze en waarom wil
len we ze zien? Kunnen we in beelden 
wel tot zoiets als wreedheid doordrin
gen? En hoe kunnen deze beelden zich 
plots als kunst voordoen? Ziehier de 
vragen die we in deze aflevering van 
“De Witte Raaf’ aan de orde willen 
stellen, in relatie tot uiteenlopende 
oeuvres als dat van Danny Devos, Cady 
Noland en Louise Bourgeois, en met 
impliciete of expliciete verwijzing naar 
films als “Psycho”, “The Silence of the 
Lambs”, “Leon” en “NaturalBom Kil
lers”.
Eerste hypothese: maken en bekijken 
we deze wreedheden niet om ze verder 
van ons af te kunnen duwen? Is het 
wrede beeld niet in de eerste plaats een 
schild tegen een wrede realiteit? Van
uit deze vraagstelling dringt Bart 
Meuleman door tot de zwakke èn mo
raliserende kern van Oliver Stones 
“Natural Bom Killers”.
Tweede hypothese: zit de artistieke 
potentie niet verscholen in de kloof die 
zich tussen de reële en de verbeelde 
wreedheid bevindt? Kunnen wrede 
beelden op deze manier misschien (ook 
nog goede) kunstwerken worden? 
Mare De Kesel schuift het veilige, 
wrede beeld waarover sprake in de 
eerste hypothese terzijde, en gaat op 
zoek naar de structurele condities van 
wat wij kunst noemen.
Voor een beter begrip van het van 
misdaad en geweld doortrokken werk 
van Cady Noland grijpt Mark Kremer 
terug op de geschiedenis van de Ame
rikaanse cultuur. Dirk Lauwaert 
neemt het grafische oeuvre van Louise 
Bourgeois onder de loep: “MERCI 
CRIME”.
“Slechts schijnbaar dichtbij gehaald 
fungeren reality en history als buffer
zones die ons juist van het reële en de 
geschiedenis afschermen, om te voor
komen dat we out of control zouden 
raken”, dit citaat uit de tekst van 
Jorinde Seijdel zou als een scharnier 
tussen het eerste en het tweede deel 
van deze aflevering kunnen fungeren, 
want haar tekst gaat niet over wrede 
beelden maar over het museum als 
history- en theme-park in het algemeen, 
en het Groninger Museum in het bij- 
zonder. Marc Dubois bespreekt pre
cies een omgekeerde operatie: de 
verbouwingsplannen van het Gentse 
Casino ten behoeve van het Museum 
van Hedendaagse Kunst. Verder pre
senteren we het eerste deel van het 
derde onderzoek naar publieke collec
ties in Vlaanderen. De geschiedenis 
van de Westvlaamse collectievorming 
en de kunsthistorische visie van de 
conservator van het PMMK vormen 
het onderwerp van de tekst van Koen 
Brams en Dirk Pültau. We besluiten 
deze aflevering met Mare Holthofs re
trospectieve analyse van het televisie
werk van Jef Cornelis.
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“Helder noemen wat donker opkomt”
Over mimesis, misdaad en kunst

N’y avait-t-il dans les oeuvres de la pensée 
(...) un excès sur tout discours possible, le 
silence d’une terreur?
J.-F. Lyotard

1.

Dat iemand eigenhandig lampekappen, as
bakken en andere prullaria ineenknutselt, 
kan in sommige gevallen nog onze waarde
ring wegdragen, maar wanneer we te weten 
komen dat die spullen zijn vervaardigd uit 
de huid van vrouwen, die de doe-het-zelfver 
in kwestie eerst langdurig heeft uitgehon
gerd om ze daarna eigenhandigbm te bren
gen, dan deinzen we terug van huiver en 
afschuw. Toch belet dit niet dat diezelfde 
wreedheid, wanneer die in een kunstobject 
is verwerkt, ons moeiteloos een esthetische 
ervaring weet te ontlokken. Net zo goed als 
om het even welk ander kunstwerk kan ook 
dit ons doen aanvoelen waar het in kunst 
überhaupt om te doen is.
Al bij al gaat het trouwens in heel wat kunst 
over gruwelijke zaken, en niet het minst in 
de traditionele ‘schone’ kunsten: middel
eeuwse schilderijen die niet op een of an
dere manier wreedheden tonen, zijn veruit 
in de minderheid. En men dient daarenbo
ven op die doeken ook nooit lang naar de 
wreedheid te zoeken: ledematen afrukken, 
iemand levend de darmen uithalen, rad
braken, in de kokende olie onderdompelen, 
kruisigen, levend villen, het staat er met een 
onnavolgbare helderheid haarfijn op weer
gegeven. Misschien dat de Madonna- 
iconografie eraan ontsnapt, maar dan toch 
enkel wanneer die vrouw niet naast het 
marteltuig van haar zoon moet prijken. En 
zelfs waar haar zoon als zorgeloze belhamel 
wordt afgebeeld, zindert reeds een voor
voelen van wat hem te wachten staat. Na
tuurlijk weet men ook dat dit ontzaglijk 
lijden zal worden gekeerd in een nog ont- 
zaglijker hemels geluk, wat binnen de chris- 
telijke denkwereld in ieder geval die geëta
leerde wreedheid wat lenigt. Maar onder
tussen wordt de horror er toch maar meedo
genloos geregistreerd en met haast tome

loze verve uitgesmeerd.
De emancipatie van de kunst uit haar reli
gieuze bevoogding - in de Hollandse schil
derkunst van de 17de eeuw bijvoorbeeld - 
lijkt een vreedzamer burgerlijke kunst op te 
leveren, waar nog slechts af en toe een 
ongevaarlijke doodskop een stilleven mag 
sieren, dan nog meestal binnen de neutrali
serende context van een vanitas-tafereel. 
Wanneer later de 19de eeuw naar buiten 
trekt om er nog eens de schilderkunst uit te 
vinden, zou men kunnen stellen dat deze 
laatste zich eindelijk van het thema van de 
horror - en in zekere zin zelfs van de ‘horror’ 
van het thematische zonder meer - heeft 
weten te ontdoen. Al lijkt dit evenwel toch 
een tol te hebben gekost: de wreedheid duikt 
nu des te nefaster op in het problematische 
zelfverstaan van de kunstenaar, die voortaan 
al te vaak oog in oog komt te staan met 
waanzin en dood, getuige het fameuze oor 
en de dito waanzin van Van Gogh. Hoe 
formalistisch de kunstontwikkeling in onze 
eeuw ook mag lijken, een ernstige en toon
aangevende tendens daarin - onder meer 
onder impuls van het surrealisme - weigert 
nog langer de wreedheid uit haar centrum te 
bannen, en dit tot op heden. Men denke 
bijvoorbeeld maar - lukraak - aan de balpen- 
tekeningen van Jan Fabre of een aanzienlijk 
deel van de Oostenrijkse kunstscène: de 
beeldende kunstenaars Hermann Nitsch, 
Günter Brus, de filmmaker Haneke en de 
theaterauteur Wemer Schwab.

2. [Mimesis moralis]

Iets als horror, ellende, wreedheid, mis
daad, iets afzichtelijks spookt blijkbaar tot 
op vandaag in de kunst rond. En uiteraard 
niet in de kunst alleen. Dit soort gruwel is 
sowieso de wereld nog niet uit. Waarom 
echter moet de kunst in haar 'objectkeuze' 
uitgerekend naar zo’n wanbedrijf grijpen? 
Wat bezielt bijvoorbeeld iemand als Danny 
Devos die de sporen van seriemoordenaars 
natrekt om ze als ‘relikwieën’ in zijn wer
ken op te slaan? Mag - of misschien zelfs: 
moet - de kunst een misdadiger dan als een 

soort heilige vereren en al wat misdaad is op 
een sokkel plaatsen? Maar het is evenzeer 
de vraag wat de kunst anders binnen haar 
kaders en op haar sokkels zou moeten plaat
sen. Als zij zich dan toch met iets moet 
inlaten, waarom niet uitgerekend met zaken 
als misdaad en ellende? Geluk en goedheid 
lijken haar immers lang niet zo interessant, 
aangezien zij zich daar doorgaans enkelin 
een ironiserende geste mee inlaat. Bijvoor
beeld om de kijker het ongeluk van ons 
gepretendeerd geluk en het tragisch, falend 
karakter van onze beoogde goedheid voor 
de voeten te werpen. Geluk en goedheid zijn 
uitmuntend en begerenswaardig, dat wel, 
maar de voorstelling ervan valt nagenoeg 
altijd tegen, al was het maar omdat die 
moeilijk anders dan gigantisch saai kan zijn. 
Geluk dient blijkbaar niet zozeer te worden 
getoond als wel geleefd en wanneer het dan 
toch zo nodig moet worden voorgesteld, is 
het omdat het zoek is en in dat geval stelt 
men dan ook beter dit gebrek aan geluk 
voor. Ook waar de goedheid in beeld wordt 
gebracht, fungeert zij doorgaans enkel als 
antwoord en slotbeeld op een scène waar 
vooral het kwaad de dramatische spanning 
gaande wist te houden.
Een kunst die ellende en misdaad voorstelt, 
verraadt veeleer de drang naar het tegen
deel. Ze worden geëtaleerd, zo lijkt wel, niet 
omdat men die beaamt en verlangt maar 
omdat men ze op afstand wil houden. Waar 
kunst het kwaad voorstelt, wordt het imagi
nair ingekaderd en op die manier vóór en 
dus buiten zich gesteld. Het kunstwerk lijkt 
wreed maar het bevrijdt juist op die manier 
de wereld van een reële wreedheid. In dit 
licht zóu men kunst een zuiverende en he
lende functie kunnen toeschrijven, reden 
waarom ze in onze burgelijke cultuur niet 
alleen zou worden geduld maar ook ge
geerd. Zelfs een literair oeuvre als dat van 
Markies de Sade, waarin de kunstminnende 
lezer een ongekende apotheose van wreed
heid in de maag wordt gesplitst, kan in dit 
opzicht de functie van een catharsis vervul
len. Al bij al is ook dit sadistisch universum 
immers nooit méér dan een voorstelling en 
biedt het daarom de mens de kans zijn
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kwaadaardigste verlangens op een onge
vaarlijke, denkbeeldige manier naar buiten 
te brengen en er zich zodoende van te zuive
ren. Op die manier kan de mens zijn meest 
wrede neigingen kwijt zonder ooit reëel tot 
dit soort kwalijke praktijken te moeten over
gaan. Hoe wreed kunst ook uit de hoek kan 
komen, zij zou dus in principe dezelfde 
functie hebben als de moraal. Ook die heeft 
het immers voortdurend over het kwaad en 
laat het niet na om het op de meest wrede 
manier voor te stellen, maar haar enige 
bedoeling daarbij is des te overtuigender het 
goede te doen schitteren en, waar het kan, 
ook effectief te doen zegevieren.

3.

In dit opzicht lijkt de kunst, ondanks haar 
tegendraadse agressie, toch te zijn mee
gestapt in de moraliserende tendens die vanaf 
de Verlichting gaandeweg maar beslissend 
opgapg heeft gemaakt. Zij zou “helder noe
men wat donker opkomt” (Lucebert). Ze 
zou een instrument van een Aufklarung zijn, 
een detectiemiddel om het obscure op te 
sporen en in het licht te stellen. Mogelijker
wijze functioneert de kunst in onze huidige 
cultuur meestal op die manier - of doet men 
haar althans zo functioneren. Toch is het de 
vraag of wij haar op die manier wel ten volle 
ernstig nemen. Dringen wij op die manier 
wel ver genoeg door in datgene wat haar in 
laatste instantie drijft of, ruimer, in datgene 
wat zij ons überhaupt te denken kan geven? 
Valt, bijvoorbeeld, de taak van de kunst 
effectief samen met die van een moreel 
leraar die er ons vermanend op wijst hoe 
schoon het kwaad wel kan lijken? Mis
schien komt het daar in de praktijk vaak op 
neer, maar is die leraar in dat geval ook een 
goede kunstenaar? Ook Sade bijvoorbeeld 
leert en onderwijst; de scènes die hij ons 
voorschotelt, hebben meer dan eens een 
uitdrukkelijk pedagogische inslag (voor
beeld bij uitstek: “La philosophie dans Ie 
boudoir”), maar hij is - gelukkig maar - een 
pedagogisch onbenul want hij overtuigt zo 
te zien maar weinigen. Misschien is hij 
daarenboven ook nog een slecht kunste
naar? Of is hij een te ‘moeilijk’ kunstenaar? 
Wat er ook van zij, die moraliserende visie 
op de verhouding tussen misdaad en kunst 
zal zich steeds op œuvres als dat van Sade 
de tanden stuk bijten. Als men het oeuvre 
van de Markies al op een moralisering zou 
kunnen doen teruggaan, dan laat het zich 
strikt genomen toch enkel lezen als een 
pleidooi voor een rabiate antimoraal. Ook 
in dit geval echter zou - binnen de logica van 
die moraliserende interpretatie - het goede 
er hoe dan ook als spiegelbeeld des te hel
derder uit te distilleren moeten zijn.
En uitgerekend dit laatste is bij Sade nu net 
niet het geval. Het misdadige en het afstote
lijke wordt er ons op zo’n manier voor
geschoteld dat zowel de voorstelling als de 
auteur er zelf grondig door worden aange
tast. Hij brengt het donkere geweld dat in de 
mens schuilt, tot helderheid maar tegelijk 
wordt die helderheid er zelf allesbehalve 
klaarder door. Het is alsof het geweld, in het 
felle licht van zijn vertoog, er alleen maar 
donkerder op wordt en dat zijn alles scherp 
stellende licht de ogen van de lezer ver
blindt en blijft verblinden. Hij heeft ‘helder 
genoemd wat donker opkomt’, maar daar
door blijkt veeleer alleen het licht verduis
terd. Hoe slecht het slechte ook in Sades 
oeuvre naar voren treedt, het goede wordt er 
niet echt duidelijker door. Wanneer we dit 
afschuwelijke, mensonterende oeuvre al niet 
als iets onverteerbaars naast ons neerleg
gen, weet het ons toch nooit echt iets anders 
te schenken dan het hardnekkig gevoel van 
wrevel en verontrusting.
Waar is het goede bij Sade? Uiteraard ner
gens, niet eens - en hierin schuilt het ultiem 
onverteerbare - in het tegendeel van wat hij 
zegt. Hij heeft zich al te resoluut en al te lang 
opgehouden in de voorstelling van het 
kwaad, zodat hij er als het ware mee is gaan 
samenvallen. Is wat Sade met het kwaad 
doet dan nog wel te reduceren tot een voor
stelling, in de gangbare betekenis van het 
woord? Is het kwade in zijn oeuvre te beper
ken tot de inhoud van een voorstelling? En 
is er hier, strikt genomen, nog sprake van 
een op zich staand subject dat een object, los 
van hem, vóór zich'stelt? Wil de kunstenaar 
Sade niet ook het reële kwaad, wil hij het 
niet compromisloos, in de letterlijke zin van 
het woord, zelf zijn? Vormt precies de harde 
zijns-pretentie van deze wil niet de onuit- 
puttelijke bron voor zijn voorstelling, voor 
zijn œuvre? Heeft zijn artistiek creatief 
geheim, dat een zondvloed aan bladzijden 
heeft opgeleverd, niet iets wezenlijkers ge
meen met het kwaad, dan dat het dit vóór en 

dus buiten zich stelt? Is de voorstelling hier 
niet als zodanig misdadig geworden? Het 
kunstwerk lijkt hier enkel en alleen nog te 
putten uit zijn eigen, formele kwaadaardig
heid. Is het dan niet ten voeten uit, tot in zijn 
artistieke principe, kwaad? In dit geval zou 
kunst iets van misdaad en kwaad in zich 
hebben, niet omwille van de inhoud van 
haar voorstelling maar alleen al omdat zij 
überhaupt ‘voorstelt’. Enkel de puur for
mele structuur van de mimesis die erin aan 
het werk is, zou haar aan de misdaad ver
want maken.
Dankzij zijn mimetisch vermogen om de 
dingen voor te stellen, zou dé mens in staat 
zijn licht te brengen in het duistere (het 
kwaadaardige, het misdadige) van zijn be
staan. Toch zou dit niet wegnemen dat iets 
van dit duistere tot de werking van de licht
brengende mimesis zelf behoort. De mens 
zou in staat zijn ‘helder te noemen wat 
donker opkomt’, maar niet zonder de 
unheimliche (want tegelijk alles verstorende) 
medewerking van dit donkere als zodanig.

4. [Mimesis revisited]

Om door te dringen tot de grond van de 
fascinatie die de kunst zo vaak voor mis
daad en kwaad koestert, zullen we die mime
sis nog dichter op de huid moeten zitten. Als 
bij een dissectie, zullen we zelfs tot. onder 
die huid moeten doordringen, om daar de 
kwaadaardige, misschien wel kanker
verwekkende virussen aan het werk te zien 
die in de structuur van elke (dus ook kun
stige) voorstelling zijn binnengeslopen. 
Wat grijpt er precies - om met deze vraag 
van wal te steken - structureel plaats wan
neer men zich iets voorstelt of wanneer men 
een kunstwerk op het getouw zet? Wat men 
ook voorstelt of creëert (zelfs als men niet 
echt iets creëert maar een bestaand object 
onveranderd tot kunstwerk promoveert), 
steeds heeft men noodzakelijk in een eerste 
moment het gegeven ding moeten negeren. 
Alvorens in een voorstelling te kunnen wor
den opgenomen, moet het reële, concrete 
bestaan van de dingen worden ontkend. 
Onze greep op de dingen doet immers so
wieso, ook buiten de artistieke context, eerst 
alsof ze niet echt bestaan om ze op die 
manier, in die negatie-beweging zelf, vóór 
ons te kunnen stellen. Onze greep op de 
dingen roept ze als het ware op uit hun eigen 
afwezigheid. Alsof we ze in hun eigen, 
materiële bestaan tot niets herleiden, om ze 
zodoende enkel nog de ’materialiteit’ van 
onze voorstellingen te verlenen.
Van dit soort negatie biedt de taal ons een 
verhelderend paradigma, aldus bijvoorbeeld 
Maurice Blanchot, die we hier ook in het 
vervolg van ons vertoog tot leidraad zullen 
nemen. Vóór we iets een naam geven, heb
ben we het in feite eerst afwezig moeten 
maken om het daarna, in onze woorden, 
opnieuw aanwezig te kunnen stellen. In de 
taal overleven de dingen de ‘moord’ die 
inherent is aan hun benoeming. Niet de 
dingen spreken, maar hetgeen getuigt van 
hun afwezigheid en pas deze getuigenis 
stelt hen aanwezig, stelt hen voor. De taal 
vindt dus in laatste instantie haar mogelijk- 
heidsvoorwaarde in de dood. Als we de 
dingen namen geven, anticiperen we in feite 
reeds op hun verdwijnen; zoals we ook zelf, 
in de taal waarin we onszelf en de wereld ter 
sprake brengen, op ons eigen sterven voor
uitlopen. Dit impliceert evenwel dat alles 
wat door onze woorden is ‘gedood’, in die
zelfde woorden die dood ook te boven komt. 
Niet dat de dingen daarin opnieuw hun 
‘echte’ leven hervinden: in de taal blijven de 
dingen wel degelijk afwezig, maar diezelfde 
taal biedt uitgerekend aan die afwezigheid 
alsnog de mogelijkheid ‘er te zijn’. Het is de 
afwezigheid van de dingen die in de taal 
aanwezig blijft en hun dood ‘overleeft’.
Toch dient de verhouding tussen taal en 
dood nog scherper te worden gesteld. Het is 
immers niet zozeer de dood als zodanig als 
wel een onvermogen dat die dood kenmerkt, 
die de mogelij kheids voorwaarde van de taal 
vormt. Al maakt elk woord het ding dat het 
benoemt onherroepelijk afwezig, het be
vestigt evenzeer het onvermogen van de 
dood om die afwezigheid en die negatie ‘af 
te maken’ . Alsof de taal de plaats is waar die 
dood en die afwezigheid in de materialiteit 
van de woorden blijven haperen en zo toch 
‘aanwezig’ blijven. De taal gaat primordiaal 
uit van dit eigenaardig soort weerbarstige 
‘aanwezigheid’ van de dood. Zij ontrukt de 
dingen aan de levende werkelijkheid om 
hen in het schimmige dodenrijk van de 
woorden een bestaan te geven. Dit fictieve 
bestaan levert hen uit aan een dood waarin 
ze niet zozeer sterven als wel niet ophouden 
dood te gaan', waarin - met andere woor

den - hun dood samenvalt met hun “onmo
gelijkheid om te sterven” (Blanchot, “La 
part du feu", p.317).
In dit opzicht ontspringen de woorden niet 
aan het positieve bestaan van ding en wereld 
maar aan een soort harde, in de taal ‘mate
rieel’ geworden negatie van de wereld. In 
tegenstelling tot die eindige wereld hebben 
ze dan ook iets oneindigs over zich, zij het 
dan evenwel niet in de zin dat ze een eeuwig 
vaststaande identiteit zouden bezitten. De 
woorden zijn oneindig in zoverre ze geënt 
zijn in een dood die nooit aan zichzelf toe
komt; in zoverre ze dus gefundeerd zijn in 
de ‘ongrond’ van de dood, in een ruimte die 
zelfs niet het houvast van een begrenzing 
kan bieden en daarom onbeslist en indifferent 
is. Die onmogelijkheid van de dingen om te 
sterven in de taal die hen vermoordt, opent 
hen op het in-definitieve (het onbepaalde) 
en het in-finitieve (het oneindige). In dit 
licht is het te begrijpen dat hun zegbaarheid 
hen niet weet uit te putten. Reden waarom 
de taal leeft van haar falen de dingen in hun 
volkomen volheid aan het licht te laten 
komen. Reden ook waarom de taal niet 
ophoudt te spreken wanneer ze zwijgt, aan
gezien ze ook in haar stilte dat falen van haar 
niet gezegd kan krijgen. In die stilte klinkt 
het oorverdovende van haar oneindige, nooit 
bij zichzelf aankomende zegbaarheid nog 
het sterkst door.
Taal wordt kunst wanneer ze obsessief aan
gestoken raakt door die onmogelijkheid, 
wanneer enkel nog haar aperte onvermogen 
(dat het onvermogen is van de dood) haar 
voortjaagt. Zij wordt kunst wanneer zij dreigt 
enkel nog taal als zodanig te zijn. Dit doet 
zij wanneer ze blijft steken in de negatie van 
datgene waarover ze het wil hebben (met 
name de ‘dingen zelf). Net als elke vorm 
van taal en voorstelling geschiedt kunst 
vanuit het vermogen alles te kunnen nege
ren, maar in plaats van - consequent - ook dit 
louter negatieve moment te negeren en zo 
tót iets positiefs en concreet werkelijks te 
worden, is kunst in het bijzonder door dit 
eerste, puur negatieve moment zelf gepre
occupeerd geraakt. Op die manier komt zij 
nooit aan een ‘positief discours toe dat 
daadwerkelijk iets aan de wereld weet bij te 
dragen. Zij zoekt onophoudelijk (want te
vergeefs) naar het ogenblik net vóór ze aan 
die daadwerkelijke realiteit toekomt, ze tast 
naar die loutere, ‘eerste’ negatie die welis
waar haar initiële drijfveer is, maar door 
haar in élk oeuvre en elke voorstelling tege
lijk ogenblikkelijk wordt genegeerd omdat 
dit oeuvre, hoe onwerkelijk en fictief het 
ook is, toch altijd op een of andere manier 
ook is en dus wel degelijk een soort werke
lijkheid uitmaakt.

5.

Literatuur en kunst in het algemeen opere
ren in het domein van die ‘eerste’ negatie, in 
dat domein waar de dingen zij n gereduceerd 
tot die eigenaardige afwezigheid die weer
barstig blijft aan haar eigen verdwijnen en 
ovérleeft in die unheimliche, nooit aan zich
zelf toekomende ‘materialiteit’ die de taal 
is. In de dubieuze, nog onbesliste realiteit 
van dit louter negatieve zal de verbeeldings
kracht van literatuur en kunst zich enten. 
Precies in die verbeeldingskracht zelf - en 
niet zozeer in wat wordt verbeeld - zal de 
reden moeten worden gezocht waarom kunst 
zo vaak van misdaad en kwaad is bezeten. 
Literatuur en kunst leggen immers, tegen
over de wereld die is zoals hij is en zichzelf 
goed acht, de ‘kwaadaardigheid’ aan de dag 
zich een wereld te verbeelden die de be
staande in principe volkomen negeert. Wel
iswaar gebruikt - bijvoorbeeld - de litera
tuur geen andere woorden (personages, si
tuaties,...) dan die uit de concrete leef
wereld, maar ze extrapoleert ze naar een 
algemeen, universeel niveau en maakt er, 
zonder enige vorm van concrete bemidde
ling, een nieuw geheel van, dat alleen al 
omwille van dit laatste de pretentie heeft 
absoluut te zijn. Juist het feit dat die reële, 
particuliere elementen tot een (alsnog niet 
bestaand) geheel worden gemaakt, maakt 
ze fictief en irreëel. En de literatuur gaat 
daarbij inderdaad op een onmiddellijke, di
recte manier te werk in zoverre ze in haar 
omgang met de werkelijkheid voorbijgaat 
aan elke vorm van bemiddeling die haar in 
haar engagement rekening zou kunnen doen 
houden met de feitelijke, concrete haalbaar
heid van haar opgezette projecten. Dit ‘on
middellijke’ karakter versterkt dan ook al
leen maar de absolute, ‘totalitaire’ pretentie 
die reeds haar werk op zich kenmerkte.
Kunst en literatuur ontspringen aan de erva
ring dat alles wat is, fout zit en ‘eigenlijk 
maar niets’ is. In hun hautaine haat tegen- 

‛ over “la laideur de ce monde” (Rimbaud) 
weigeren zij echter genoegen te nemen met 
de beperktheid van de wereld en trachten er, 
in het eigen kunstwerk, een oneindig, abso
luut alternatief voor in de plaats te stellen. 
Die grondige onvrede tegenover alles wat 
is, zou in haar grenzeloze afkeer meteen 
alles willen zien verdwijnen en is daarom 
ten aanzien van alles wat zich als ‘zijn’ en 
‘goedheid’ heeft geïnstalleerd, wezenlijk 
kwaadaardig. De initiële en basale ervaring 
die de kunst voortdrijft, is die van een niets 
ontziende, pure maar nog volstrekt lege 
vrijheid. Wanneer de kunst dit abstracte, 
nog onbemiddeld negatieve moment ook 
effectief in een concrete realiteit zou omzet
ten (en zo niet langer fictie zou zijn), zou dit 
alleen een meedogenloze en absolute ter
reur kunnen opleveren. De concrete waar
heid van datgene wat de kunst voortdrijft, is 
strikt genomen de onhoudbare terreur van 
de revolutie. Alleen het feit dat zij in haar 
fictie en haar schriftuur (dit is in de talige 
materialiteit van haar negatie) blijft steken, 
houdt haar van die catastrofe of van die 
‘holocaust’ af.
Die absolute oneindigheidservaring ligt 
overigens aan de basis van elke soort crea
tie, ook van de niet-artistieke. Ze vormt 
zelfs zonder meer het fundament van het 
hele werkelijkheidsgebeuren als zodanig 
(wat meteen aangeeft hoe wij ons hier, net 
als Blanchot waar wij ten overvloede uit 
putten, in een Hegeliaans denkschema be
vinden). Zij geeft het principe aan van de 
manier waarop alles ‘is’, dit wil zeggen 
‘geschiedt’. Maar wat - althans in Blanchots 
Hegellezing - een kunstwerk onderscheidt 
van de werkelijkheid en haar reële geschie
denis, is het gegeven dat zijn initieel 
oneindigheidsmoment ’unbestimmt’ en leeg 
blijft, aangezien dit niet meteen ook zich
zelf negeert en zo opgaat in een concrete 
arbeid aan de (eindige) geschiedenis. Het 
denkt tegenover die eindige realiteit ‘en 
bloc’ een artistieke oneindigheid te kunnen 
stellen. Daarom is voor B lanchot het oeuvre 
dat de kunst op het oog heeft, iets wat in 
Hegels termen (meer bepaald die uit de 
“Phanomenologiedes Geistes ”) een ‘slechte 
oneindigheid’ zou heten. Het blijft in zijn 
‘lege’, absolute vrijheidspretentie steken en 
komt daardoor niet aan de reële ‘arbeid’ van 
de geschiedenis tœ. Weliswaar veronder
stelt elke creatie een initiële onvrede met het 
bestaande, maar de artistieke creatie raakt 
uit die onvrede en uit die haat niet weg; zij 
weet die niet in een daadwerkelijk engage
ment om te zetten, zij komt enkel tot een 
‘fictief oeuvre dat buiten de reële wereld 
opereert.

6.

Het kunstwerk bewaart en koestert in zich 
die ‘eerste’, allesvernietigende negatie die 
aan onze voorstelling van de werkelijkheid 
ten grondslag ligt. Het houdt zich op in die 
eigenaardige ‘materialiteit’ van de voor
stelling en van de taal als zodanig. Het blijft 
in de versteende, gematerialiseerde moord 
op de dingen haperen en bewaart zo iets van 
de primaire haat die onze liefde tot de we
reld schraagt door erin verdrongen te wor
den. Zonder de (dialectische) liefde waar
mee de realiteit zich aaneenrijgt effectief te 
bedreigen, baden kunst en literatuur toch - 
om met Freud te spreken - in een “haat die 
ouder is dan de liefde".
In dit opzicht wordt het begrijpelijk waarom 
een kunstwerk zich verwant kan voelen met 
het reële kwaad, dat zich - net als dat werk 
- ook aan de zelfkant van de positieve, 
zinvolle wereld ophoudt. De pure agressie 
tegen alles wat is, overleeft weerbarstig in 
het kunstwerk dat daarom nooit aan een 
effectieve, zinvolle arbeid toekomt en waar
door die kunst zichzelf dan ook vaak als 
‘maudit’ verstaat. In de ‘materialiteit’ van 
haar voorstelling stolt die kwaadaardige 
oerschreeuw tegen het universum en wordt 
er een versteende, fictieve terreur. Zoals in 
elke voorstelling worden die dood en die 
terreur ook daar gedood, maar in de kunst 
geschiedt dit in een dood waarin ze niet 
ophouden te sterven. De dood blijft er in 
zekere zin achter op zijn eigen beweging die 
alles (en ook hemzelf) tot positieve werke
lijkheid ‘opheft’. In de kunst wordt de dood 
als het ware zijn eigen restant, zijn eigen 
onverteerde overblijfsel, zijn eigen ruïne 
waarin hij niet ophoudt zich thuisloos te 
weten.
Vandaar de fascinatie van de kunst voor wat 
aan de zelfkant van het leven staat, voor wat 
niet gezegd of getoond wordt, voor het 
überhaupt onzegbare en ontoonbare, voor 
de waanzin, de dood, de misdaad, voor alles 
wat door taal en beeld als aberratie wordt
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gezien. Vandaar haar aandacht voor het 
‘lage’ en het materiële, voor wat de norm als 
afval weggooit, voor die betekenislagen in 
het woord of het beeld die spontaan worden 
overgeslagen of uit het bewustzijn geban
nen. Vandaar ook haar aandacht voor de 
materialiteit van het woord: voor klank en 
ritme bijvoorbeeld, of voor de ‘schone 
schijn’ van het beeld. Precies door zich op te 
houden in die oppervlakkige materialiteit 
zoekt de kunst niet enkel naar wat in elk 
woord of beeld tegelijk wordt verzwegen 
maar ook naar wat in dit zwij gen nog spreekt, 
naar die stilte van oneindige zegbaarheid 
die door elk woord en door elk beeld - zij het 
tevergeefs - in bedwang wordt gehouden. 
Zij zoekt in woord en beeld naar die onge
remde ontketening van betekenissen die er 
initieel mogelijk was omdat niets nog met 
niets samenviel. Zij zoekt naar het brute 
daar-zijn van de voorstelling als zodanig die 
weigert op te gaan in een betekenis die haar 
in zich wil opheffen.
Die brute facticiteit, die door de kunst als 
zodanig aan de orde wil worden gesteld, kan 
evenwel door diezelfde kunst niet anders 
dan ook genegeerd en dus verraden worden. 
Die'materialiteit' is immers de negatie, die 
slechts in een negatie van die negatie een 
‘zijn’ kan vinden. Kunst moet inderdaad 
opnieuw naar die eerste negatie zien af te 
dalen; maar telkens als ze die eerste negatie 
stelt, negeert ze die ook. De onmogelijke 
opdracht waarvoor ze zichzelf geplaatst 
weet, kan dus enkel ‘lukken’ door haar 
onvermogen voortdurend te verschalken, 
door het verraad dat ze op het zijn pleegt, 
onophoudelijk (en telkens weer, van nul af 
aan, opnieuw) zelf te verraden. Zij moet het 
‘niets’ stellen dat niet ophoudt te sterven, 
maar tegelijk weet zij maar al te goed dat elk 
gesteld ‘niets’ dat allang niet meer is.

7.

Om al deze redenen valt kunst, ondanks 
haar fascinatie voor het kwaad, er toch ook 
nooit zonder meer mee samen. Dit alleen al 
om de (binnen Blanchots logica) eenvou
dige reden dat kunst nooit echt is, dat zij 
nooit iets méér is dan een gebrek aan zijn. 
Zij het dan wel dat zij zich als dit ‘gebrek 
aan zijn’ toch aan ons opdringt en dus even
min onder de noemer 'niet-zijn' mag vallen. 
Kunst ‘is’ er slechts in de mate dat zij zich 
aan ons opdringt, zij ‘is’ enkel in en als haar 
voorstelling. Of nog exacter: zij ‘is’ in laat
ste instantie die unheimliche, noodzakelijk 
verdrongen materialiteit van haar voorstel
ling, datgene wat verglijdt tussen zijn en 
niet-zijn en in die verglijding blijft steken 
aangezien niets hier ooit aan zichzelf (noch 
als zijn, noch als niet-zijn) toékomt. Kunst 
mag dan vaak erg op het kwaad lijken, in 
haar komt het kwaad principieel nooit aan 
zichzelf toe, al was het maar omdat zij reeds 
als kunstwerk niet eens aan ‘zichzelf of aan 
een andere, effectieve daad toekomt
Men zou hier kunnen op werpen dat de kunst, 
in haar eigenaardig statuut van ‘niet-zijn dat 
er toch is’ verrassend veel weg heeft van het 
zijnsstatuut dat in een klassieke - bijvoor
beeld christelijke - visie uitgerekend aan het 
kwaad werd toegeschreven. Als corruptio 
van het zijn, als zondig tekort in de vol
maakt geschapen wereld, was het kwaad er 
in principio niet. Het was er natuurlijk wel, 
men liep het dagelijks tegen het lijf, maar 
men kon het binnen de (theo)logica van dit 
wereldbeeld geen zijnsstatuut toekennen. 
Die hele theo-ontologische constructie was 
trouwens opgetrokken om voor de ervaring 
van dit niet-zijn dat er op een hoogst irrite
rende wijze toch is, een zekere plaats in te 
ruimen. Het verschil met die klassieke, chris
telijke visie bestaat er evenwel in dat de 
voorstelling hier niet dient om dit niet-zijn 
‘op zijn plaats’ te houden (namelijk die van 
het niet-zijn), maar dat de voorstelling nu 
zelf dat statuut van ‘niet-zijn dat is’ krijgt. 
Dit maakt dat het kwaad binnen de kunst 
niet louter tot een niet te tolereren 
(voorstellings)inhoud is te reduceren, maar 
dat het zich - fundamenteler - laat gelden als 
een kwaadaardige onmogelijkheid die op 
een hardnekkige wijze het eigen (voorstel- 
lings)vermogen van die kunst zowel ver
stoort als mogelijk maakt. Het betreft de 
onmogelijkheid van de voorstelling om aan 
haar eigen ‘zijn’ toe te komen; een onmoge
lijkheid die, in normale omstandigheden, 
noodzakelijk wordt omgesmeed tot een po
sitieve bepaling van de dingen en de woor
den, maar waaraan in de kunst een noodlot
tig (want onmogelijk) soort primaatschap 
wordt verleend. Tegen de normale gang van 
zaken in, neemt kunst dit onmogelijke 
primaatschap op zich en laat ze die voorstel
ling op zoek gaan naar haar ‘unheimliche’ 

en oneindige, nooit aan haar oorsprong of 
aan ‘zichzelf toekomende negativiteit. In 
die radicale onoorspronkelijkheid is de kunst 
gedoemd te dwalen en tegelijk - onophou
delijk en tevergeefs - blijvend gefascineerd 
te raken door die oorspronkelijke ‘eerste’ 
negatie.
Dit tragische trappen van de voorstelling in 
de bedrieglijke val van de eigen, onmoge
lijke oorsprong zal de kunst zelfs treffen tot 
in de figuur van haar auteur, tot in het statuut 
van de kunstenaar zelf. In plaats van mees
ter te zijn over het Oeuvre dat zich in dit 
onbestaanbaar, donker negatieve ophoudt, 
zal de auteur door zijn eigen oeuvre worden 
overrompeld en overmeesterd - en dan nog 
precies door de grenzeloze helderheid er
van.

8.

Kunst heeft - zo werd reeds duidelijk - een 
absolute helderheid op het oog. Zij wil in
derdaad alles in het licht stellen, ook het 
‘donkere’ dat zij in haar eigen voorstel
lingsvermogen gevaarlijk voelt oplichten. 
Zo beoogt bijvoorbeeld de literatuur een 
compromisloze, oneindige helderheid en 
gaat ze ervan uit dat ze alles moet zeggen 
(verwijzend naar zijn eigen oeuvre, laat 
Sade zich ergens ontvallen: “la philosophie 
doit tout dire”). Ze ontdekt daarbij het abso
lute van haar negatieve beweging en wil die 
in het licht stellen als bron van haar ver
heldering. Zij neemt er niet langer genoegen 
mee uit die bron voort te komen, zij wil tot 
die bron zelf terug opklimmen. Haar zoek
tocht naar die bron, haar poging oneindig 
veel oneindig duidelijk te stellen zal even
wel het spreken van de auteur veranderen in 
een grenzeloos spreken, dat grenzeloos dui
delijk is, maar waarin hij zichzelf noodlot- 
tigerwijze van meet af aan reeds zal hebben 
vernietigd.
De schrijver, zo gefascineerd door de oor
sprong van het taalvermogen dat hem doet 
schrijven, zal versplinterd raken door die 
oorverdovende stilte, door dit ononderbro
ken gezoem dat hoorbaar is wanneer alles 
zwijgt en waaraan de geordende taal (door 
eraan te ontsnappen) blijkt te ontspringen. 
Hij zal, in zijn poging het geweld van het 
woord meester te worden, door het geweld 
van wat voordien in die woorden zweeg, 
zelf worden uiteengeslagen. Hij zal daarin 
weliswaar ‘zichzelf ontdekken, maar als 
een ander dan hij was (en is), als diegene die 
zelf wordt voortgebracht door die losgebro
ken, zelfstandig opererende taal of - wat op 
hetzelfde neerkomt - door die taal waarin hij 
maar niet ophoudt te sterven. Hij zal zich in 
zijn oeuvre zelf hebben verwekt, hoewel dit 
oeuvre enkel zal leven van zijn telkens op
nieuw falende poging er als auteur mee 
samen te vallen. Het oeuvre dat hem heeft 
gemaakt, zal hem tegelijk voorgoed hebben 
vervreemd van zichzelf. In laatste instantie 
zal enkel de vervreemding die zich ophoudt 
tussen het Ik van de schrijver en het Ik dat 
schrijft, het oeuvre hebben gegenereerd. 
Het oeuvre baadt in het licht, want het is er 
door voortgebracht. Elke zin is helder, alles 
verraadt de zorg voor precisie, maar alles is 
tegelijk aangetast als door een teveel aan 
licht, door een licht dat in geen helderheid 
nog te vangen lijkt. Elk woord is gedragen 
door een wil tot oneindig begrijpen, en 
uitgerekend dit grenzeloze begrip zal uit de 
voegen van elk woord barsten. Deze gedre
venheid tot oneindige zekerheid zal alles 
onzeker maken en de onafhankelijke, over- 
volle helderheid van de woorden zal tussen 
hen onderling de meest onverwachte con
tradicties doen binnensluipen. Het helder 
genoemde donkere zal omwille van zijn 
oneindige verlichting juist niets van zijn 
duisternis verliezen en zo zal in laatste in
stantie enkel de duisternis schitteren in de 
klare logos van het oeuvre. Dit niet omdat 
kunst zou verwijzen naar een of ander mys
terie diep in haar verborgen maar omdat zij, 
in haar harde intentie de dingen uit te spre
ken zoals ze zijn, juist blijft steken in haar 
eigen oppervlakkigheid. Zij wordt in haar 
zoektocht naar de dingen-zoals-ze-zijn op
gehouden door een zijn dat er is, zelfs als er 
niets is en dat zich juist in de materialiteit 
van haar beeld en haar taal aan de opper
vlakte dringt. Op dit hardnekkig, niet te 
verdelgen ‘niets’ rust alles doordat dit dode
lijk negatieve alles tegelijk onaangeroerd 
laat en doordat ook, op zijn beurt, alles dit 
negatieve negeert, zij het in het laatste geval 
dan door het juist aan te roeren en tot bron 
van positieve actie te maken.
Dit negatieve heeft inderdaad iets van wat 
ook in kwaad en misdaad aan het werk is, 
maar in tegenstelling tot deze laatste komt 
het in dit ‘artistieke’ kwaad nooit tot een 

daad of een feit, zoals het ook nooit door zijn 
‘auteur’ (als eventuele ‘dader’) kan worden 
toegeëigend. Heel anders dan de misdadi
ger, is de kunstenaar enkel ondanks zichzelf 
de auteur van zijn eigen werk. Waar de 
misdadiger zich aan zijn ‘ondaad’ toch nog 
te goed kan doen, is de kunstenaar van zijn 
soort ‘ondaad’ principieel het slachtoffer. 
Zelfs al levert zijn oeuvre hem alle moge
lijke eer en roem op, hij krijgt die principieel 
gratuit, ondanks de bovenmenselijke in
spanningen die zijn kunst hem eventueel 
heeft gekost. Hij kan de effecten van zijn 
werk enkel (passief) ondergaan, hij kan er 
niet - in de volle betekenis van het woord - 
het actieve, autonome subject van zijn. Hij 
‘hangt’ als het ware aan de ‘ondaad’ die zijn 
oeuvre is. Hij is er het aanhangsel van dat 
door de radicale, desnoods misdadige 
negativiteit die erin aan het werk is, net niet 
wordt weggewalst; en dit in laatste instantie 
omdat hij niet ophoudt weggewalst te wor
den, dit wil zeggen: omdat die catastrofale, 
negatieve beweging er niet aan ‘zichzelf 
toekomt.

9.

Dat dit negatieve niet tot een catastrofe 
wordt, is een goede zaak. Het kan evenwel 
geen kwaad in te zien dat die goede zaak niet 
zozeer de overwinning op dit negatieve is 
als wel een geschenk dat dit negatieve zelf 
ons heeft geschonken door in zijn catastro
fale beweging niet aan zichzelf toe te komen 
maar zich tot in het oneindige op te schor
ten. Op deze schenking, op deze gift die zo 
goed is ons het goede toe te werpen, houdt 
de kunst onze blik open. Weliswaar niet 
zonder die blik daarbij voortdurend te con
fronteren met het ‘giftige’, pijnlijk rechte
loze en ongegronde van deze ‘worp’. Om 
onze eindige blik de openheid te gunnen op 
die ongegronde schenking, moet de kunst 
dan ook steeds iets van het giftige ervan aan 
haar oppervlak toelaten. Haar oneindig open 
taal moet de catastrofe laten doorzinderen 
die “alles ruïneert door alles onaangeroerd 
te laten”. (Blanchot, “L’écriture du 
désastre”, eerste zin)
Die alles intact latende ruïne is de taal zelf. 
Maar juist om ook zichzelf op haar eigen 
openheid open te houden, zal zij een fasci- 
natie voor 'ruïnes' als misdaad en kwaad 
niet uit te weg kunnengaan. Niet om die 
mirnetisch na te volgen, maar om het 
afgrondelijke - en zo het grenzeloos eindige 
- van de mimetische wezens die we als 
taaldieren zijn, m onze mimesis zelf, aan 
bod te laten komen.
Wij hangen - of we nu kunstenaar zijn of 
niet - aan onze mimesis, aan de voorstellin
gen die wij van onszelf en de wereld maken. 
Het is, voor de modernen die wij te zijn 
hebben, dan ook niet onbelangrijk in te zien 
dat de afstand tussen ons en datgene waar 
we zo noodzakelijk aan vasthangen, onein
dig is. De grens die als een kloof tussen ons 
en onszelf loopt, is grenzeloos maar er is ons 
geen andere ruggegraat gegeven dan deze 
kloof. Wat een manier is om te zeggen hoe 
eindig wij ons aan ‘onszelf vastklampen. 
Die eindigheid zo nauwgezet mogelijk uit
spreken op een manier die haar evenwel 
nooit gezegd krijgt, komt - onder meer - de 
kunst toe.

Mare De Kesel
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We publiceren hier een brief van een 
meisje (dat verder anoniem wenst te blij
ven) aan de kunstenaar Danny Devos. 
Op het moment dat deze brief geschre
ven werd, was de kunstenaar - in het 
kader van een uitwisselingsproject tus
sen België en Nordrhein-Westfalen 
(“Transfer”) - een halfjaar werkzaam in 
het Duitse Bochum waar hij zijn artis
tieke bezigheid concentreerde rond 
Joachim Georg Kroll, een seriemoorde
naar die deze streek in de jaren ’50, ’60 
en ’70 teisterde.

Domburg, 4 maart 1993

DDV, dear,

ik schrijf je vlug, ik schrijf je heet, je zult 
het misschien niet merken, daarvoor zul je 
het wel te druk hebben in je nieuwe stad, in 
je nieuwe misdaad, je nieuwe huis-, tuin-, 
keuken-, folter-, kunst- en liefdeskamer. 
We houden nu eenmaal van je, waar je ook 
gaat. Sorry, we willen je daar ook niet al te 
veel mee opzadelen, het is tenslotte onze 
zaak. Misschien houden we enkel van je 
omdat je zo veraf bent, het zou kunnen, 
maar neem daar niet te veel notie van, we 
houden van je, hier, nu, hoe dan ook, voel 
aan de inkt van deze letters, ruik aan de huid 
van dit blad, tast naar ons speeksel onder de 
postzegel: we zijn lijfelijker aanwezig dan 
je dénkt. We schrijven je heet, we zeiden 
het al, alleen al aan het warme meervoud 
kun je dit merken. Ach, ik weet wat ik zeg: 
het zijn wij die van je houden. Begrijp je 
dit? Hoe zou je het niet begrijpen, je weet 
zelf genoeg wat je ons allemaal aandoet 
door ons de wereld rond te sturen op zoek 
naar misdaden die je op dat eigenste mo
ment, en dan nog door middel van onze 
inzet, aan het stelen bent. Je verspreidt ons, 
je splijt ons; Tussen ons en onszelf priem je 
de dode sporen van je onneembare doden. 
Je weet wat het mij doet, hoe ik word 
verscheurd door die zwarte liefde die mij 
ziek maakt, die mij alle geweld doet haten 
en die mij tegelijk drijft jouw geweld te 
gehoorzamen, het te verzamelen, er mijn 
liefde mee te vullen. Het meisje - exacter - 
de meisjes die ik ben, ze zijn niet te vullen, 
ze zijn peilloos hol, ze proppen zich (uit een 
eigenaardig heldere wanhoop) vol mét do
den, vol met verbrokkelde lichamen, ze 
zaaien zich compromisloos uit over die 

‘wereldwijd verpreide dode stukken men- 
‘ senvlees. Waarvan jij ze op je eigengereide 
wijze op de hoogte hebt gebracht. Alsof ik 
van jou een eet-opdracht heb gekregen en 
mij daarom heb opgesplitst in een oneindig 
aantal stukken; en al die delen die ik van 
mijn jonge lichaam heb afgerukt, heb ik 
voorzien van een mond, een aars of een 
andere opening, met als doel, getand of 
•ongetand, de verbrokkelde en verspreide 
lichaamsdelen van je misdadig behandelde 
doden op te eten, in te nemen, te verorbe
ren, en het dan zo, restloos, zonder faecale 
overschot, zonder shit (die hen nogmaals 
zou kunnen besmeuren) te verteren, 
exhaustief (‘holocaustief, schreef ik haast, 
niet zonder walging) op te branden in de 
cloaca van mijn liefde. Ben ik liefde, DDV, 
ik vraag het ernstig, ben ik liefde? Wil ik 
die misdaden goedmaken, wil ik mij die 
vertrapte, vernederde, verkrachte, uiteen
gereten stukken vlees toeëigenen, zoals ik 
mij jouw mannelijk zaad toeëigen? Wil ik 
van ze bevrucht raken om ze later, als ik 
rond en bol mijn water zal voelen breken, 
uit te werpen, ze als een mitrailleur van 
goedheid de wereld in te gooien met het 
gebaar van een goddelijke demiurg die hen 
een onrechtmatig afgenomen bestaan terug
schenkt. Ben ik een godin? DDV, hoor je 
dit, hoor je die waanzin die mij bekruipt, 
ruik je nu de perverse geur van mijn hitte, 
dat ik met slijm, kwijl en brekend vocht nog 
de goedheid wil besmeuren die ik als een 
mantel van venijn rond mijn naakte onver- 
zadigbaar meisjeslijf heb gegooid? Je weet 
dat het geen misdaad is waar ik naar toe wil, 
maar als het al een goedheid zou zijn, zou 
ze niet nog wreder zijn, laffer ook, geniepi
ger, zieliger, laaghartiger? Wat moetje niet 
van me denken? Kun je het nemen dat ik op 
die manier je “TRANSFER ’’-project op mij 
overdraag, dat die overdracht op een ge
spleten, versplinterde en meervoudige wijze 
drachtig is? Zal je mij in die dracht die mij 
verdeelt en verspreidt nog terugvinden, zal 
ik je erin terugvinden, zullen we ons op 
dergelijke wijze in KROLL kunnen vinden 
of kunnen verliezen (wat is het verschil, 
eens men binnen in je kunstenkamer is?), 
zal KROLL ons daarin vinden of zich aan 
ons verliezen? Genoeg nu. Je zult van die 
lichte hitte van mij al wel beginnen balen. 
Over Antigone heb ik nog geen woord 
gelost. Misschien (hoor je: misschien) later 
daarover dan toch het een en ander. Tot 
later,

M.
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There is rules
Cady Noland in Museum Boymans-van Beuningen

I.

Terence Martin, professor in de anglistiek 
aan de Universiteit van Indiana, onderscheidt 
in zijn zojuist verschenen boek “Parables 
of Possibility, The American Need for 
Beginnings” een aantal impulsen die van 
beslissende betekenis zijn geweest voor de 
ontwikkeling van de cultuur in Amerika. ( 1 ) 
De hierna beknopt geschetste geschiedenis 
van de Amerikaanse cultuur, die op het boek 
van Martin gebaseerd is, vergemakkelijkt 
een analyse van de tentoonstelling van Cady 
Noland (New York, 1956) die thans in het 
Museum Boymans-van Beuningen loopt.
Vanaf4 juli 1776, de dag vandeDeclaration 
of Independence, ondernamen historici po
gingen om het ontstaan en de ontwikkeling 
van de nieuwe natie op schrift te stellen. 
Zonder probleem meenden ze daarbij het 
beginpunt van de geschiedenis van de Ver
enigde Staten van Amerika te kunnen bepa
len. De historici die zich waagden aan een 
geschiedenis van Europa, dat zojuist zijn 
zoveelste tijdperk was ingegaan, namelijk 
dat van de Verlichting, maakten wellicht 
geen aanspraak op een objectief beginpunt. 
Wat betreft de Nieuwe Wereld, die pas in 
1492 door Columbus was ontdekt, leek dat 
wel mogelijk. Amerika’s verleden lag bin
nen handbereik. Verhalen over vroegere 
tijden konden geen verdichtsels zijn. In “The 
History of Virginia ” ( 1804) stelt John Daly 
Burk bijvoorbeeld dat de oorsprong van de 
voormalige kolonie, waarover zijn boek 
handelt, met zekerheid vastgesteld kan wor
den aangezien haar stichters het aardse to
neel nog maar net hebben verlaten.
Amerikanen putten hun zelfbewustzijn aan
vankelijk uit de (retoriek van de) negatie. 
Men zette zich af tegen Europese instituties: 
aristocratische families, koningen en hun 
hofhoudingen, kerkelijke gezaghebbers en 
industriëlen die duizenden mensen in dienst 
hadden. Er was een sterk verlangen om met 
een schone lei te beginnen en niet in de 
fouten te vervallen die in Europa waren 
begaan. Nostalgie naar de Oude Wereld was 
uit den boze. Ralph Waldo Emerson ver
stuurt omstreeks 1840 vanuit Cambridge 
een brief waarin hij schrijft dat hij west
waarts zou willen trekken om zijn gemoed 
te zuiveren: “If I had a pocketfull of money, 
I think I should go down the Ohio & up & 
down the Mississippi by way of antidote to 
what small remains of Orientalism (...) there 
may still be in me, to cast out, I mean, the 
passion for Europe by the passion for 
America.” (2)
Het is opmerkelijk dat een Europese traditie 
- beginnend bij Amerigo Vespucci die rond 
1500 brieven schrijft over zijn vermeende 
ontdekking van het continent en voortgezet 
door onder meer Montaigne in de “Essays ” 
(1580) - naadloos overgaat in een Ameri
kaanse praktijk waarin de natie wordt gede
finieerd in termen van wat zij niet is. Deze 
benaderingswij ze zet zich door in de Ameri
kaanse literatuur van de 19de en 20ste eeuw. 
Natty Bumppo (James Fenimore Cooper, 
“The Last of the Mohicans ”, 1826), Huckle
berry Finn (Mark Twain, “Huckleberry 
Finn”, 1885), Isaac McCaslin (William 
Faulkner, “Go Down, Moses”, 1942) Randle 
Patrick McMurphy (Ken Kesey, “One flew 
over the Cuckoo ’sNest”, 1962) en Chauncey 
Gardiner (Jerzy Kosinski, “Being There”, 
1970) zijn enkele uit een verzameling fic
tieve personages die een specifieke 
negativiteit incarneren. Zij meten de hele 
wereld af aan de wereld waarin zij niet 
kunnen functioneren. Hun leven wordt be
paald door de persoonlijke en sociale ban
den die zij missen of die zij, in een enkel 
geval, willen verbreken. Zij spelen echter 
een rol. Het is de toneelrol van de compromis
loze Amerikaan die met zijn gedrag een 
spiegel vormt waarin de maatschappelijke 
orde wordt weerkaatst. De carrière van tuin
man Chauncey Gardiner bijvoorbeeld, die 
het tot president van de Verenigde Staten 
schopt, weerspiegelt de waanzin van zijn 
omgeving. Zelf bewaart hij alle kalmte. 
Kosinski’s boek eindigt met de zinnen: “Not 
a single thought lifted itself from Chance’s 
brain. Peace filled his heart.” (3)
De idee dat het mogelijk was om radicale 
beginpunten te kiezen bij het weergeven 
van de eigen geschiedenis, en de behoefte 
aan constante herbronning van het vertelsel 
van de natie, leidde tot de Amerikaanse 
gewoonte om steeds weer van voren af aan 
het verhaal van de wereld te vertellen. 
Washington Irvings “History of New-York, 
from the Beginning of the World to the End

Cady Noland

Spaghetti Cowboy, Template 1,1990, foto: Tom Haartsen

of the Dutch Dynasty ” (1809) illustreert het 
gemak waarmee historici zich een begin
punt toeeigenden bij het schrijven van hun 
verhaal. Literatoren vertrokken veeleer van
uit een punt dat buiten de geschiedenis lag. 
Men koos voor een fictief begin, bijvoor
beeld een ongerepte en in zichzelf besloten 
wereld, van waaruit een opeenvolging van 
gebeurtenissen in de tijd werd geprojec
teerd. In “The Crater” (1848), een latere 
roman van James Fenimore Cooper, wordt 
het verhaal verteld van twee schipbreuke
lingen die op een kale rots stranden en daar 
weten te overleven. Het thema van hetboek, 
waarin echo’s doorklinken van Daniel 
Defoe’s “Robinson Crusoe" (1719), is de 
schepping. Op zeker moment is één schip
breukeling - de ander is omgekomen in een 
storm - getuige van een natuurwonder. Door 
een vulkanische uitbarsting ontspringen ei
landen aan de zee. Hij vestigt zich op het 
nieuwe land en bebouwt het. Als zijn vrouw 
zich later bij hem voegt, is zijn geluk com
pleet. “The Crater” is wel bestempeld als 
een allegorie van het Amerikaanse verle
den. Het boek vertelt een typisch Ameri
kaans verhaal dat, in de woorden van Martin, 
“reaches to the ‘beginning’ and delivers us 
to thé ‘now’”. (4)
Geruggesteund door 19de-eeuwse frasen 
die visioenen van het oneindige opriepen, 
en door meer dan een eeuw van westwaartse 
expansie in wat als lege ruimte werd be
schouwd, ontstond in Amerika een uniek 
besef van het onuitputtelijke. Dat was de 
garantie voor de toekomst. In het werk van 
Emerson schuiven retorische stijlfiguren 
menselijke limieten op de achtergrond. Hij 
schrijft over de mogelijkheid om het oor
spronkelijke zelf te ontdekken door zich 
van alles te ontdoen en een nieuwe start te 
maken. De vergelijking dringt zich op met 
de via negativa van de mysticus die, door 
afstand te nemen van de maatschappij, de 
religie en de noden van het lichaam, tot de 
kern doordringt. Meister Eckhart spreekt 
over de goddelijke essentie van de mens, 
waardoor eenwording met het scheppende 
principe mogelijk is. Wanneer de mens op 
deze kern stoot, zal gelukzaligheid zijn deel 
zijn. Hij zal voor altijd leven in een nooit 
ophoudend nu. Ook Emerson schrijft over 
het eeuwige nu. Hij heeft het over ochten
den die eeuwig duren, een jeugd die nooit 
vergaat, het oneindige bestaan. In de 

20ste eeuw komt de keerzijde van de Ame
rikaanse Droom in beeld. Al in 1860, aan het 
begin van de vier j aar durende Amerikaanse 
Burgeroorlog, kan Walt Whitman zijn te
leurstelling niet verhelen. Maar hij heeft een 
tactische visie op zijn land: de eerste hon
derd jaar van onafhankelijkheid zijn te be
schouwen als proef, de echte geschiedenis 
moet nog komen. Wanneer hij in een ge
dicht schrijft: “Are those really Congress
men? are those the great Judges? is that the 
President?” (5), dan wil hij in de eerste 
plaats herinneren aan de oorspronkelijke 
belofte van democratie. Whitman ziet zich
zelf als een Amerikaanse Adam. Hij dateert 
zijn gedichten volgens de j aartelling van de 
republiek. Hij is een van de eerste Ameri
kaanse schrijvers die in zijn werk laveert 
tussen bevestiging en verwerping van zijn 
cultuur. Hoe meer hij het hedendaagse fei
len van Amerika ziet - hij is geschokt door 
de moord op president Lincoln in 1865 - hoe 
meer hij zich op de toekomst richt.
De Amerikaanse Droom had toekomst, zo
lang men door de frontier en het ideaal van 
de zuivere oorsprong werd geprikkeld om 
op weg te gaan en aan het karwei te begin
nen. (6)Maaraanheteinde van dé 19de eeuw 
bestaat de westerse beschavingsgrens niet 
meer. Alle land is in bezit genomen. Mis
daad en geweld hebben het ideaal van de 
oorsprong bezoedeld. Amerikanen ontwik
kelen het idee dat zij een nieuwe frontier in 
het leven moeten roepen om een toekomst te 
hebben. In de 20ste eeuw groeit het inzicht 
dat de natuurlijke hulpbronnen van de natie 
niet oneindig zijn. In Amerika bestaat nog 
steeds de behoefte aan een nieuw begin, 
maar traditionele middelen om dat te reali
seren, zijn er niet. Gezaghebbers staan on
der toenemende druk om een visie op de 
toekomst te formuleren. Zo ontstaat de po
litiek van het onuitputtelijke. Credo’s wor
den geformuleerd, het ene nog ambitieuzer 
dan het andere: de moderne techniek zal de 
grenzen van ruimte en tijd doen verdwijnen; 
de economische groei zal onbeperkt zijn; 
het potentieel van Amerika zal geheel tot 
zijn recht komen als dit of dat programma 
wordt uitgevoerd...

n.
De bezoeker van de tentoonstelling van 
Cady Noland in het Museum Boymans-van 

Beuningen stuit doorheen het gebouw op 
werken die als bij toeval in en naast de 
collectie lijken beland. Over twee verdie
pingen zijn ze verspreid. Glimmende alu
minium platen met gezeefdrukte kranten
foto’s en teksten die betrekking hebben op 
sensationele gebeurtenissen, een aluminium 
frame waaraan een ketting met een auto
band hangt, en twee schandblokken van 
respectievelijk hout en aluminium zijn en
kele van een twintigtal werken die als zet
stukken in het museum zijn geparkeerd. In 
de rotonde van de voormalige ingang staat 
het oudste werk van de tentoonstelling: Patty 
Hearst met zwarte baret, het machinege
weer in de aanslag (“Tanya as a Bandit” 
(a.p.), 1989). Het uit aluminium gesneden 
portret volgt de contouren van haar lichaam 
en gaat over in het bloemachtige motief van 
de vlag van de Symbionese Liberation Army 
(de terroristische groepering die haar in 
1974 kidnapte en met wie zij vervolgens een 
bank beroofde).
In een grote zaal op de bovenverdieping is 
een aluminium plaat neergezet met het por
tret van haar grootvader, krantenmagnaat 
William Randolph Hearst {“Political Pos
ter”, 1990). Soliditeit staat op zijn gezicht 
geschreven. Noland heeft voor dit werk een 
verkiezingsaffiche uit het begin van de eeuw 
gebruikt waarop het pact tussen politiek en 
kapitaal wordt afgekondigd: “Trusts must 
be Regulated Through Congress”. Saillant 
detail: de aluminium plaat is op klossen 
gezet en bevindt zich tegenover een impo
sante sculptuur van Donald Judd (“zonder 
titel”, 1984, pigment ingebrand op alumi
nium). Is dit inderdaad een “plagerijtje, be
doeld voor de kunstwereld”? (7) Als je om 
de hoek loopt, kom je in een zaal met oude 
schilderijen.
De opstelling van Nolands werken in de 
collectie roept de problematiek van de 
frontier brutaal in gedachten. Noland blijkt 
geïnteresseerd in de botsing en wederzijdse 
doordringing van culturele canons. Noland 
heeft voor haar werken bovendien ruwe 
zones in het museum uitgekozen: een ruimte 
op de benedenverdieping die als doorloop 
tussen delen van het museum fungeert, een 
rotonde, een gang. De waardigheid van de 
witte zaal is hier niet voorhanden. Wel is er 
een onbestemde dynamiek die haaks staat 
op de museale regulering.

Uit Nolands vroegere tentoonstellingen 
weten we dat zij in haar werken refereert aan 
een Amerikaanse geschiedenis van major & 
minor public events. Haar œuvre bestaat 
feitelijk uit een verzameling van dramati
sche beelden waarin plaats is voor een foto 
van Lee Harvey Oswald op het moment dat 
hij met kogels wordt doorboord (“Ooze- 
wald”, 1989), maar ook voor een berichtje 
van een persbureau over een vrouw die bij 
haar aankomst op de vlieghaven een agent 
in functie uitscheldt en daarvoor beboet 
wordt ( “Squeaky Shouting at Ojficer ”, 1993- 
94). Ook voorwerpen en apparaten die een 
speciale plaats innemen in de Amerikaanse 
geschiedenis, met name omdat ze mobiliteit 
garandeerden, maken deel uit van de verza
meling. Noland put uit een bestaand archief. 
Door middel van teksten en beelden uit de 
(sensatie)pers memoreert zij in het bijzon
der geschiedenissen van geweld. In de ten
toonstelling in het Museum Boymans-van 
Beuningen zijn werken opgenomen die 
momenten prijsgeven voor en na de ont
manteling in 1969 van de gewelddadige 
sekte rond Charles Manson ( “Manson Girls 
‘Sit-In’”, 1993-94; “Bible among the 
Garbage ”, 1993-94). Twee werken, die deel 
uitmaken van de collectie van het museum, 
zijn ironische kanttekeningen bij de hard
handige wijze waarop Amerika in bezit werd 
genomen ( “Chicken Awning Frame ”, 1990; 
“Spaghetti Cowboy Template”, 1990). Ze 
zijn verwant aan andere ‘vroege’ werken 
waarin Noland seculiere iconen zoals de 
Amerikaanse vlag, de blokhut en het bier
blikje combineerde met metalen paraferna
lia.
Nolands tentoonstelling in de Mattress 
Factory in Pittsburgh in 1989 bestond uit 
een installatie van tegen de wand opgesta
pelde blikjes Budweiser en metalen steigers 
waarmee kennelijk het karwei was geklaard 
(houten leggers waren niet te zien). De 
klinische ordening van vele liters drank 
zinspeelde op een toekomstig exces, een 
feest van verspilling, de Amerikaanse be
lofte van overvloed. Maar de koelheid waar
mee de belofte hier in scène werd gezet, 
geeft de afstand aan die Noland kiest ten
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onderging toen hij terugkeerde naar de bui
tenwijk van Pittsburgh waar hij als kind was 
opgegroeid. “Overal zie je huizen, groene 
gazons, automatische grasbesproeiers, klim- 
palen achter het huis, kinderen die op de 
fiets naar school gaan, de postbode die mon
ter langs komt, een vrouw die boodschap
pen uit de stationcar uitlaadt, en je zegt 
tegen jezelf: dat is het ware Amerika. Je stelt 
je voor dat al die mensen die je zo lang niet 
gezien hebt, dit regelmatige, langdradige 
leven leiden, en dat het vredig is... Maar 
dan stoot je op bijzonderheden. Je ontdekt 
dat de aardige man die altijd een stuk kauw
gum voor je had, totaal is doorgedraaid en 
zijn vrouw heeft vermoord, dat de voorma
lige pastor van de parochie waar je naar toe 
ging nu een dronkelap is die al drie auto’ s in 
puin heeft gereden. Je komt te weten dat de 
ouders van je beste vriend, die altijd zo goed 
met elkaar overweg konden, gescheiden 
zijn, en dat de vrouw van wie je altijd dacht 
dat ze een doodgewone huisvrouw was met 
een andere man richting Canada verdwenen 
is. Je komt te weten dat het meisje waarop je 
verliefd was toen je op de lagere school zat, 
nu als kaalgeschoren sektelid in India leeft... 
In Amerika leidt niemand een normaal le
ven.” (11) Warhol is de eerste kunstenaar 
die de kritische grens van de Amerikaanse 
Droom opzoekt. Hij neemt afstand van het 
ideaal door het ironisch te gedenken. Zo is 
het gedoemd geschiedenis te blijven. Met 
de geplaybackte levensdrang van zijn wer
ken neemt hij deel aan de Amerikaanse 
opgewektheid.
Warhols beschrijving van mensen die van 
de ene dag op de andere in extreem gedrag 
vervallen, laat de breekbaarheid zien van 
het gemoed dat blaakt van levenslust. Dit is 
het janusgezicht van de Amerikaanse kunst. 
Het gaapt ons aan en toont ons slechts één 
zijde. Teugelloze vitaliteit. Maar de keer
zijde is angst. De opstelling van Noland 
tegenover Judd is veelbetekenend. Haar alu
minium legt zenuwen bloot die Judd nog wil 
toedekken.

Mark Kremer
opzichte van de problematiek. Je zou zelfs 
kunnen stellen dat haar installatie op een 
ironische manier tegemoet komt aan de 
Amerikaanse vraag naar geschiedenis. Met 
het feit dat Noland thans in het museum haar 
werken nonchalant heeft gegroepeerd en 
losjes heeft neergezet, alsof ze klaar staan 
om opgepakt en onder de arm meegenomen 
te worden naar buiten, wil zij misschien wel 
aangeven dat ook de geschiedenis op die 
manier voorhanden is - prêtàporter. Noland 
laat haar Amerikaanse verhaal in ieder ge
val op verschillende momenten beginnen. 
Nieuwe feiten worden in de loop der jaren 
toegevoegd. De keuze heeft een zekere gril
ligheid. Daardoor is Nolands verzameling 
van beelden niet een exemplarische démon
stratie van door geweld gemarkeerde mo
menten. Het is veeleer een fragiele con
structie. In het museum is haar verzameling 
drama’s, verdeeld als deze is over zes ruim
ten, uit elkaar gespat.

Noland doet een archeologisch onderzoek 
naar de overtreding. Extreme strafbare fei
ten die gepaard gaan met verspilling van 
materieel en leven, interesseren haar. En
kele jaren geleden hield zij zich bezig met 
een analyse van het gedrag van de psycho
paat, dat bijvoorbeeld tot ontlading komt in 
de joy-ride, eet\ uitgelaten ritje dat kan ein
digen in een car crash en een total loss. 
Noland relateerde het verschijnsel aan wat 
zij de action death noemde. (8) In de ge
schiedenis van Amerika heeft de overtre
ding een aparte status. Zij wordt omgeven 
door een aura van heldenmoed. In deze 
archaïsche opvatting, die doorwerkt in de 
20ste-eeuwse praktijk van de Amerikaanse 
zakenwereld, staat de overtreding voor het 
legitieme recht van de sterkste, voor het 
ideaal van het boven jezelf uitstijgen, kortom 
voor een type gedrag dat in harmonie is met 
het ongebreidelde karakter van de natuur. 
(9) Vóór de onafhankelijkheidsverklaring 
van 1776 gold in grote delen van Amerika 
het recht van de sterkste. Wetten die van 
hogerhand afgekondigd waren, kende men 
niet. De beoordeling van het toelaatbare 
was afhankelijk van de individuele moraal. 
Grenzen hadden een relatieve betekenis. De 
Europese immigranten wilden voortgang 
boeken bij de inbezitneming van het land. 
Het trotseren van gevaar was dagelijkse 
routine. Dankzij bovenmenselijke inspan

ningen, bijvoorbeeld de aanleg van spoor
lijnen, werd de beschavingsgrens verlegd. 
Vanaf het begin van de 19de eeuw werd 
stilaan toegezien op de wettelijke handha
ving van een minimaal aantal gedragsre
gels. Maar tot in de 20ste eeuw is in Ame
rika de spanning gebleven tussen de wet van 
de cultuur en de ongeschreven regels van de 
natuur.
De ‘moderne’ overtreding heeft als eigen
schap, of nu fysieke grenzen, wettelijke 
verordeningen, of regels van het welvoeg
lijke worden overschreden, dat zij systemen 
blootlegt die de chaotische tendensen van 
de werkelijkheid moeten beteugelen. Zij 
herinnert aan de breekbaarheid van gedrags
codes. Het effect van de overtreding vari
eert. Noland gebruikt in recente werken 
foto’s van minder bekende personen die 
door de sensatiepers aan de kaak zijn ge
steld. Eerder belichtte zij overtredingen die 
een verstrekkende impact hadden op het 
nationale bewustzijn. De aanslag op de 
moordenaar van president Kennedy werd 
gezien als een vereffening van de inbreuk 
op het moreel van Amerika, een rechtvaar
dig antwoord op een ramp van nationale 
omvang. In de tentoonstelling in het mu
seum Boymans-van Beuningen onderzoekt 
Noland andere effecten. Naast overtredin
gen die tijdelijk een sociale ontregeling ver
oorzaken ( “Managing Rabble ”, 1994), be
staan er overtredingen die door hun soap 
karakter de economie van het publieke ge
voelsleven weer in evenwicht brengen 
{“(Betty Ford - March of Dimes with text 
panel) no title”, 1994). In deze laatste groep 
passen de door de sensatiepers belichte 
overschrijdingen uit de private sfeer, zoals 
het emotionele vergrijp tegen de liefdes
partner, de kleine ramp waar men zich zuch
tend van genot mee identificeert. In recente 
werken gebruikt Noland foto’s van indivi
duen wier persoonlijke tragedie in de pers 
breed is uitgemeten. Van de ene dag op de 
andere zijn zij veranderd in personages die 
tegen hun eigen wil negatief geladen zijn. 
Hun lot weerspiegelt de hardheid van een 
maatschappelijke orde. Een politieke kan
didaat wordt in diskrediet gebracht omdat, 
hij in korte tijd vijf keer overspannen is 
geweest. Hij kan zijn carrière vergeten 
{“(Eagleton/McGovem) no title”, 1993-94). 
Een advocaat van het Witte Huis pleegt 
zelfmoord omdat men hem compromitteerde 

in zijn functie ( “(Vince Foster) no title ”, 
1993-94). Op een paneel van dit drieluik 
zijn in schrijfmachine-letters de woorden 
van zijn laatste briefje genoteerd: “Here 
ruining people is considered sport”.

III.

Weerspannigheid tegen de Amerikaanse 
Droom, een thema dat doorheen de 19de en 
de 20ste eeuw van belang is voor de litera
tuur van het land, doet pas op een laat 
tijdstip zijn intrede in de Amerikaanse ci
nema. Films als “Bonny and Clyde ” (Arthur 
Penn, 1967), “Easy Rider” (Dennis Hop
per, 1969)en “Badlands”(TerrenceMalick, 
1973) werden bovendien door onafhanke
lijke regisseurs en produktiehuizen gemaakt. 
Dat illustreert de ongepastheid van het thema 
in Hollywood. In de Droomfabriek waagde' 
men zich pas in de jaren ’70 aan de anti-held 
film.
Na 1945 ontworstelt de Amerikaanse beel
dende kunstscène zich aan Europese pro- 
blematieken. Maar haar onderwerpen zijn 
nog lange tijd dialectisch gerelateerd aan de 
Europese kunst. De verhouding van Barnett 
Newman tot Piet Mondriaan is exempla
risch. Newman mat het tactiele effect van 
zijn schilderijen - het feit dat het lichaam 
van de kijker deel wordt van een ruimtelijk, 
energetisch veld - af aan het verschil met 
wat hij zag als Mondriaans optische preoc
cupatie. Maar het is misschien juister om het 
ruimtelijke effect dat Newman beoogde, in 
verband te brengen met de Amerikaanse 
landschapschilderkunst uit de 19de eeuw. 
Van Newmans schilderijen, met hun over
rompelende aanwezigheid in het hier en nu, 
door de maker kernachtig verwoord met de 
frase “The Sublime is Now”, is het geen 
grote stap naar de schilderijen van Martin 
Johnson Heade (1819-1904) van landschap
pen met een stille, elektrisch geladen atmo
sfeer (bijvoorbeeld “Thunderstorm on 
Narragansett Bay”, 1868). (10) De 19de- 
eeuwse idee van ruimte, af geheeld in para
dijselijke en sublieme landschappen, werkt 
door in de 20ste-eeuwse ideale ruimte van 
Newman - ideaal in die zin dat de kijker, 
eenmaal eraan blootgesteld, een catharsis 
kan ondergaan.
Maar de werkelijke Amerikaanse ruimte 
oefent een andere invloed uit. Andy Warhol 
beschreef de beklemmende ervaring die hij

Noten

( 1 ) Terence Martin, “Parables ofPossibility. 
The American Need for Beginnings”, New 
York, Columbia University Press, 1995.
(2) “The Letters of Ralph Waldo Emerson”, 
ed. Ralph L. Rusk, New York, Columbia 
University Press, 1939, II: 394-95. Op. cit. 
noot 1, p. 46.
(3) Jerzy Kosinski, “Being There”, New 
York, Hancourt Brace Jovanovich, 1970. 
Op. cit. noot 1, p. 129.
(4) Martin, “Parables”, p. 160.
(5) Walt Whitman, “To the States: To identify 

. with the 16th, 17th, or 18th Presedentiad”, 
1860, in: “Leaves of Grass: Reader’s 
Comprehensive Edition”, ed. Harold W. 
Blodget en Sculley Bradley, New York, 
W.W. Norton, 1965, p.748. Op. cit. noot 1, 
p. 193.
(6) De frontier is de beschavingsgrens. Met 
in frontier days wordt de periode tussen 
±1812 en ±1860 bedoeld. “Wolters ’ Woor
denboek Engels/Nederlands”, Groningen, 
1981. Annete Kolodny omschrijft frontier 
als een “locus of first (dynamic, interpene
trating) cultural contact”. Annete Kolodny, 
“Letting Go Our Grand Obsessions”, 
“American Literature” 64, March 1992, 
p. 2-3. Op. cit. noot 1, p. 244.
(7) Anna Tilroe, “Het giftige geschenk. De 
mediadrama’s van Cady Noland”, “NRC 
Handelsblad”, 14-4-1995.
(8) Cf. Cady Noland, “Toward a Meta
language of Evil”, “Documenta IX”, 
Stuttgart/New York, Edition Catz/Abrams, 
1992, DI: 410-413.
(9) Cf. Mark Kremer en Camiel van Winkel, 
“Metaal is iets substantieels, net als de 
verspilling ervan. Interview met Cady 
Noland”, “Archis” 1, januari 1994, p. 78. 
(10) Cf. John Updike, “Heade Storms”, 
“The New York Review of Books”, 12-1- 
1995, pp. 8-10.
(11) Andy Warhol, “America ”, New York, 
1985.

De tentoonstelling van Cady Noland is 
nog tot 11 juni te zien in het Museum 
Boymans-van Beuningen, Museumpark 
18-20,3015 CX Rotterdam, 010/441.94.00.
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MERCI CRIME
De vrouw, waarom maquilleert ze zich? Om 
de aandacht te trekken, of om zich te camou
fleren? En waarom bekijkt ze zich zo indrin
gend in de spiegel? Om zich te bewonderen, 
of integendeel om zich angstig te onderzoe
ken? Houden vrouwen van zichzelf, of wor
den ze gekweld door wat ze in zichzelf 
vrezen?
De vrouw dat is de Medusa. Onder het 
mooiste gaat het vormeloze schuil. Een le
lijkheid zo schrikwekkend dat ze daar zelfs 
van sterven kan. Een leven lang is ze afwe
rend op de uitkijk of ze dat in de spiegel niet 
ziet naderen. Terwijl Perseus de Medusa 
met de spiegeling in zijn schild dood doet 
schrikken, is het onder mensen anders. Zo
lang de man de spiegel vasthoudt, hoeft ze 
niets te vrezen. Want in zijn blik is haar 
beeld glamour. Maar valt zijn blik weg, dan 
dreigt het obscene en vormeloze. Woedend 
makende afhankelijkheid.

De taal heeft vele termen voor de levensfa
ses van man en vrouw. Het vrouwelijke is 
heel nadrukkelijk een parcours dat minder 
afhangt van de leeftijd, meer van een speci
fieke relatie tot het seksuele: ‘nog niet’, 
‘reeds’, ‘niet meer’. Die relatie tot het sek
suele definieert haar meer dan de man. Ik 
lees daar niet alleen in dat het seksuele haar 
diepgaand kwalificeert, maar dat vooral die 
specifieke ervaring en kennis haar marke
ren. Ervaring en kennis van het seksuele, ja, 
maar ook ervaring en kennis zonder meer. 
Het vrouwelijke is wezenlijk bepaald door 
een bewustzijnsparcours.
In dit parcours gooit zij de verschillende 
fases niet definitief achter zich. In de vrouw 
zit het meisje, in de moeder de maagd. Is het 
vrouwelijke niet een schaakspel met 
coördinaten voor de vele stukken waaruit 
het spel ‘vrouw’ bestaat? En ieder van deze 
posities is zij in staat zowel positief als 
negatief in te kleuren. Positief of negatief 
ten aanzien van zichzelf, maar net zo ten 
aanzien van de andere. Een rollen- 
patrimonium van ongemene rijkdom en 
complexiteit, vastgelegd in en gesanctio
neerd door de taal. Naast de indrukwek
kende onschuld van de maagd, naast de 
overrompelende generositeit van de moe
der, de bijzondere positie van de toverheks.

Louise Bourgeois is een toverheks. Zij han
teert haar ervaring en kennis van het seksu
ele op een dwarse manier. Niet langer is het 
onontkoombaar, maar veeleer een masker, 
een rol, een functie, waarachter een bewust
zijn dat zich van het seksuele meester maakte. 
Een macht die als bedreigend wordt ervaren 
en precies daardoor ook zelf bedreigd is. 
Vrouwen zijn angstwekkend, nog het meest 
voor zichzelf. Hun kennis die ze op een 
unieke wijze verwerven - volgens een ander 
ervaringsparcours dan de man - is hen vaak 
onwelkom. Inhetfeminisme bezweren vrou
wen de angst die ze zichzelf inboezemen. 
Als het onbetwistbare centrum van de we
reld, als het kruispunt van alle verlangens en 
angsten worden ze geëerd en tegelijk be
streden (het een is natuurlijk hetzelfde als 
het andere). Dubieuze positie. Kortsluiting 
tussen het allerconcreetste en het meest ab
stracte. Kortsluiting die op waanzin gelijkt.

Louise Bourgeois heeft alles met die kort
sluiting te maken. Vaak aangeduid in haar 
werk als een spanning tussen geometrie en 
anatomie, tussen patroon en vormeloosheid. 
In de grote twijfel blijft de fragiele synthese: 
anatomie als geometrische structuur. De 
figuur en het geraamte (erin?), de borst en 
de penis (eraan?), de baarmoeder en de 
balzak (ineen?). In de twijfel blijft ook altijd 
dit nog: een monomane woorden- en 
beeldenstroom van verbluffende directheid. 
Niet obsceen - want het is minder agressieve 
kaakslag, dan luid schreeuwend afweren. 
Maar toch ook zeer obsceen omdat het zo 
ongekuist in beeld wordt gebracht: ze houdt 
geen rekening met de mannelijke pudeur. 
Het vrouwelijke is wezenlijk schaamteloos 
- hysterische tegen-parade voor de maar al 
te zichtbare fallus? In een permanent acting 
out (van het ochtend-toilet, tot het dodelijke 
vertoon van mode en reclame).
Wat hier ontbreekt, is de symbolische orde. 
Ze wil zich immers aan iedere taal - dat 
fatale keurslijf - onttrekken. Het is geen 
toeval dat vrouwen aan de taal zelf sleute
len, de taal willen veranderen. Dat is nooit 
een goed teken: tegelijk een onder- en een 
overschatting van de taal. De taal is geen 
code die men naar believen herijkt; het is 
een omgeving, geen techniek. Als omge
ving laat het hoe dan ook alles toe - ook 

poëzie en utopie, eindeloze varianten van 
liefde en lust. Maar maak van de taal een 
instrument, een code en er blijft alleen ver
vuiling over: het vormeloze in de betekenis.

In haar gravures gebeurt dan toch het kleine 
wonder: Bourgeois overstijgt daarin het 
amorfe, ze ondergaat de kortsluiting niet, 
maar toont en vormt ze zelf. Ook voor 
Bourgeois is graveren een aparte bezigheid: 
in twee grote golven beoefend - recent en in 
het begin van haar carrière. In 1947 schiep 
ze een meesterwerk van beeld en tekst, een 
cyclus van 9 prenten en teksten: “He 
Disappeared into Complete Silence”. Wat 
haar recente graveerwerk betreft, genoot ik 
van een speelse “Ste Sebastienne”-cyclus 
(in totaal zo’n 20 varianten).

Wat bevalt me in Bourgeois’ gravures? 
Natuurlijk dat het om kleine, intieme forma
ten gaat, waardoor de toon van de confron
tatie rustiger, maar ook scherper is. Natuur
lijk ook dat het om tweedimensionaal werk 
gaat, waarin ik kan treden, en dat mij niet 
zoals haar sculpturen dwingend in een ruimte 
overvalt. Maar precies die controle heeft 
haar altijd erg aangetrokken: ze wil haar 
toeschouwer vastzetten. Dat lukt haar in het 
kleine, tweedimensionale werk niet onmid
dellijk. Het vlak, met een stift bewerkt, is 
een klankloos instrument. Haar beeldentaal 
mag dan nog zo explosief zijn, het zit achter 
dat vlak, als achter glas. Ik hoef niet in haar 
ruimte binnen te treden, mij niet door haar 
volumes te laten aanraken. Het vrouwelijke 
is hier in het vlak opgesloten. Achter het 
glas van een metaalplaat en zuur. Met slechts 
één tastbaar spoor: de lijn, de arcering, de 
ininkting, een inkleuring.

De glazen wand trekt even op. Iemand staat 
naast mij. Toont mij het obscene, maar 
onherroepelijk getemperd. Die afstand zoe
ken alle mannen in de idealisering. Wat is 
glamour anders dan de wand van glas waar
achter de schoonheid perfect, maar ook 
onaanraakbaar wordt. Aanraakbaar zou het 
geen schoonheid meer zijn; ze zou kunnen 
kantelen in het vormeloze.

Bourgeois weigert het zwijgen dat ik haar 
opleg via de bezwerende afstand en schoon
heid. Ze weigert de afwezigheid van haar 
lijf. Ze thematiseert die castratie, vanuit het 
vrouwelijke standpunt. Ze wijst de afwezig
heid aan haar lijf aan. Ze tekent de woede en 
teleurstelling daarover. Hoe schilder je die 
wonde, die kwetsuur?
Hoe onberekenbaar is de fallus: soms is hij 
er en soms niet, bij sommigen wel en bij 
anderen niet, soms is hij in erectie en dan 
weer niet. Niet alleen een kwestie van heb
ben of niet hebben, maar minstens zoveel 
van zijn. Speling van de begeerte en van de 
ervaring, maar ook speling van kennis. In 
die speling van voor de begeerte, maar dat 
de begeerte als spel structureert, ontstaat 
heel snel een oplossing. Een oplossing die 
de problemen vooral op de spits drijft - maar 
zo zijn de meeste oplossingen der mensen. 
Die oplossing is het offer. Laten we de 
wonde openen en etaleren. Laten we vernie
tigen als verzachting van de onophoudelijke 
kwelling.
Dit offeren probeert ze ook in het grafische 
werk. Tekenen is echter te abstract, grave
ren daarenboven te collectief en te gefaseerd, 
om de lust van het grijpen en kwetsen zo 
direct mogelijk te maken. Hier is het offeren 
in extremis een halt toegeroepen: het steken 
gebeurde reeds op papier, in de metaalplaat 
met de stylus. De agressie heeft reeds haar 
bevrediging, kreeg reeds volop de geëiste 
tol. Wat daarna vrijkomt is een lyrische 
vogelvlucht. Er is afstand, zover in de lucht; 
men laat mij afstand.

Ergens lees ik: “zij neemt het eigen leven als 
vrouw én als kunstenares als onderwerp van 
haar kunst”. Autobiografisch gezeur, ko
ketterie met de trauma’s (uit haar jeugd) en 
haar humeur (nu), in het schaamteloze op
portunisme van de kunstcommentaar wordt 
dit alles weer cruciaal. De ‘vent’ (die weer 
‘in’ is) tegenover de ‘vorm’ (die weer ‘out’ 
is). Dit is geen intellectuele arbeid noch 
eerlijkheid, maar het zoveelste modedictaat. 
Is kunst wel het instrument van een per
soon? Is niet eerder omgekeerd de persoon 
het instrument van het werk? Helaas, van
daag zit haar werk verstrikt in een tirannieke 
double bind: “you have to love me (or i will 
be afraid)”. Des te merkwaardiger omdat er 
zoveel te zien is dat zich juist op verbluf
fende wijze aan dat autobiografische ont

trekt. Omdat er zoveel vormen te zien zijn 
waarmee het vrouw-zijn de man tot in zijn 
porieën raakt.

Zij begint haar carrière binnen dat bijzon
dere naoorlogse klimaat waarin de surrealis
tische erfenis in existentialistische termen 
wordt hertaald. Een hertaling die niet alleen 
in de kritiek gebeurt, maar diep ingrijpt in 
het creatieve werk (men moet maar denken 
hoe Giacometti van het ene in het andere 
schuift). Beide bewegingen - vooroorlogs 
surrealisme en naoorlogs existentialisme - 
verzetten zich tegen het formalisme, verde
digen daardoor uiteindelijk steeds het 
figuratieve en met het figuratieve het beeld 
als literair gegeven. Zeldzaam degenen die 
aan literatuur weten te ontkomen zonder 
formalisten te worden. Maar Bourgeois wil 
zeker niet aan dié literatuur ontkomen, inte
gendeel. Wij kunnen proberen haar werk uit 
haar commentaar te onttrekken.

I --- -

Louise Bourgeois

He Disappeared into Complete Silence, 
Plate 2, State TV

Haar werk is een voortdurend en nooit op
gelost gevecht tussen rechte en gebogen 
lijn, tussen datgene wat eindigt in een hoek 
en datgene wat in de slingering en deining 
nooit ophoudt. Het zijn twee principes van 
constructie: architecturaal en organisch; 
geometrisch en anatomisch; kristal en cel; 
repetitie en vermenging. Deze polariteit geldt 
zowel voor het abstracte als voor het 
figuratieve. De een is onkwetsbaar, de an
dere uitsluitend kwetsbaarheid (leeft van 
die kwetsbaarheid). De een groeit eindeloos 
en blind als een wiskundige reeks, de andere 
past zich zonder ophouden aan. De een 
volgt de eigen wetmatigheid, de andere kent 
geen wetmatigheid tenzij die van de aanpas
sing.
Ook haar oeuvre laat een grote ontwikke
ling zien van de verticale sculpturen uit haar 
debuut naar haar later werk dat vooral amorf 
op de grond ligt of in de lucht hangt. Ze 
groeide weg van de totem naar een 
polymorfe, ongestructureerde matière.

In de fabuleuze “Ste Sebastienne ’’-serie 
- zinderend van humoristische lyriek - is de 
tegenstelling tussen lijn (met punt) en de 
welvende kromme schitterend uitgewerkt. 
De rechte is eindeloos herhaalbaar - zo zie je 
ze ook getekend op het blad - maar ze is niet 
voor variatie vatbaar. De kromme daarente
gen omsluit, omslingert een weelderige vrou- 
welijke vorm. De kromme kan dan ook 
alles; ze is vooral humoresk (arabesk). Ge
heimzinnige, steeds bedreigende vrouwe
lijke humor.

In haar vroege meesterwerk “He Disap
peared into Complete Silence” staat de op
gerichte lijn voor een gehele, uiteindelijk 
menselijke figuur zonder duidelijke 
geslachtelijkheid. Ook haar sculpturen in de 
jaren ’40 en ’50 staan steeds rechtop en 
alleen: eenzaam en verhaalloos. Later ver
laat ze de verticale lijn. Nieuwe materies 
hebben de vorm geridiculiseerd tot massa 
- een kwak, een homp, een troep. Vorme
loze fragmenten en deelobjecten. Een vrou
welijke Bellmer. Weg van de metafoor, 
naar de metonymie. Weg van de gelijkenis 
en van de transpositie, naar de primitievere,

magischer contiguïteit. Weg van de afstan
delijke vormgelijkheid, naar de onmiddel
lijke nabijheid. Weg van het zien, naar het 
aanraken. In het spanningsveld tussen kij
ken en tasten zat ook Giacometti geklemd.

Haar werk is vooral een kwestie van kne
dend herbeginnen. Het woord ‘variatie’ is 
nog te kritisch. Bourgeois scheidt niet, plaatst 
niet tegenover elkaar. Het gaat om een tel
kens terugkeren, een onophoudelijk herbe
ginnen, om het ‘nog eens’, niet om het 
‘anders’. Geen enkel stabiel resultaat, geen 
duidelijk beeld staat haar voor ogen, uitslui
tend de kinderlijk primitieve handeling. 
Doen, gevangen in herhaling. Obsessief, 
nooit het materiaal uit handen gevend, om
dat ze het juist als ondersteunend vervang- 
object in handen wil houden: partieel ob
ject, speelgoed, troostding, ultieme eigen
dom. Is dat de relatie tot de fallus? Is daarin 
niet de hele kosmische humor vervat? Maar 
de vrouw ervaart haar eigen lichaam voort
durend als partieel: uiteenvallend in deelge
bieden, deelfuncties, in een binnen en een 
buiten, in ritmes en functies. Voor de spie
gel zoekt ze het weer samen.

Het werkelijk ‘schone’ bij Bourgeois ge
beurt ondanks haarzelf, in een onbewaakt 
moment, precies wanneer ze iets, gedu
rende een fractie, moet loslaten. Omdat ze 
het moe wordt en in slaap valt. Na enkele 
uren gaat dan haar hand open en rolt er iets 
uit. Een vorm. Een uitwerpsel. De kreet 
wanneer ze het lossen voelt - alsof het zelfs 
in de hand nog een bevalling is. In het 
wakker worden davert het hele beeld van de 
knip in de navelstreng. Haar beeld werd 
geplukt als een rijpe appel die van een tak 
valt. De man ziet hem vallen, hij bedenkt 
een wet; de appelaar schreeuwt van pijn en 
lust.

We zijn met Bourgeois niet in de vochtige 
kelders van de mannelijke horror, maar in 
de geheimzinnige, hooggelegen, winderige 
zolder. Waar niet de aardappelen wortel 
schieten in de leegte, maar waar vruchten 
rijpen en drogen. Waar vogels in en uit 
vliegen. Waar een duizelig makend gezicht 
door het ronde raampje naar de verte tuurt. 
Donker en licht tegelijk. Het is de zolder 
waar de vrouw niet vermoord wordt (zoals 
in de kerker), maar waar ze zich nieuwsgie
rig blootstelt aan het experiment van het 
geslacht.
Het is waar, daarna rent ze naar beneden, het 
hoofd bloedheet en gonzend van obscene 
woorden die haar buik vullen als zwermen 
overrijpe vruchten. Luid bonkend om de 
aarde terug te vinden. Het vocht en het 
water. Het is waar, ze wil nooit meer en 
meteen weer terug naar boven, tussen de 
rollende appels liggen, vuil van het stof. Het 
is waar, ze zal voor altijd tussen de vlucht 
naar beneden en de roes onder het dak 
blijven aarzelen en zich afvragen waar zij 
hoort en kan zijn. Nergens anders, dan daar
tussen. Het is dat verhaal dat Bourgeois 
vertelt. De man die naar de beelden kijkt, is 
de man die het gestommel hoort boven en op 
de hoogste trappen van het huis. Is het een 
roepen van haar? Of rent ze zo meteen naar 
beneden in de veilige orde van een - gelijk- 

• vloerse - kamer met zicht op een tuin. Ook 
de man zal het nooit weten. Maar de vrouw 
heeft ondertussen het hele huis gevuld, van 
boven tot onder, tot haar terrein gemaakt, tot 
waanzinnige uitwaaiering van haaf verlan
gen, van haar vormen, van haar anatomie, 
van haar kreet en van haar zang.

Dirk Lauwaert

Tot 1 april toonde de Bibliothèque Natio
nale het grafisch werk van Louise Bour
geois, tot 10 april presenteerde het 
Centre Pompidou een selectie tekenin
gen. Het Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris programmeert van 22 juni tot 1 
oktober een retrospectieve van Louise 
Bourgeois. Het adres: 11, avenue du Pré
sident Wilson, 75116 Paris, 1/47.23.61.27. 
Recent verschenen enkele boeken over 
Louise Bourgeois, onder andere “The 
Prints of Louise Bourgeois” een uitgave 
van het Museum of Modern Art, New 
York, “Louise Bourgeois, Skulpturen und 
Installationen”, een uitgave van Kestner 
Verlag, Hannover.
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Asger Jorn (1914-1973) plaatste de Deense kunst in 
een Europese context, toen hij in 1948 de COBRA- 
beweging in Parijs oprichtte samen met Nederlandse, 
Belgische en Franse kunstenaars. Van 1953 tot zijn 
dood woonde hij in Frankrijk en Italien.

Moderne mythen in kleuren
Vier musea in Midden-Jutland 
tonen samen de uitbreiding 
aan van de fantaserende 
expressief-abstracte kunst, die 
in de jaren rond 1930 en 1940 in 
Denemarken ontstond.

Na het einde van de oorlog in 
1945 sloten Deense kunstenaars 
zich aan bij hun leeftijdgenoten 
en iets jongere collega’s uit 
Nederland, België, Frankrijk en 
Engeland en werkten samen aan 
tentoonstellingen en de publica
tie ven een tijdschrift. Deze 
samenwerking kreeg in 1948 de 
naam COBRA, een combinatie 
van de namen Kopenhagen 
(Copenhague), Brussel en 
Amsterdam.

Deense kunstenaars waren 
zowel geïnspireerd door de 
moderne kunst die voor het 
uitbreken van de oorlog in Euro
pa bestond, als door de Deense 
kunst uit oudheid, vikingtijd en 
middeleeuwen.

In Silkeborg Kunstmuseum ont
moet men de belangrijkste per
soon uit COBRA, Asger Jorn, 
die zelf een grote collectie van 
meer dan 5000 kunstwerken 
samenstelde die zijn eigen tijd 
en zijn kunstzinnige relaties met 
anderen uitdrukken.

Het grote schilderwerk “Stalin
grad” uit 1957-1972 neemt een 
centrale plaats in het museum, 
dat behalve een paar honderd 
andere werken van Jorn ook de 
Deense expressieve groep toont 
(Henry Heerup, Carl-Henning 
Pedersen, Egill Jacobsen, Ejler 
Bille, Svavar Gudnason) en de 
voorgeschiedenis ervan in 
Frankrijk en Denemarken (Arp, 
Max Ernst, Picabia e.a.).

Hiervandaan gaat men naar de 
COBRA-periode (met werken 
van Constant, Appel, Doucet, 
Wolvecamp, Alechinsky) en naar 
Frankrijk en Italië in de jaren vijf
tig en zestig (Dubuffet, Michaux, 
Matta, Wifredo Lam, Fontana 
e.a.).

Reist men verder naar Herning 
dan kan men op dezelfde dag 
nog kennis maken met Carl- 
Henning Pedersen en Else Alfelt 
in een museum, dat speciaal 
voor deze twee kunstenaars 
werd gebouwd. Carl-Henning 
Pedersen heeft een gigantische 
decoratie gemaakt in het cirkel
vormige, voormalige fabrieksge
bouw naast zijn museum waar 
Herning Kunstmuseum gehuis 
is. Ook heeft hij de buitenkant 
van twee gebouwen gedeco
reerd, die het museum van dit 
kunstenaarsechtpaar vormen.

De volgende dag kunt u nog 
twee hoofdpersonen zien van de 
expressive groep in Holstebro 
Kunstmuseum t.w. Ejler Bille en 
Henry Heerup heeft veelzijdig 
als schilder en beeldhouwer 
gewerkt met collages en grafiek. 
Hij gebruikt een direkte en een-

voudige symboliek met een aan
tal tekens voor liefde en erotiek. 
Zijn verhalende volkskunst is 
verwant met H.C. Andersen en 
diens liefde voor afgedankte 
dingen. Ejler Bille is een abstract 
schilder die indirekt zijn omge
ving weergeeft, ongeacht of dat 
het Deense strand betreft met 
schelpen en slakkehuizen of de 
hete kleuren en volkskunst op 
Bali. Holstebro Kunstmuseum 
bevat ook een collectie van 
beeldhouwer Erik Thommesen 
uit dezelfde tijd, alsmede beeld- 
houwerken en volkskunst uit 
Afrika, Peru en Bali.

Het Nordjyllands Kunstmuseum 
biedt ruimte aan een van de 
privé-collecties van de Deense 
abstract-expressionistische 
grote, die in de jaren veertig is 
samengesteld. Hier hangen zeer 
belangrijke schilderijen uit de 
oorlogsjaren en de periode vlak 
erna: “Græshoppedans” - Dans

a.
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der Sprinkhanen - van Egil 
Jacobsen. “Omens ret” - Het 
Recht van de Arend - een 
beangstigend oorlogsbeeld uit 
1950 van Asger Jorn en zijn 
lyrisch stromende “Som vârens 
offer” - Als offer aan het voorjaar 
- van 1952 zijn hier blikvangers.

BROCHURE:
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REIZEN:
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KINDEREN NIET TOEGELATEN

Het zou al een hele geruststelling zijn 
Als we niet leefden
Maar werden gemonteerd 
Gerardjan Rijnders, in: “Mooi”

1. Wie is er ooit al eens getuige geweest van 
een moord? Ik nog nooit, maar een jaar 
geleden zag ik op het Rokin in Amsterdam, 
op klaarlichte dag, een jonge vrouw liggen 
met een hevig bloedende steekwonde in de 
nek. Lichtjes verdoofd, een beetje ge
desoriënteerd stond ik toe te kijken. De 
orde van de dag was overhoop gehaald. Dit 
moment had eigenlijk geen plaats in mijn 
dagorde, het smeet er zich brutaal in bin
nen. Alsof ik op kousevoeten de uitgang 
zocht, zo ben ik van de misdaad weg
getrippeld.

2. Geweld is alomtegenwoordig, maar niet 
in levende lijve. Het wordt gemedieerd. Als 
we het over geweld willen hebben, zijn we 
bijna verplicht ons te wenden tot film, tele
visie en video. Niet toevallig verschuift de 
discussie over de aangroei van het geweld 
in ‘onze samenleving’ vaak van het reële 
naar het imaginaire. Het kijkgedrag van 
jeugdige moordenaars wekt grotere belang
stelling dan hun sociale afkomst, en niet 
alleen in de publieke opinie. Wie daaraan 
twijfelt, mag zich even de politieke reacties 
na de moord op Jamie Bulger voor de geest 
halen. Naast voorstellen om da leeftijd voor 
strafbare feiten te verlagen, kregen we 
vooral veel schreeuwerige eisen te horen 
tot censuur van horrorfilms. Alsof een in
greep op het imaginaire de vervloekte wer
kelijkheid wel zou kunnen bedwingen. Een 
religieuze, zij het Middeleeuwse gedachte. 
Wie zich dus wil verdiepen in dodelijk 
geweld, zit al snel in luxueuze cinema
zalen, of gewoon thuis, voor de televisie. 
Het menselijk lichaam, onderworpen aan 
extreem geweld, vindt in onze samenleving 
allang geen natuurlijke biotoop meer. De 
relatie die wij met het gewelddadige heb
ben ontwikkeld, is dan ook een ‘aberrante’ 
relatie, goeddeels gekweekt in ‘abnormale’ 
omstandigheden. Vandaar de dubieuze di
dactiek van het beeld dat ons geweld laat 
zien: het voedt er een exotische, zelfs mis
plaatste interesse mee, maar het maakt er 
ons ook mee vertrouwd. We weten nu ten
minste dat het bestaat, en hoe het er min of 
meer uit ziet. De catalogus van het geweld
dadige is een dierentuin.

3. Dirk Lauwaert schrijft in nr. 122 van 
“Andere Sinema ” : “Opvallend veel succes
rijke speelfilms tonen orgieën van extreem 
geweld, maar helaas gebeurt dat door de 
film zelf te bagatelliseren. Het is mààr ci
nema! Beeldtrucages én doorzichtige 
scripts, getruceerde personages {“Last 
Action Hero” maakt dat allemaal expli
ciet). Dat is nu juist de stelling van een 
eeuw conservatief wantrouwen tegenover 
het medium. De cinefilie vraagt daarente
gen vertrouwen in het verhaal, fascinatie 
voor personages, geloof in het beeld. (...) 
De hedendaagse film vraagt afstandelijke 
toeschouwers, die hun lijf en psyche met 
scepsis beschutten. Het eerste slachtoffer 
van het geweld is dus de filmervaring zelf, 
nl. de blik op het beeld: die blik wordt 
gecastreerd van al zijn emotionele rijk
dom.”
Geweld is een van de attractiepolen van het 
medium film, al zolang het bestaat. Maar 
het moet gezegd dat film zich doorgaans 
voorbeeldig van de taak heeft gekweten ons 
met dat geweld vertrouwd te maken. De 
gewelddadigheid die de film verkondigde 
heeft zich nooit anders dan geketend en 
gemuilkorfd, onder strikte wetten en regle
menten mogen vertonen. Dat kon ook niet 
anders. Film is immers een droom, geen 
nachtmerrie. Alles wat hij ons toonde, moest 

die droom intact houden, anders zouden de 
toeschouwers in paniek de zaal uit vluch
ten. Daartoe bedacht hij een regime dat het 
geweld moest reguleren. De film kon slechts 
die hoeveelheid gewelddadigheid torsen 
die zijn particuliere verhalen telkens toelie
ten. Er heerste een redelijke verhouding 
tussen tarra, bruto en netto. Het doden van 
mensen heeft zich dan ook lang aan een 
voorbeeldige economie onderworpen. Hoe
veel slachtoffers er ook vielen, voor ieder 
van hen gold een motief, en ieder van hen 
onderging zijn lot op het moment dat het 
verhaal dat eiste - als was het de Wil van 
God. Moraalcommissies hebben zich dan 
ook altijd vergist: ze bestreden niet het 
nodeloze^ maar het nodige geweld.
Samen met het geweld organiseerde men 
sympathie, antipathie, spijt, opluchting, 
ontzetting: ernstige, en vooral meegaande 
gevoelens in functie waarvan er geofferd 
moest worden. Gevoelens ook die hongerig 
maakten naar het verdere verloop van het 
verhaal. Er is geen enkel verschil tussen het 
onschuldige meisje dat dóór het donkere 
park loopt en de honderd Apachen die John 
Wayne en zijn makkers in een hinderlaag 
hebben gelokt. Ze kennen elk hun rende
ment, fungeren beide op hun manier in de 
intrinsieke moraal van het filmverhaal. Na
tuurlijk verliest de geschiedenis van het 
geweld in de film, naar buiten toe vertaald, 
iedere morele aanspraak - het hele western- 
genre bijvoorbeeld, organiseert schaamte
loos onze sympathie ten voordele van de 
cowboys - maar binnen de veilige muren 
van de cinema kon niets onze gevoelens 
deren.
Een nog belangrijker regulerend principe 
dat het geweld in goede banen moest lei
den, is de automatische koppeling tussen de 
afbeelding van het doden en onze psychi
sche ervaring daarbij. Werd er iemand ge
dood, dan moesten we die dood niet als 
werkelijk beleven - dat zou iedere verdere 
ontwikkeling saboteren - maar wel gelo
ven. De geloofwaardigheid vormde het fun
dament van de daad. Tussen het fysieke 
gebeuren en de psychische ervaring be
stond een geloofsrelatie die decennia lang 
de kwaliteit van het afgebeelde doden heeft 
voorgeschreven. Als kern van de zaak gold 
de afspraak tussen doder en te dodene dat 
geen van beide ooit zou laten merken dat hij 
gezien werd door een groot publiek. In 
welke gedaante dan ook, het doden is lang 
een volmaakte fictie geweest.

4. Aan dat regime van zuinigheid is dus een 
einde gekomen. Geweld is echt gaan rege
ren, en hoewel de cinema niet zonder ver
haal kan, is het geweld steeds vaker noch de 
oorzaak, noch het gevolg van een verder of 
voorafgaand gebeuren. Als reden geldt, 
naast de wetten van vraag en aanbod, een 
kritische houding tegenover het ‘klassieke’ 
filmgeweld die doorklinkt in het vocabu
laire van alle niveaus van de hedendaagse 
filmindustrie, van gerenommeerde regis
seurs tot videoboeren. ‘In het echt is het ook 
zo.’ Ook in werkelijkheid valt het geweld 
zomaar binnen, is het vaak gratuit en zin
loos, en maakt het iedere empathie van
wege een toeschouwer zoniet onmogelijk, 
dan toch bijzonder moeilijk. De cinema, zo 
luidt het verdict, heeft over geweld alleen 
maar gelogen door het te temmen. Met het 
opdrijven van het geweld tracht de film dus 
zichzelf te kritiseren door meer dan ooit de 
gewelddadige werkelijkheid als recht
streekse bron voor haar beelden aan te 
wijzen. Een uiterst dubieuze onderneming 
die de onmogelijkheid van Cinema om over 
geweld te spreken aan het licht heeft ge
bracht. Want wat gebeurt er in films die 
zich bevrijd hebben van de gangbare quota? 
Welke metamorfose heeft het geweldbeeld 
moeten ondergaan opdat het én kon func
tioneren in de ambigue kritiek van heden
daagse filmmakers, én het commerciële 
imperium dat cinema is onaangetast liet? 
De toevoer van terminale actie heeft res
tricties geëist op het niveau van de afbeel
ding. Ging er van het beeld een appel uit dat 
het geloofd wilde worden, op zichzelf en 
binnen de filmcontext (de droom), dan heeft 
het nu, door zich uit beide kaders los te 
rukken, de oorspronkelijke emotionele reac- 
ties gesaboteerd. De relatie tussen de fy
sieke act en de psychische ervaring is door
geknipt, de kéel overgesneden. Maar er 
moest iets in de plaats komen dat de toe

schouwer toch op zijn stoel deed blijven 
zitten. Dus werd de geloofwaardigheid van 
het geweld verruild voor een amuserende 
afstandelijkheid. Men brengt het geweld zo 
verbluffend mogelijk in beeld, maakt het 
hypervisibel, en berooft het tegelijk, juist 
daardoor, van zijn gruwelijke impact, om
dat het er in werkelijkheid nooit zo kan 
uitzien. Het gevolg is de lach. Niet de lach 
van de komedie, maar de grijnslach. De 
superieure lach van hij die het allemaal 
doorheeft. De lach van de afstand, van het 
machismo. De meest goedkope manier om 
iemand zichzelf lucide te laten wanen. Wie 
zijn gevoelens controleert, zal zich goed 
geamuseerd hebben.
Anders gezegd: om de toevloed van geweld 
aan te kunnen, moest men het opnieuw 
censureren. Die toevloed is eigenlijk al 
censuur, wil film zichzelf kunnen blijven. 
Het stilzwijgende pact tussen dader en 
slachtoffer is verbroken. Geen moord, geen 
beestachtigheden meer zonder knipoog - 
van de dader, welteverstaan; een knipoog 
van het slachtoffer, dat zou pas echte sabo
tage zijn. En heel de zware machinerie van 
de filmindustrie staat klaar om die knipoog 
te forceren. Kleur, opnamehoek, acteren, 
monteren, trucage en - niet in het minst - 
soundtrack: niet meer in dienst van de ge
loofwaardigheid, maar in functie van de 
o verbluffing - die wij, harde jongens, na
tuurlijk zonder problemen aankunnen.

5. “Natural Bom Killers ” van Oliver Stone 
belichaamt bij uitstek de inflatie van het 
geweld in de film, en alle problemen die 
daar mee samenhangen. Stone staat bekend 
als een verwoed bestrijder van de Onrecht
vaardigheid, van de bedreigingen van de 
Amerikaanse Vrijheid - ook al heeft die, 
zelfs volgens Stone, misschien wel nooit 
echt bestaan. Van goedkope sensatiezucht 
mag men hem dan ook niet beschuldigen; 
als er één cineast is die zich met de veront
waardiging mag vereenzelvigen, laat het 
Stone dan zijn. Een gewelddadige film van 
Stone is dan ook een film die ‘het geweld’ 
opeen kritische manier tot onderwerp heeft 
(maar welk geweld, luidt nu al de vraag). 
In “Natural Bom Killers ” wordt het recht
lijnige verhaal, onderworpen aan de een
voudige wetten van de narrativiteit, voort
durend afgeleid, zelfs helemaal ontkend, zo 
lijkt het soms, door een ontwikkeling die de 
gewelddaden louter in serie schakelt. Dat 
begint al met de titel. Die suggereert een 
moordende gewelddadigheid als aangebo
ren eigenschap, een laisser passer om een 
film lang zonder motief - en zonder verhaal 
dus! - te doden. Maar een biografische 
scene over het vrouwelijke hoofdpersonage 
Mallory leert ons met opgeheven vinger dat 
zij en haar vriendje Mickey (twee kleurloos 
vertolkte figuren) moorden omdat ‘de maat
schappij’ bij hen de stoppen deed door
slaan. Al heeft het er vaak de schijn van, 
moet het er vaak de schijn van hebben, 
narratief gezien verliest “Natural Bom Kil
lers” nooit zijn pedalen. Die eenvoudige 
truc ontkracht de film een eerste maal, 
degradeert hem tot een schijnbeweging. 
Maar dat is niet de enige simpele maske
rade. De snelheid van de actie valt ten prooi 
aan de esthetiek van de beelden. De specta
culaire beelden, die door de gebeurtenissen 
worden aangebracht, zetten het verloop van 
die gebeurtenissen voortdurend stil. Zoals 
modellen op de catwalk hun drafje voortdu
rend onderbreken om zich uitdrukkelijk te 
kunnen laten zien, zo vraagt ook ieder beeld 
op een gespeeld arrogante manier heel even 
de aandacht. Ieder beeld moet zo overbluf
fen, zo’n keiharde indruk maken, dat ik het 
alleen nog maar kan afschepen. De beelden 
van Stone zijn blasé. Hij heeft zowat alle 
beeldtechnieken ingeschakeld die momen
teel, vooral via televisie, beschikbaar zijn, 
enerzijds om de mogelijkheden van televi
sie te willen hanteren, maar vooral om de 
medeplichtigheid van het medium aan de 
gewelddadigheid in de verf te zetten. De 
ontkoppeling tussen het doden en de psy
chische impact daarvan wordt door de 
fragmentering via diverse opname- en 
trucagestijlen groter dan óóit. Het geweld is 
op ieder moment weer anders uitgedost. Of 
beter nog: het beeld houdt het geweldda
dige voor als telkens weer een ander mom- 
bakkes, zonder het wezenlijke ervan ooit te 
kunnen tonen. “Natural Bom Killers" is 
een film die er niet in slaagt iets te vertellen 

over het geweld in een samenleving. Dat 
had hij wel gewild, maar zijn superieure 
vormelijkheid onthult alleen maar een ko
lossale impotentie (of tracht ze die juist te 
verhullen?). De ervaring van het geweld, de 
illusie ook, is al bij voorbaat opgegeven 
voor de pose. Het enige waar de film over 
kan spreken, is de onmogelijkheid geweld 
te tonen, en dit met de tomeloze energie van 
een wanhoopsdaad. Het enige geweld dat 
de film ons toont, is het speelgoedgeweld 
van stoere gasten. De veelgemaakte verge
lijking vân de film met een fragmentatie- 
bom getuigt dan ook van een puberale 
naïviteit. “Natural Bom Killers” is een 
jongensfilm. Dat kinderen niet zijn toege
laten, dat sommige jeugdmisdaden al op 
zijn rekening zijn geschreven, zal hen al
leen maar sterken in de overtuiging dat ze 
iets heel strafs hebben gezien.

6. De slimste verdedigers van “Natural 
Bom Killers" generen zich wat voor het 
moralisme en schuiven ieder debat over het 
geweld terzijde, om andere, echt belang
wekkende aspecten te benadrukken. Men 
bejubelt de montage, prijst de soepelheid 
waarmee Stone geavanceerde televisie
technieken kon aanwenden en staat nog 
versteld van het feit dat hij tijdens de mon
tage in allerijl het geval Simpson nog er
gens in kon lassen. Maar er bestaat geen 
verschil tussen de representatie van geweld 
en de technische virtuositeit inzake mon
tage. Beide vallen volledig met elkaar sa
men. Het geweld in “Natural Bom Killers ” 
is het flitsen van beelden, hun hyper- 
kinetische opeenvolging, op een daverende 
soundtrack. “Ik identificeer me alleen maar 
met de monteur”, zei iemand me, en daar
mee verwoordt hij de genoegens die ook 
van de moorden in de film uitgaan. De kick 
zit hem in het gevoel van controle. Noch
tans, wie werkelijk uitkijkt naar de 21ste 
eeuw, kan deze film alleen maar als een 
anachronisme beschouwen. Want de echte 
revolutie in de montage, een revolutie die 
Stone op een ambachtelijke en daarom per 
definitie onbeholpen wijze trachtte te ko
piëren, voltrok zich geheel elders : in talloze 
miljoenen huiskamers, met allemaal een 
eigen afstandsbediening. Het gemak waar
mee alle beelden ter wereld tegenwoordig 
aan mekaar geplakt kunnen worden, daar 
haakt Oliver Stone naar, maar dat kan niet 
geïmiteerd worden. “NaturalBom Killers " 
had nooit vroeger gemaakt kunnen worden, 
en nu hij er is, komt hij hopeloos te laat.

7. Alexander Kluge maakt in “Zur 
Grammatik der Zeit” de vergelijking tus
sen film en opera. Beide kregen een eeuw 
om als massaspektakel te mogen regeren 
(opera de 19de, film de 20ste), en beide zijn 
aan hun zwaarte uiteindelijk ten onder ge
gaan. Sterker dan de televisie, waarvan we 
nu pas de mogelijkheden beginnen in te 
zien, wijst de film zelf, in het bijzonder in 
zijn krampachtige pogingen om geweld te 
tonen, op het definitieve einde van zijn 
heerschappij. De pathetische aanhef waar
mee hij wil spreken, de onmogelijkheid om 
echt iets te zeggen, de knipoog: de bedoe
ning mislukt en slaat om in verveling. Film 
is niet dood, hij is zichzelf kotsbeu. De 
overkill smeekt om euthanasie.

8. Het geweld waarover film zo luidruchtig 
maar vruchteloos wil spreken, dat is het 
geweld dat televisie zwijgend en zonder 
enige moeite laat zien. Zonder moeite, dat 
is de kern van de zaak. Als de camera er is, 
kan het beeld gemaakt worden. Zo eenvou
dig is dat. Maar televisie heeft het ook veel 
makkelijker, moet niet de moordenaar en 
zijn slachtoffer tonen. Televisie toont de 
dood, het zwijgende lichaam waar niets 
meer aan ontlokt moet worden, die men ook 
niet meer tot ongeloofwaardige verklarin
gen kan verplichten. Ik zag doden in gebou
wen alsof ze als balen stof in magazijnen 
lagen, doden die mij in niets aanspoorden. 
Beelden zonder ambitie, waarin ze dan ook 
niet konden mislukken.

Bart Meuleman
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Von 12 tot en met 16 oktober 1995 organiseert ART PROM vzude tueede editie 
von het Solon d’Artistes, een culturele monifestotie die zol doorgaan in de 

Nekkerhallen - Nekkerspoel. Borcht- te 2800 Mechelen. Dit joor breiden we uit en 
beslaat het. artistieke gebeuren een oppervlakte ven ï 3.200 m2 voorzien van 

standen. Prijs per stand: 25.000,-BF. excl. BTUU. Maximum 3 kunstenaars per stand 
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'Artistes '94.

In samenwerking met het FEVECC (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 reizende 
tentoonstelling te organiseren. Deze tentoonstellingen zullen, tijdens het 

voorjaar 1996, doorgaan in verschillende 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.

Let wel, het aantal standen is beperkt. Voor meer informatie: 
Info: vzw ART PROM, vereniging zonder winstoogmerk

Galerie Herfurth

doorlopende tentoonstelling:

permanentie

Volkstraat 64

2000 Antwerpen

open woensdag tot en met zaterdag van 14u tot 18u.

Ulrike Bolenz
Jesus Otero Yglesias
Maur-lce
€duard Van Giel

art
PROM

tel & fax: 03/216 38 63 
tel: 03/216 08 85

Avril - Mai

Juin - Juillet.

Maur-ice
"HOMMAGE & VERVAL '

Opening: vrijdag 5 mei 1995
Doorlopende tentoonstelling van vrijdag 5 mei t.e.m. zondag 4 juni 1995 

Alle dagen van 14h00 tot 18h00 of op afspraak, zondag gesloten.

Galerie Herfurth
Volkstraat 64 2000 Antwerpen 

Tel 03 216 38 63 & 03 216 08 85 
Fax 03 216 38 63

Bernard Voïta

Photographies
Balthasar Burkhard

John Davies 

Michel François 

Andréas Gursky

GALERIE RODOLPHE JANSSEN —
RUE DE LIVOURNE 35 LIVORNOSTRAAT BRUXELLES B-l 050 BRUSSEL
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Time-out: Redesign - Remuseum - Rereality
“Come and see what a party used to be, 
come and experience Reality ” 
Affiche, Amsterdam, 1995

Voor sommigen is de verwezenlijking van 
het nieuwe Groninger Museum een openba
ring en zelfs, in lovende zin, “de meest 
dramatische museale gebeurtenis sinds ja
ren”. (1) Anderen, zonder minder museofiel 
te zijn, vinden het Groningse art palace 
echter stuitend. Hoe het ook zij en of je je er 
nu vrolijk of boos over maakt, van deze tijd 
is het Gesamtkunstwerk van directeur Frans 
Haks en architect Alessandro Mendini in 
ieder geval. Als een history- of theme-park 
over kunst, zo functioneert het nieuwe mu
seum.
Het is niet verwonderlijk dat het daarom 
ook een plek is die op weerstand botst bij 
diegenen die de museale ruimte niet als 
synthetisch amusement maar als de vrucht
bare scène voor kunst of kunsthistorische 
reconstructie beschouwen. Aan die nostal
gische utopie heeft het Groninger Museum 
geen boodschap. Vorm en inhoud zijn door 
Haks en Mendini ontdaan van (kunst)- 
geschiedenis, conventionele museale cate
gorieën en reële temporele en spatiale refe
renten. De verwoede pogingen om het van 
oorsprong transhistorische karakter van het 
museum te verdoezelen en de op drift ge
raakte kunstwerken en andere voorwerpen 
een samenhang te geven, of te laten lijken 
op wat ze buiten de museummuren waren, 
worden door het Groninger Museum als 
pathetisch gebrandmerkt. In Groningen hoeft 
het museum niets te fingeren, maar kan het 
ongegeneerd, op het parodistische af, zich
zelf zijn - iets wat op zich geen verdienste 
maar evenmin een tekortkoming is.
Mendini’s concept is gebaseerd op het prin
cipe van redesign. Alles is al eens verzon
nen en gedaan en er rest niets anders dan 
recyclage. Zijn realisaties worden geken
merkt door een grote waardering voor deco
ratie en de ontkenning van traditionele hië
rarchieën en historische indelingen van tijd 
en plaats. Een benadering die altijd het 
actuele dient, kan absurde effecten bewerk
stelligen. Op het moment dat ik het nieuwe 
museum bezocht, liep er een tentoonstelling 
van 18de-en 19de-eeuwse Groningse kledij 
en juwelen. Als je niet beter wist, kon je de 
kledingstukken en sieraden moeiteloos aan
zien voor de fashion designs van een lepe, 
trendy modeontwerper die in zijn nieuwste 
collectie een knipoog naar de vorige eeuw 
had verwerkt. En de ‘echte’ kunst? Nauwe
lijks te onderscheiden van de architecturale 
omgeving laten de kunstwerken zich mak
kelijk reduceren tot pure design. De thea
trale inrichting en de dramatische belich- 
tingseffecten verlenen Haks’ fun art de op
dringerige vrijblijvendheid en hysterische 
vrolijkheid van attracties in een pretpark. 
Het nieuwe Groninger Museum is geculmi
neerd in een setting waarin het thema ‘kunst’ 
op 're-creatieve' wijze geïllustreerd wordt.

History- en theme-parks

Zonder te beweren dat musea en amuse
mentsparken in alle opzichten vergelijkbaar 
zijn, kan je misschien wel stellen dat de nog 
steeds niet gestuite museumboom parallel 
loopt met de opkomst van history- en theme
parks. Deze parken, die een thema uit het 
heden of een episode uit het verleden met 
behulp van alle mogelijke technologieën 
‘levensecht’ ensceneren tot een sluitende 
totaalbelevenis, zijn op zich natuurlijk geen 
nieuw verschijnsel - Disneyland stamt uit 
1955 en de Wunderkammer, panorama’s, 
Lustgarten en wereldtentoonstellingen da
teren uit nog vervlogener tijden - maar de 
laatste jaren wint het fenomeen onmisken
baar terrein, met name in Japan en de Ver
enigde Staten, maar ook in Europa. Voor het 
postmoderne bedrijfsleven komt alles in 
aanmerking om te gelde gemaakt, gecompri
meerd en verdicht te worden tot een geor
dend spektakel ter entertainment van het 
grote publiek.
Vorm en inhoud van deze fetish-werelden 
zijn heel divers. Zowel levend als dood 
‘materieel’ wordt ingezet. In het archeolo
gische themapark Archeon bij Alphen aan 
de Rijn kan je “drie miljard jaar in één dag 
beleven”. Bij Nantes in Frankrijk omvat het 

■ plaatselijke safaripark een Afrikaans neger- 
dorp, compleet met springlevende bewo
ners. In Amerika ligt Disney’s America 
reeds op de tekentafel, een history-park dat 
de geschiedenis van de Verenigde Staten in 
zes episodes moet verbeelden, inclusief de 
vernietiging van de Indianen. Er gaan te-

Groninger Museum (zaalzicht), foto: John Stoel

vens geruchten dat de weduwe en zoon van 
Martin Luther King van plan zijn om van het 
historische Martin Luther King District in 
Atlanta een themapark te maken, het 
I-Have-A-Dream-Land. In het extatische 
Japan is er Western Mura, een Mexicaans 
dorp, met alles erop en eraan - inheemse 
bevolking incluis. NFL Experience is een 
themapark, ook voor de Japanners, totaal 
gewijd aan American Football. En op Inter
net vind je ‘s werelds eerste digitale thema
park, Virtual World.
Maar het themapark Huis Ten Bosch bij 
Nagasaki in Japan slaat misschien wel alles. 
Het park is een kopie op ware grootte van 
een ‘echte’ Hollandse stad. Nederland her
leid tot tulpen, molens, klompen, dijken en 
water (met virtual reality kan je er steeds 
opnieuw onze historische watersnoodramp 
beleven). See Holland, Touch Holland, 
Enjoy Holland. Over de wereld als museum 
en Holland Village Huis Ten Bosch in het 
bijzonder maakte Stefaan Decostere “Déjà- 
vu”, een delirerende documentaire die in 
het teken staat van de ondergang van de 
humanistische cultuur. (2) Het buitenge
wone en sensationele aan Huis Ten Bosch is 
de doelstelling om binnen enkele jaren de 
omheining af te breken. In het jaar 2000 
wordt Huis ten Bosch een unieke Japanse 
stad. Nu al kunnen Japanners er hun eigen 
huis kopen en wonen. Decostere tekende de 
wellicht ontluisterende droom op van 
Yoshikuni Kamichika, de directeur van Huis 
ten Bosch: “Kyoto’s urban planning was 
originally modelled after ancient Xian. After 
1000 years, it had ceased to be a copy of 
anything. It had become the unequivocal 
symbol of ancient Japan. Cities are 
consummated by their inhabitants through 
the culture that they create. One thousand 
years from now no one will dare to say that 
Huis ten Bosch is the model of a Dutch city. 
Rather, it will be an unquestioned symbol of 
traditional Japan”. Maar als in Huis ten 
Bosch het echte leven kan penetreren, dan is 
ook het omgekeerde het geval en kan het 
pretpark in de echte wereld infiltreren. Als 
beide realiteiten in elkaar kunnen over
vloeien, wordt het steeds moeilijker om te 
controleren of je je eigen leven leidt of 
ingezet bent als figurant in een scenario. 
Inboorlingen worden toeristen, en vice versa. 
Decostere, die zich in zijn “Travelogues”, 
waarvan “Déjà-vu ” het vijfde luik vormt, 
op fenomenen als toerisme en exotisme 
toelegde, noemde deze omkering - Neder
landers die hun eigen cultuur in Huis ten 
Boschbekijken door de bril van Japanners - 
“exotisme in boemerang”. Culturen voeren 
voor elkaar en voor zichzelf maskerades en 
folklore op, zonder nog te beseffen aan 
wiens verlangens beantwoord wordt.
In “Déjà-vu ” toont Decostere dat de utopie 
van het themapark - ‘alles in onze wereld 
loopt goed’ - in werkelijkheid een beheer- 
singsstrategie is die uitloopt op volledig 
geordende en gecontroleerde, kunstmatige 
hyperwerelden - corporate worlds. Zowel 
heden als verleden worden er gereduceerd 
en bevroren tot generieke, monumentale 
relieken en ‘sites’, die het verlangen naar 
een ongeschonden, naadloze wereld mani

puleren. Let op, er zijn vooralsnog subtiele 
maar venijnige verschillen. Volgens science
fiction auteur William Gibson gelijkt Sin
gapore op één detail na op Disneyland. 
Singapore, die “zelfvoldane neo-Zwitserse 
enclave van orde en welvarendheid met alle 
trekken van een multinational” beschikt in 
tegenstelling tot Disneyland over de dood
straf. (3)

The real thing

De inpalming van de werkelijkheid en de 
geschiedenis bereikt niet alleen een hoogte
punt in nieuwsoortige pretparken en musea, 
maar ook in historische reconstructies van 
allerlei soort. Nauwelijks bij te houden zijn 
de talloze jubilea en herdenkingsjaren. On
der het mom van eerbetuigingen en 
onsterfelijkheidsverklaringen produceren 
deze symbolische verdichtingen van de 
wereld of het verleden ‘een’ Nu, waarin de 
geschiedenis en de werkelijkheid als package 
deals rouleren en worden opgeborgen als 
history - past-reality - en reality. Door haar 
constant te ‘re-creëren’ proberen wé de cul
tuur onder controle te houden en te voorko
men dat ze nog eens spastisch uit zou kun
nen halen. History en reality dienen zich aan 
als toeristische pretparken, als vuilnisvaten 
waaruit oneindig gerecycleerd kan worden. 
Come and see what a party was meant to be, 
come and experience Reality/Come and see 
what the past was meant to be, come and 
experience History.
In de nieuwste pretparken worden heden en 
verleden zo ‘echt’ mogelijk nagebootst. De 
magische sprookjeswereld van het oude 
Disneyland is vervangen door de bedwel
ming van de hyper-ervaring. Bizarre avon
turen, spectaculaire ensceneringen, we zijn 
er dol op indien ze realistisch voorgesteld 
worden, ook als de verhalen over dood en 
vernieling gaan. Sprookjes hieromtrent vol
doen niet langer, we willen the real thing. 
Nu het kunstmatige op alle fronten zege
viert en allang ‘echt’ geworden is, wordt de 
roep om authenticiteit steeds groter. We 
hunkeren naar echte emoties, echte doden 
en echte geschiedenis, maar dan wel ‘ópge- 
voerd’ want anders gaan ze aan ons voorbij. 
In de omkering die plaatsgevonden heeft, is 
reality een staat van opperste gemaaktheid 
en laat het echtheidsgehalte van de dingen 
en de gebeurtenissen zich allang niet meer 
inschatten.
Om aan die duistere behoéfte aan dood en 
verderf te voldoen brengt de televisie, in 
haar zoveelste poging zich met de werke
lijkheid te meten, Crash-tv of Reality-tv, 
“TheRealWorld", “I Witness Video”, “Het 
Uur van de Waarheid”,... De populaire 
video-reeks “101 Faces óf Death” bestaat 
uit een aaneenschakeling van “authentiek” 
materiaal, van fragmenten, voornamelijk 
afkomstig uit politie-archieven of gefilmd 
door amateurs, van waar gebeurde, in real 
time opgenomen dodelijke catastrofes: een 
psychopaat die een vrouw vermoordt, lijken 
die uit auto- of vliegtuigwrakken worden 
gepeuterd of de voltrekking van de dood
straf. We laten ons onverstoorbaar het beeld 
insleuren, middenin de bloederigste details 

- zoals in die verbijsterende, medische tv- 
programma’s die je met je snufferd op een 
open ruggetje of in een open- hartoperatie 
duwen. (Het kan altijd nog gruwelijker en 
realistischer, op de zwarte markt is er een 
‘levendige’ handel in zogenaamde snuff 
movies, waarin mensen op de meest crea
tieve wijze gemarteld en echt vermoord 
worden. Opwindend, volgens sommigen.) 
Pas voor het oog van de camera, door regis
tratie, lijkt reality zich ten volle te kunnen 
ontvouwen, pas in het heden lijkt history te 
kunnen plaatsvinden: living history en dead 
reality. We willen niets liever dan, zonder 
werkelijk compromitterende verplichtingen, 
in en uit kunnen pluggen, zoals in virtual 
reality mogelijk is. Slechts schijnbaar dicht
bij gehaald fungeren reality en history als 
bufferzones die ons juist van het reële en de 
geschiedenis afschermen, om te voorko
men dat we out of control zouden raken. 
Teruggebracht tot ‘thema’s’ wordt defini
tief met het potentiële venijn van het reële 
en de geschiedenis af gerekend. Een “prosti
tutie” of “striptease van de realiteit” die ons 
volgens Jean Baudrillard achterlaat met een 
“zinledige hyperrealiteit waarin alleen nog 
actualiteit, action en auction rest”. (4)

Terug naar Groningen?

Thematiseren is inkaderen, inperken, veilig 
stellen... In het museum - thema ‘kunst’ - 
wordt per definitie een vorm van retorische 
geschiedenis bedreven. Er wordt niet alleen 
op artificiële wijze een episode uit de kunst/ 
geschiedenis (inclusief het hedendaagse) 
ter re-creatie ge-re-construeerd, het museum 
manifesteert zich tegelijkertijd als recon
structie van zichzelf, en wel noodzakelij
kerwijs! (5) Redesign, remuseum, rereality. 
Wat betreft het Groninger Museum: on
danks of door haar eigentijdsheid is het wat 
mij betreft geen opwindende of radicale 
plek geworden waar je verwachtingen, twij
fels of illusies zou kunnen koesteren. Er is 
geen ruimte voor ‘verschillen’. Alles is er 
aan elkaar gelijk: actualiteit, auction, action. 
Musea zouden de kathedralen van onze tijd 
zijn. Ook in Groningen moest Mendini’s 
zogenaamde "selfmuseumizing system” lei
den tot een “Building for the Mind”, en als 
zodanig tot “een eigentijds substituut voor 
de kerk”. (6) Zolang het museum te boek 
blijft staan als “één van de meest nobele 
instituten die de beschaafde, burgerlijke 
maatschappij heeft voortgebracht” (7) blijf 
ik een cultuurbarbaar, met liefde. Het is 
makkelijk vol te houden dat het museum de 
uitgelezen plek voor kunst is, omdat het 
museum een selffulfilling prophecy is. Als 
je echter bedenkt dat het museum een rela
tief nieuwe uitvinding is - het bestaat nau
welijks 200jaar - dan is het niet onvoorstel
baar dat het ook weer zal verdwijnen. Mis
schien is de kunst allang aan het afzakken in 
de catacomben van de zichtbare cultuur...

Jorinde Seijdel

Noten

(1) Lisette Pelsers, “Kunst & Museum
journaal”, jaargang 6,1994-95, p. 16.
(2) StefaanDecostere, “Déjà-Vu”, “Trave
logue 5”, 1993, 54 min.
(3) William Gibson, “Disneyland with the 
Death Penalty”, “Wired”, september-ok- , 
tober, 1993, p. 51-56.
(4) Jean Baudrillard, “L’Illusion de fin ou 
la grève des évènements”, Parijs, 1992; 
“DePerfecteMisdaad",in “De Witte Raaf ’, 
nr. 45, september, 1993, p. 2.
(5) Deze stelling wordt ook, zij het gema
tigder, verdedigd door Bart De Baere in zijn 
tekst “De koppeling van het heden aan het - 
nu”, in: “Kunst & Museumjournaal” Jaar
gang 6, 1994-95, p. 64
(6) Lisette Pelsers, p.17.
(7)Rudi Fuchs, “Boven Khabarovsk”, 
“Kunst & Museumjournaal”, jaargang 6, 
1994-95, p. 47

Tot 21 mei loopt in het Groninger Mu
seum de tentoonstelling “Peiling”. Daarna 
volgt een presentatie van de eigen collec
tie. Meer info: Groninger Museum, 
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen, 
050/66.65.55.
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Van Casino tot Museum
In zijn boek “Architettura della città ” maakt 
architect Aldo Rossi de vergelijking tussen 
een stad en een menselijk lichaam. De huizen 
waarin we wonen, vormen het weefsel; ge
bouwen met een collectief programma zijn 
de organen. Stations, stadhuizen en musea 
zijn ook de artefacten waarmee wij de steden 
in ons geheugen vasthouden. We bouwen, 
verbouwen en slopen continu. Onze ge
bouwde omgeving is een genadeloze spiegel 
van onze samenleving, zij visualiseert de 
verhouding tussen individu en gemeenschap. 
De plaatsen waar gebouwen worden opge- 
trokken, zijn dan ook de resultaten van op
eenvolgende opties die we hebben genomen. 
Daardoor krijgen bepaalde locaties in steden 
een complexe geladenheid.
Een dergelijke site in Gent is het Citadelpark, 
eens een open gebied buiten de stad. Tijdens 
het Hollandse bewind bouwt men er één van 
de grootste en modernste bolwerken in Eu
ropa. De militaire constructie met een vijf
hoekig grondplan was reeds achterhaald toen 
zij werd opgeleverd. De inplanting defini
eerde echter de aanleg van een stadspark met 
daarrond een nieuwe stedelijke uitbreiding. 
Aan de rand van dit stadspark bouwde het 
stadsbestuur in 1900 haar Museum voor 
Schone Kunsten naar een ontwerp van de 
stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. Een 
magistraal gebouw, een meesterlijke variant 
op het 19de-eeuwse museumtype. De wijze 
waarop de zalen met elkaar zijn verbonden 
en de perfecte lichtbeheersing maken dit 
gebouw tot een monument. Veel mensen 
weten niet eens dat het complex in twee fasen 
werd opgetrokken. Het gedeelte waar het 
Museum van Hedendaagse Kunst sinds 1975 
een tijdelijk onderkomen heeft gekregen, 
dateert uit 1912. Alleen al in het ruimtelijk 
raffinement tussen deze twee bouwfasen toont 
Van Rysselberghe dat hij een groot bouw
meester was.
De ambitie van Gent om in 1913 een grote 
internationale tentoonstelling te organiseren 
is bepalend geweest voor de toekomst van 
het Citadelpark. Het Floraliënpaleis, opge
trokken naar een ontwerp van Oscar Vande 
Voorde, zat letterlijk geklemd binnen de 
vijfhoek van de militaire omwalling. In de 
loop der jaren onderging het complex ingrij
pende transformaties zonder een globale vi
sie, om uiteindelijk haar oorspronkelijke be
stemming definitief te verliezen met de bouw 
van Flanders Expo. Het zoeken naar een 
nieuwe bestemming stond in de jaren ’80 
herhaaldelijk op de agenda van het Gentse 
stadsbestuur.

Sinds de oprichting in 1957 van de Vereni
ging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst wordt in Gent gepleit voor een vol
waardige huisvesting. Vanaf 1975 wordt het 
museum voorlopig ondergebracht in het 
Museum voor Schone Kunsten. Deze 
cohabitatie heeft zwaar te lijden onder een 
nijpend plaatsgebrek. Reeds bij de aanvang 
was het voor iedereen glashelder dat het 
samenwonen van twee musea in een te klein 
gebouw een onhoudbare situatie zou wor
den. Met de tentoonstelling “Museum zoekt 
museum” in 1983 gaf JanHoeteen overzicht 
van de recent in Europa gebouwde musea en 
toonde hij een aantal banale ontwerpen van 
vader en zoon Bontinck voor de Gentse mu
sea. Met deze expositie wilde Hoet ook de 
politieke besluitvorming beïnvloeden, het 
was een expliciete vraag naar een autonome 
huisvesting. Concreet leverde deze protest- 
tentoonstelling niets op, met vage beloftes 
werd Hoet het bos ingestuurd. Nieuwe hoop 
leefde op in 1987 toen op initiatief van pro
fessor Vermeersch van de Gentse Universi- 
teit het initiatief werd genomen om een meer
voudige wedstrijd te organiseren. De archi
tecten Aldo Rossi, Tadao Ando, Frank O. 
Gehry zegden hun deelneming toe, de bud
getten waren voorzien maar in extremis werd 
het opzet door Hoet geaborteerd. Hoet liep 
naar eigen zeggen met het idee rond een 
kunstenaar te vragen als ontwerper. Ervaarde 
Hoet de samenwerking met architecten met 
enige faam als een bedreiging? Het heeft er 
alle schijn van. Vervolgens ontstond het idee 
om de Sint-Pietersabdij te verbouwen, een 
voorstel dat gelukkig vlug werd gekelderd. 
Het was weer even wachten op een nieuwe 
locatie voor het Museum. Met het Casino - 
onderdeel van het Floraliëncomplex - lijkt 
die nu eindelijk in zicht. Eind december werd 
het verbouwingsproject van architect Koen 
van Nieuwenhuyse goedgekeurd door het 
stadsbestuur. Op 4 maart werd het aan de pers 
en belangstellenden gepresenteerd.

Voor zijn onvolprezen Documenta IX te 

Kassel deed Jan Hoet een beroep op de 
Gentse architecten Paul Robbrecht en Hilde 
Daem. De wijze waarop zij Hoets concept 
van “displacement” in de tijdelijke Aue-pa- 
viljoenen architectonisch hebben geïnterpre
teerd, getuigt van een intelligent architecto
nisch inzicht. Het leek in de lijn van de 
verwachtingen te liggen dat Hoet voor de 
verbouwing van zijn nieuwe behuizing even
eens een beroep zou doen op deze talentvolle 
architecten die ondertussen een internatio
nale waardering genieten met hun werk. Om 
onverklaarbare redenen schuift Hoet hen nu 
echter terzijde en neemt hij genoegen met 
een ontwerper-ambtenaar die door het stads
bestuur wordt opgelegd. Architect Koen Van 
Nieuwenhuyse realiseerde de verbouwing 
van de Gentse bibliotheek, toch geen vol
doende referentie om een belangrijke op
dracht als een museum te verwerven. Met 
deze beslissing verloochent het stadsbestuur 
ook haar eigen beleidsverklaring. In het 
verkiezingsprogramma van de huidige bur
gervader Frank Beke staat letterlijk te lezen 
dat men voor de belangrijkste projecten zal 
opteren voor een architectuurwedstrijd en 
dat men aandacht zal besteden aan architec
tonische kwaliteiten. Zelfs de verplichte Eu
ropese norm om bij grote projecten wedstrij
den te organiseren lapt het stadsbestuur aan 
haar laarzen. Door de opdracht toe te vertrou
wen aan een stadsambtenaar bekent men 
eigenlijk deze opdracht slechts als een onbe
nullige klus te beschouwen die door om het 
even welke architect geklaard kan worden.

Dat men het Casino tot een museum wil 
verbouwen is verdedigbaar. Het Museum 
van Hedendaagse Kunst blijft bovendien in 
de directe nabijheid van het Museum voor 
Schone Kunsten, een boeiende optie. Tijdens 
de presentatie van het ontwerp op 4 maart 
bleek duidelijk dat het voorontwerp zware 
onvolkomenheden omvat. Jan Hoet gaf open
lijk toe dat het probleem van het daglicht in 
de centrale ruimte niet is opgelost. Men kan 
begrip opbrengen voor Hoets standpunt om 
vanaf het begin het publiek te informeren, 
anderzijds is het onbegrijpelijk dat een ont
werper een voorstel publiek toelicht waaruit 
blijkt dat de meest elementaire zaken qua 
licht en ruimte niet eens voldoende zijn be
studeerd. In zijn ontwerp wil Van Nieuwen
huyse teruggrijpen naar de oorspronkelijke 
toestand van het Floraliënpaleis. Hij introdu
ceert twee torenvolumes met een cirkelvor
mig grondplan om de symmetrisch geor
dende zalen op de hoeken met elkaar te 
verbinden. Hiermee refereert hij aan de cir
kelvormige zaalverbindingen van Van 
Rysselberghe. Wie echter het bestaande 
museum goed bekijkt, zal vaststellen dat niet

Maquette van het Museum voor Hedendaagse Kunst Gent, foto: Dirk Pauwels

overal cirkels zijn toegepast en dat dit nooit 
gebeurt ten koste van de aanpalende ruimtes. 
Bij Van Nieuwenhuyse ligt dit compleet 
anders, de cirkels zijn zo dominerend dat er 
bij de kleinere zalen veeleer restruimtes ont
staan. Zijn oplossing staat veraf van de sub- 
tiliteit die Van Rysselberghe wist te berei
ken. Het verhaal van de ontwerper bij de 
presentatie was'schraal en getuigde van wei
nig visie op het gebouw. Van een goed ont
werper verwacht men dat hij de negatieve 
aspecten weet om te buigen in zijn voordeel. 
In het op 4 maart gepresenteerde ontwerp is 
dit zeker niet het geval, het laat weinig goeds 
vermoeden. Meer valt er niet te vertellen over 
het ontwerp!

Op amper vijfjaar van zijn afscheid wil Jan 
Hoet vlug zijn droom realiseren, zelfs al moet 
hij veel compromissen sluiten. Het blijft een 
open vraag waarom Hoet, toen hij in de 
internationale belangstelling stond als 
künstlerische Leiter van Documenta, niet 
harder met zijn vuisten op tafel heeft geklopt 
om zijn museum te bekomen. Het is ook 
onbegrijpelijk dathij in 1987 de architectuur
wedstrijd liet annuleren terwijl hij herhaalde- 
lijk waardering betuigde voor Rossi en Gehry. 
Het argument dat men in Gent maar beperkte 
budgetten heeft, gaat niet op. Beide architec
ten toonden dat zij in hun kleine projecten 
groot zijn; intrinsieke kwaliteit heeft niets 
met schaal te maken. Voer voor psychologen 
is ook Hoets uitgesproken af keer voor archi
tecten, terwijl de directeur van het Bonnefan- 
tenmuseum in Maastricht wel een open dia
loog met Rossi wil en kan aangaan. Het is 
alsof Hoet architecten met visie als een be
dreiging ziet voor zijn collectie of voor kunst 
in het algemeen. Hij heeft gelijk wanneer hij 
stelt dat veel architecten opzichtige gebou
wen maken waarin de kunst elke levens- 
ruimte wordt ontnomen. Anderzijds weet hij 
ook dat een gebouw met een sterk ruimtelijk 
concept, zoals het gebouw van Van 
Rysselberghe, evenzeer potenties bezit om 
inventief om te gaan met kunst. Na jaren 
wachten en veel beloften moet hij nu de zaak 
klaren met een stadsambtenaar die in zijn 
werk niet voldoende blijk heeft gegeven van 
architectonisch inzicht.

Het meest pijnlijke in dit verhaal is de hou
ding, zelfs het misprijzen van het stadsbe
stuur. De keuze is niet enkel een aanfluiting 
van haar eigen beleidsopties, zij etaleert een 
eng provincialistische attitude. Een stadsbe
stuur, dat met het megalomane Urbis-ge- 
drocht aan Gent-Zuid staat te pronken op een 
internationale beurs te Cannes, en gelijktij
dig een museumopdracht doorschuift naar 
een ambtenaar geeft blijk van een visieloos 

beleid op het vlak van architectuur. In geen 
enkel buurland wordt een museumopdracht 
binnenskamers geregeld, ofwel organiseert < 
men een wedstrijd ofwel zoekt men naar een 
talentvolle ontwerper. Hopelijk ziet de vol
gende Minister van Cultuur in dat een stads
bestuur dat zo lichtzinnig omgaat met be
langrijke openbare gebouwen geen overheids
steun hoeft te krijgen. In de Vlaamse rege
ringsverklaring staat te lezen dat architectuur 
een wezenlijk deel is van cultuur. Gent maakt • 
er een lachertje van, een schaamteloze verto
ning, een Europese stad onwaardig.

Dat men in Vlaanderen belangrijke publieke 
opdrachten geeft aan architecten die met hun 
werk niet eens de grenzen van de provincie 
overschrijden is een schrijnende vaststelling. 
Zowel de verbouwing van een graansilo tot * 
het MUHKA - een creatie van Michel 
Grandsard waarvan de keuze begrepen was 
in de aankoop van het gebouw - als de aan
passing van Eysselincks S.E.O.-warenhuis 
ten behoeve van het PMMK kunnen be
zwaarlijk succesvol genoemd worden. In een 
tijd met een overvloed aan informatie blijft 
men in Vlaanderen blind voor architectoni- * 
sche kwaliteit. Voorbeelden van intelligente 
verbouwingen zijn er voldoende en zij tonen 
ook aan dat begaafde ontwerpers tot zeer 
boeiende oplossingen kunnen komen, en dit 
met beperkte budgetten. Stichting De Pont in 
Tilburg is maar één voorbeeld, een beheerst 
ontwerp van de architecten Benthem en 
Crouwel.

Door Hoets inzet bezit Gent een boeiende 
collectie hedendaagse kunst, terwijl voor de 
toekomstige huisvesting alles wijst op een 
grijze middelmaat. Het bouwen of verbou
wen van een museum is geen alledaagse 
opdracht. De kwaliteit van de culturele infra
structuur is essentieel omdat ze een deel " 
wordt van ons toekomstig bouwkundig erf
goed. Het is zelfs de morele plicht van het 
beleid om voor publieke gebouwen gereali
seerd met gemeenschapsgelden op zoek te 
gaan naar de meest begaafde architect en 
hem/haar een kans te geven het patrimonium 
op een intrinsieke wijze te verrijken. De 
houding van het stadsbestuur getuigt ofwel 
van een bekrompen provincialistische 
kruideniersmentaliteit ofwel van onwil of 
onvermogen een onderscheid te maken tus
sen de ontwerpkwaliteiten van architecten. 
Een stadsbestuur dat in het jaar tweeduizend 
nochtans de grootheid van Keizer Karei wil 
vieren, verdrinkt in een bekrompenheid zon- . 
der toekomst.

Marc Dubois
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Het warenhuis (deel 1)
L Vooraf

“Het PMMK is een open huis, een actief 
centrum, dat het midden wil houden tussen 
een kunstpaleis en een stapelplaats”: met 
deze vreemde intentieverklaring prees het 
Provinciale Museum voor Moderne Kunst 
zich in 1986 aan. Wat is een open huis? Om 
te weten welke betekenis het Westvlaamse 
museum er zelf aan geeft, hoef je maar te 
informeren of de bibliotheek van het PMMK 
toegankelijk is voor het publiek. Het ant
woord is negatief. Als je aandringt, zal de 
niet noodzakelijk onvriendelijke telefoniste 
voorstellen om je vragen schriftelijk aan de 
hoofdconservator te richten.
Het aankoopbeleid van het PMMK roept al 
op het meest elementaire niveau heel wat 
vragen op. In de tweede catalogus van de 
verzameling van de Provincie West-Vlaan
deren ontbreken bijvoorbeeld 11 kunstwer
ken, die in de eerste catalogus als aange
kocht werden vermeld. In de catalogus zelf 
wordt met geen woord gerept over deze 
merkwaardige schoonmaakbeurt. Waarom 
werden die werken uit de provinciale col
lectie geschrapt? Die en tal van andere vra
gen wilden we voorleggen aan Willy Van 
den Bussche, hoofdconservator van het Pro
vinciale Museum voor Moderne Kunst te 
Oostende. In een brief van 7 februari 1995 
omschreven we de opzet van ons onder
zoek, vroegen we om een aantal essentiële 
gegevens en verzochten we om een gesprek. 
De brief en de talloze telefonische pogingen 
om de hoofdconservator te bereiken, bleven 
vruchteloos. Op een tweede - ditmaal aan
getekende - brief die we ook naar Etienne 
Mares, Bèstuursdirecteur, en Gerrit 
Defreyne, Gedeputeerde voor Cultuur van 
de Provincie West-Vlaanderen stuurden, 
ontvingen we het volgende laconieke ant
woord van de hoofdconservator: “Het spijt 
mij echter U te moeten meedelen dat ik mij 
niet geroepen voel op uw vraag in te gaan. 
Tevens meen ik mij solidair met mijn colle
gae te verklaren door geen gevolg aan uw 
verzoek te geven.” Natuurlijk heeft elke 
burger het fundamentele recht om ons niet 
te woord te staan, dus ook een hoofd
conservator. Kunnen er echter deontologisch 
waterdichte argumenten worden gegeven 
om, zelfs na een aangetekend schrijven, 
“geen gevolg te geven aan” een verzoek om 
informatie?
In de volgende tekst hebben we ons enkel 
van ‘harde’ informatie bediend - onder an
dere de jaarverslagen van de provincie en de 
publikaties van het PMMK - om de geschie
denis van het PMMK en de kunsthistorische 
visie van de hoofdconservator aan een kri
tisch onderzoek te onderwerpen. Omdat de 
Gedeputeerde voor Cultuur de door ons 
aangevraagde documenten slechts op het 
allerlaatste moment kon toesturen en omdat 
de opening van de nieuwe vleugel van het 
PMMK werd uitgesteld tot 3 juni, schuiven 
we een analyse van het aankoopbeleid, het 
museumgebouw en de omgang met de col
lectie door naar de volgende aflevering van 
“De Witte Raaf’.

II. Verzamelen in West-Vlaanderen:
een geschiedenis

Over de geschiedenis van de collectie van 
West-Vlaanderen stelde het PMMK tot hier
toe maar één tekst ter beschikking: een 
ongesigneerde bijdrage in de collectie
catalogus van 1979, die inmiddels zowel 
door de hoofdconservator als door pers en 
kunstkritiek ontelbare malen werd her
kauwd. Nochtans is deze tekst een puik 
staaltje van slordige tot zelfs ongerijmde 
geschiedschrijving. “In 1957 wordt in de 
Provincie West-Vlaanderen voor het eerst 
concreet gedacht aan het aanleggen van een 
eigentijdse kunstverzameling”, zo luidt de 
eerste zin. Even verder, ongeveer halver
wege de zes bladzijden tellende geschiede
nis, kunnen we lezen dat de aankoop van 
kunst vanaf 1949 “in de richting van een 
collectievorming evolueerde”, in 1957 in 
“de actualiteit trad” en in 1959 “vaste vorm 
kreeg”. De aankoop van het Permekehuis in 
7960 “zou de definitieve doorbraak beteke
nen”. Wel, hoe zit het nu? Wanneer is men 
nu eigenlijk begonnen? Waar kwam de be
langstelling voor het verzamelen van eigen
tijdse kunst vandaan? Welke doelstellingen 
stelde men voorop? Waarom werden som
mige uitgangspunten - zoals de exclusieve 
belangstelling voor Belgische kunst - nooit 
in vraag gesteld? Waarom werden andere 
opties zonder discussie bijgesteld - bijvoor
beeld de uitbreiding van het actieterrein van 
enkel “levende” kunst naar kunst van le

vende én van overleden kunstenaars? Op 
deze vragen biedt de tekst in de collectie
catalogus geen of weinig overtuigende ant
woorden. In wat volgt willen we ons wagen 
aan een beknopte chronologische schets van 
de Westvlaamse collectievorming.

II.1. “Levende” en ‘dode’ kunst: 
van ‘PMLK’ naar PMMK

Na de Tweede Wereldoorlog duurde het 
even voor in West-Vlaanderen interesse 
groeit voor de schone kunsten. Dat is begrij
pelijk, want “cultureel werk was toen niet 
onze eerste zorg”, aldus Leopold Gillon, 
vanaf 1946 als gedeputeerde verantwoorde
lijk voor het culturele beleid van deze pro
vincie. (1) Enkele jaren later, in 1949, ruilt 
Gillon zijn bevoegdheden met Jozef Storme 
- van Storme wist men immers dat hij “be
langstelling voor culturele zaken” koesterde. 
Storme ent zijn beleid op de werking van 
commissies, waarvan hij het voorzitterschap 
waarneemt. In de eerste plaats breidt hij het 
aantal commissies uit ên zorgt hij voor een 
meer gekwalificeerde samenstelling. Onder 
zijn impuls begint men rond 1953 met een 
grootscheepse structurele hervorming, die 
op 7 oktober 1954 resulteert in het besluit 
van de Provincieraad om een Provinciale 
Dienst voor Culturele Aangelegenheden op 
te richten. Een klein jaar later, op 1 augustus 
1955, wordt dit overkoepelend orgaan ope
rationeel. Tot 1959 beperkt de Provinciale 
Dienst haar beleid op het vlak van de beel
dende kunst tot het organiseren van wed
strijden en tentoonstellingen.
Op 18 juni 1959 vindt de eerste vergadering 
plaats van het net samengestelde Comité 
voor Aankoop van Kunstwerken. Jozef 
Storme is voorzitter, Gaby Gyselen vast 
secretaris. De andere leden van het comité 
zijn Joseph Dochy, kanunnik; Walter 
Vanbeselaere, hoofdconservator van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
van Antwerpen; Gustaaf Van Geluwe, ver
zamelaar, en Hilaire Gellynck, kunsthisto
ricus en directeur van de Academie van 
Kortrijk. In de loop van 1960 worden “een 
twaalftal schilderijen, één beeldhouwwerk 
en een reeks platen met de hand gekleurd, 
van hedendaagse kunstenaars aangekocht.” 
“Deze werken zullen de Provincie in de 
mogelijkheid stellen om met andere kunst
werken in haar bezit, een Provinciaal Mu
seum voor Levende Kunst samen te stel
len”. (2) In hetzelfde jaar verwerft de Pro
vincie het huis en 127 werken van Constant 
Permeke, naast enkele werken door tijdge
noten. Deze kunstwerken worden niet op
genomen in de reeds bestaande collectie. Ze 
blijven in het Permekehuis, dat een jaar later 
voor het publiek toegankelijk wordt.
Het “eigen kunstbezit” - 49 werken waar
van drie vierde door kunstenaars van 
Westvlaamse origine - wordt in 1962 voor 
het eerst tentoongesteld, in het Provinciaal 
Hof te Brugge. De tentoonstelling reist ver
volgens langs verschillende Westvlaamse 
steden en gemeenten, en maakt één verre 
verplaatsing naar Hasselt. Wanneer het jaar 
daarop een tweede presentatie annex tour
nee plaatsvindt, is de verzameling al twee 
keer zo groot geworden. Dat heeft alles te 
maken met de verwerving van een klein 
deel uit de 614 nummers tellende collectie 
van Gustaaf Van Geluwe, die in augustus 
1962 was overleden. In de collectiecatalogus 
van 1979 wordt deze aanwinst van 41 wer
ken als volgt toegelicht: “De provincie had 
de morele zekerheid, door de vroegere rela
ties met deze figuur, bij deze verkoop de 
eerste keus te zullen hebben doch, door de 
sterke interesse van de andere kooppartners, 
moest hard worden onderhandeld, waarbij 
diverse belangrijke werken aan andere 
Belgische Musea moesten worden prijsge
geven.” Uit een in memoriam, geschreven 
door Walter Vanbeselaere, blijkt inderdaad 
dat Van Geluwe zijn collectie wilde over
maken aan “een of ander, bij voorkeur klein 
museum...”. (3) Gustaaf Van Geluwe was 
echter niet alleen een gewaardeerd lid van 
de aankoopcommissie voor moderne kunst 
van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van Brussel, hij onderhield ook 
contacten met heel wat kleinere Belgische 
musea. Daarvan getuigen de tentoonstellin
gen van zijn verzameling in de musea van 
onder andere Brugge, Verviers en Elsene. 
Of de Provincie dus echt mocht rekenen op 
de “morele zekerheid” van een “eerste keus” 
uit de collectie van “deze figuur”, valt te 
betwijfelen.
Hoe dan ook, met de werken uit de collectie 
Van Geluwe ligt de verzameling van de 
Provincie West-Vlaanderen in een defini

tieve plooi. Tot voor deze aankoop was het 
“historische” luik van de collectie zeer be
perkt - Albert Servaes, Albert Saverys, Floris 
Jespers en Willem Van Hecke leefden bo
vendien nog toen hun werk werd aange
kocht. Nu wordt de collectie echter verrijkt 
met werken van overleden pioniers zoals 
Gustave De Smet, Constant Permeke, Jean 
Brusselmans, Hippolyte Daeye, Edgard 
Tytgat en Frits Van den Berghe. Het 
Westvlaamse karakter van de collectie lost 
verder op, door werken van onder meer 
Pierre Alechinsky, Gaston Bertrand, Marc 
Mendelson, Antoine Mortier, Raoul Ubac 
en Louis Van Lint. Opmerkelijk is ook de 
volgende stelling van Gaby Gyselen, name
lijk dat men “bewust verzaakt aan een inde
ling in groepen of kunststijlen, wat niemand 
zal verwonderen die ook maar enigszins de 
betrekkelijkheid en de willekeur van zulke 
kunsthistorische ‘normen’ van nabij kent.” 
(2)
Dat klinkt fris en veelbelovend, maar mooie 
liedjes duren niet lang. In 1967 immers 
wordt de vijfentwintigjarige Willy Van den 
Bussche aangesteld tot wetenschappelijk 
attaché, bevoegd voor de collectie en voor 
de andere provinciale activiteiten op het 
gebied van beeldende kunst. Dat de attaché 
aan de frisse benadering van Gaby Gyselen 
geen boodschap heeft, wordt reeds duide
lijk in het “Klein lexicon van de heden
daagse plastiek”, dat hij samen met Albert 
Smeets in 1969 in het tijdschrift “'Vlaande
ren” publiceert. Dit lexicon is slechts de 
voorbode van een levenslange obsessie voor 
het kleven van - reducerende, misplaatste of 
zonder meer verkeerde - etiketten op kunst. 
De karikaturale manier waarop Willy Van 
den Bussche tot op heden de kunstgeschie
denis in hokjes propt, komt in de bespreking 
van zijn publikaties uitgebreid aan bod.

n.2. Op zoek naar een museum

Naarmate de aankoop van “levende” kunst 
naar een structurele basis en een historische 
verankering toegroeit, duiken plannen op 
voor een museale omkadering. Rond de 
kerstdagen van 1958 wordt de eerste aanzet 
gegeven: Jozef Storme stelt aan de deputa
tie voor om in Brugge een provinciaal cul
tureel centrum te bouwen. In dit complex 
zou ook het museum voor levende kunst een 
plaats kunnen krijgen, zo voorziet hij. In 
afwachting van dit onderkomen kan de 
Westvlaamse collectie verhuizen naar drie 
zalen van het Groeningemuseum. De ver
standhouding tussen de provincie en de Stad 
Brugge blijft enige tijd uitstekend, en dat 
resulteert in de gezamenlijke organisatie 
van een Triënnale, waarvan de eerste editie 
plaatsvindtin 1968. In 1971 echter, - toeval
lig ? - het jaar dat Stormes mandaat als 
député ten einde loopt, worden de plannen 
voor een cultureel centrum officieel afge
blazen.
In 1970 gaat de collectie van West-Vlaan
deren voor het eerst op reis - meer bepaald 
naar de Stâdtische Kunstgalerie van 
Bochum. In 1973 is de verzameling op 
bezoek in het Paleis voor Schone Kunsten 
en in het Casino in Knokke. Wegens een te 
krappe behuizing en “de groeiende inte
resse van het Groeningemuseum voor mo
derne kunst” (4) keert de collectie niet meer 
naar dit museum terug. In hetzelfde jaar nog 
komt ze uiteindelijk terecht in leper, waar 
het stadsbestuur niet alleen de Delbeke- én 
Pauwelszalen van de Lakenhalle voor één 
symbolische frank ter beschikking stelt, maar 
zelfs de helft van de inrichtingskosten op 
zich wil nemen.
Daarmee beschikt de verzameling voor de 
eerste maal over een eigen locatie, hoe on
geschikt die ook is. De eerste collectie
catalogus van 1973 telt 341 werken. In 1979 
presenteert het museum haar tweede 
collectiecatalogus (reeds 639 nummers), en 
in 1982 verschijnt naar aanleiding van een 
nieuwe tentoonstelling met 97 aanwinsten 
een vervolgpublikatie. Het huwelijk met 
leper houdt negen jaar stand. Omdat de 
locatie verre van beantwoordt aan museale 
maatstaven - zeer gebrekkige presentatie- 
modaliteiten, erbarmelijke klimatologische 
omstandigheden - begint men al snel uit te 
kijken naar een ‘echt’ museum.
In 1982 komt deze laatste etappe in zicht. 
Norbert Hostyn, huidig conservator van het 
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten 
van Oostende, herinnert het zich nog leven
dig: “Het was tijdens de jurering van de 
“Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad 
Oostende 1982” die in juli ’82 plaats had in 
het warenhuis van de pas failliet verklaarde 
coöperatieve S.E.O. dat Willy Van den 

Bussche (...) dit gebouw ontdekte en er 
onmiddellijk de mogelijkheden voor “zijn” 
museum van realiseerde”. (5) Slechts en
kele maanden later, op 28 oktober 1982, 
verklaart de Provincie zich akkoord met de 
aankoopprijs van 30 miljoen. De overeen
komst tussen de Provincie en de Stad leper 
wordt met ingang van 1 januari 1983 opge
zegd. De Westvlaamse collectie wordt op
geslagen in het Provinciaal Museum Con
stant Permeke, dat meteen zijn deuren sluit. 
De verbouwing van het voormalige Spaar- 
zaamheid-Economie-Oostende-warenhuis 
van architect Gaston Eysselinck kost 120 
miljoen, waarvan de Vlaamse Gemeenschap 
zestig procent voor haar rekening neemt. (6) 
Op 21 juni 1984 wordt de eerste steen ge
legd. Twee jaar later, op 19 december 1986, 
begroet dit kersverse museum het publiek 
met vièr tentoonstellingen, waaronder een 
retrospectieve Constant Permeke en een 
hommage aan Gaston Eysselinck. Van het 
Stedelijk Museum van Oostende krijgt het 
PMMK 78 werken in permanente bruik
leen, waaronder werk van onder meer Jean 
Brusselmans, Floris Jespers, Oscar Jespers, 
Edgard Tytgat, Frits Van den Berghe,... 
Voor een toenadering tussen de verzamelin
gen Leon Spilliaert en Constant Permeke 
van beide musea, blijkt het water echter te 
diep.

III. De geschriften

Een volledig apart staande figuur is Willy 
Van den Bussche, zeker in zijn geschriften. 
Hoe dé hoofdconservator over kunst denkt, 
is dankzij zijn vele publikaties goed te ach
terhalen. Wie het spoor van zijn teksten 
volgt, krijgt meteen ook het ‘theoretische’ 
raamwerk van de collectievorming mee. De 
tekst “Moderne Kunst in België”, die (in 
vier talen!) opgenomen werd in de tweede 
leperse collectiecatalogus (1979), geniet 
wegens zijn ambitieus karakter onze bijzon
dere belangstelling. Tenzij anders vermeld, 
citeren we uit deze tekst. Ook de aanvul
lende tekst uit de derde catalogus (1982) 
sloegen we erop na. Verder lazen we de vele 
inleidingen, afgedrukt in catalogi van ten
toonstellingen van het PMMK, zoals “Kunst 
in/als vraag, Negatie-Integratie van Dada 
tot heden ”(1981), “Modernism in painting ” 
(1992), de postume retrospectieves (Con
stant Permeke, Jef Verheyen,...) en de solo- 
tentoonstellingen (Bert De Beul, Luc 
Tuymans, Jan Fabre,...). Recentpubliceerde 
de hoofdconservator nog twee opstellen over 
“Hedendaagse kunst in Vlaanderen” in “De 
Standaard” (7 en 14 april 1995).
Binnen het oeuvre van de auteur is "Moderne 
Kunst in België” (1979) in meer dan één 
opzicht geen alleenstaande tekst. Om te 
beginnen zijn er de vormelijke fouten - in 
1980 wist Fernand Bonneure alleen daar
mee al een artikel te vullen. (7) Van den 
Bussches geknoei ontlokte ook de volgende 
oprisping aan Willy P. Dezutter, hoofdre
dacteur van “Museumleven”: “Voorgaand 
artikel is niet uniform aan onze gewone 
aanwinstenrubriek en om die reden plaats
ten wij de bijdrage samen met ‘Vijf jaar 
aanwinsten Koninklijk Legermuseum’ ach
teraan in de rubriek ‘Aanwinsten’.” (8) Ook 
in recente teksten krioelt het van de formele 
en inhoudelijke blunders. De bijdragen van 
Willy Van den Bussche staan bol van reduc-
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ties, simplificaties, verkeerde interpretaties, 
onvolledigheden en manipulaties. Hieron
der volgt een zeer beknopt overzicht.

III .1. Vormelijke aspecten

Talrijke namen zijn verkeerd geschreven. 
De auteur gaat bovendien op een bizarre en 
weinig respectvolle manier om met voorna
men. Meestal wordt enkel de eerste letter 
van de voornaam vermeld. Sporadisch ver
schijnt de volledige voornaam, elders hele- 
maal niets. De drie opties worden kriskras 
door elkaar gebruikt, soms binnen één en 
dezelfde zin: “Carl Andre en Sol LeWitt 
(voorlopers en theoretici) (sic), Oppenheim 
en R. Long, On Kawara en Ian Wilson, John 
Chaberlain (sic), T. Atkinson en M. 
Baldwin”.
In de collectiecatalogus van 1979 worden 
namen van landen en steden haast systema
tisch in de oorspronkelijke taal vermeld. 
Permeke, zo lezen we, heeft “als de alles 
overheersende realisator zowel in Vlaande
ren als in la Wallonie een niet te overziene 
navolging gekend”. Of wat dacht u van de 
volgende zin: “Vooral de fluxus-beweging, 
een analoog verschijnsel als de happening 
(sic), kende veel navolging in Paris, New 
York, in de Bundesrepublik Deutschland en 
in Nippon”.
Tik- en taalfouten, foutieve spelling, kromme 
of totaal foutieve zinsbouw, lachwekkende 
formuleringen, fictieve woorden van het 
krankzinnigste soort, het wemelt ervan in de 
teksten van Willy Van den Bussche. 
“Mesens”, schrijft Van den Bussche in 1981, 
was “de overdrachtsfiguur van het surrea
lisme tussen Parijs en Brussel”. Of nog: “P. 
Roobjee en K. Dierickx dienen hier te wor
den vermeld die elk voor zich een op van
daag volledig anders gerichte figuratieve 
schilderkunst beoefenen ontstaan op de
zelfde basis.”
De structuur van de teksten, tenslotte, is 
onlogisch tot in het absurde. De auteur 
springt van de hak op de tak. In de tekst uit 
1979 spreekt hij op een bepaald ogenblik 
over Permeke. Plots wijkt hij af van zijn 
koers, maakt een wilde rit waarin hij een 
halve eeuw kunstgeschiedenis platrijdt - 
het expressionisme, een paar fauvisten, weer 
de Duitse expressionisten, Gauguin, 
Cézanne en het kubisme - en keert dan, 
ondertussen tegen alle verwachtingen in, 
naar Permeke terug. Ter inlichting: in de 
bewuste tekst wil de auteur de Belgische 
kunst van een internationaal kader voor
zien. Voor Permeke is die klus in 39 regels 
geklaard. Arme Constant komt er gerad
braakt uit; en zeggen dat de auteur daarna 
nog opmerkt dat de kunstenaar in 1912 in 
“England” (sic) naar “bijna informele 
gevoelsontladingen” (sic) is "geëvoluerd" 
(sic).
Louter en alleen vanuit vormelijk oogpunt 
is het beschamend, ja zelfs nauwelijks te 
geloven, dat zulke ‘teksten’ gepubliceerd 
werden.

III .2. Feitelijke fouten en manipulaties

We vervolgen met spaarzame voorbeeldjes 
uit een immens pakket van feitelijke fouten. 
De Noor Edvard Munch staat vermeld als 
Deen; het Folkwangmuseum staat in Hagen 
in plaats van in Essen. In verband met de in 
1937 opgerichte vereniging Les Compag
nons de 1’Art vermeldt dé auteur een lijst 
kunstenaars, waaronder vier die in het 
stichtingsjaar (1937) al overleden waren: 
"Evenepoel" (al in 1899), “Wouters” (al in 
1916), “Degouve de Nuncque-” (sic) (in 
1935) en "Khnopff" (in 1921). Enzovoort. 
Maar de auteur doet ook de geschiedenis 
geweld aan. In de tekst komen de Triënnales 
van Brugge opvallend vaak aan bod, en 
presteert de auteur het om de naam van Jan 
Hoet niet één keer te vermelden, ook niet 
wanneer hij de tentoonstelling “Inzicht/over- 
zicht, actuele kunst in België” ter sprake 
brengt. De Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst in Gent is niet meer 
dan een vermelding waard. Bemd Lohaus 
wordt vermeld als galerist van de White 
Wide Space, waarbij de auteur opmerkt dat 
de betreffende persoon ook "concept-ar- 
tiest” is.

m.3. De kunstenaar

Wie maakt er kunst? De kunstenaar zult u 
zeggen. Wel, uit de geschriften van Van den 
Bussche kan men dat nauwelijks opmaken. 
“Laurence (sic) Alloway noemde in 1961 
hét gebruik van afvalproducten: Junk-art. 
Arman, Cesar en Baj zijn typische junk- 

artiesten te noemen.” In de geschriften van 
Van den Bussche komen de stromingen, 
tendensen en stijlrichtingen steevast vr 
de kunstenaars die ze slechts in de praktijk 
brengen. Kunsthistorici of -critici, dat zijn 
pas artiesten: “Het “nouveau réalisme” vond 
zijn oorsprong in het feit dat P. Restany een 
groep kunstenaars samenbracht die elk af
zonderlijk in de jaren vijftig hun sporen al 
hadden verdiend.”
Kunstenaars vertegenwoordigen altijd een 
stroming en nooit zichzelf. “Bij ons is die 
strekking vooral terug te vinden bij Wim 
Delvoye”, schrijft Van den Bussche bij
voorbeeld in “De Standaard”. En de eerste 
zin van het opstel begint als volgt: “Om
streeks het midden van de jaren zeventig 
groeide de belangstelling voor de “perfor
mance”. Tot haar belangrijkste vertegen
woordigers in het buitenland behoren (...). 
De performance-voorstellingen (sic) ken
den in ons land weinig echte navolging.”. 
Wanneer er dan plots een kunstenaar op
duikt die voor de auteur op het eerste gezicht 
niet bij een stroming hoort, dan wordt hij 
onmiddellijk geïdentificeerd als een “al
leenstaand geval” of een “marginale figuur”. 
“Geïsoleerde” gevallen zijn bijvoorbeeld 
Hugo Duchateau, Jean Brusselmans, Jacob 
Smits, Michel Martens of Marcel Marien. 
Geen nood echter, ook deze alleenstaande 
figuren worden meestal door de auteur na 
een paar regels onschadelijk gemaakt. 
Brusselmans’ werk is “uit het Brabantse 
fauvisme geboren”, maar “hij wijkt weldra 
van het "tachistisch schilderen” (sic) af’ en 
maakt “statische composities waarbij het 
kubisme hem tot richtlijn dient.” “In tegen
stelling tot Ramah, is hij vooral een gedisci
plineerd schilder. In dat opzicht kan hij 
worden vergeleken met F. Léger en Gust De 
Smet.” Daarmee is het wezen van de alleen- 
staande-gevallenkunst meteen gevat: alleen
staande gevallen zijn een optelsom van een 
aantal stromingen. De Amerikaan Dan 
Flavin is zo’n combinatie-”figuur”. Hij 
maakt volgens de auteur zoiets als “lich
tende structuuremblemata, waardoor een 
combinatie tussen dit structuralisme en de 
op-art ontstond”. Klinkklare nonsens na
tuurlijk.

m.4. Kunsthistorische terminologie

Van den Bussches omgang met kunst is in 
wezen lexicologisch. Nog voor het kunst
werk beschreven zou kunnen worden, wordt 
het platgeslagen met etiketten. Niet het 
kunstwerk wordt toegelicht, maar veeleer 
het hokje waarin het wordt gepropt. Een 
voorbeeld: Frits “Van den Berghe, die voor
namelijk onder impuls van zijn vrienden de 
expressionistische richting had gekozen, zal 
die in 1927 verlaten om te komen tot totaal 
anders geïnspireerd werk, dat door E. Langui 
fantasmagorisch zou worden genoemd. Hier
bij kan zeker de invloed van M. Ernst wor
den geconstateerd. De techniek, die hij gaat 
toepassen, sluit immers sterk aan bij de 
“écriture automatique”, die door Ernst en 
ook door andere surrealisten werd gebruikt. 
Deze techniek laat het onderbewustzijn de 
vrije teugel, en deelt het toeval een grote rol 
toe.”
Een heleboel bekende kunsthistorische ter
men worden bovendien op een volkomen 
misplaatste manier gebruikt. Hoewel de term 
‘orphisme’ normaal verbonden wordt met 
kunstenaars als Robert Delaunay en 
Frantisek Kupka, spreekt de auteur plots 
over het “Orphisme van de Blaue Reiter”. 
Op een gegeven moment spreekt hij over 
“Franse futuristen”. Als beweging zijn ons 
nochtans alleen de Italiaanse futuristen be
kend; wie de auteur dus ook bedoelt (Robert 
Delaunay, Frantisek Kupka of de schilde
rijen van Marcel Duchamp?), de term is 
totaal ongebruikelijk. In een voetnoot is er 
sprake van zoiets als het “suprematisme van 
Mondriaan”, terwijl de term ‘suprematisme’ 
natuurlijk thuishoort bij Kazimir Malevich. 
De term ‘arte povera' wordt gewoonlijk in 
de eerste plaats gebruikt om een aantal 
Italiaanse kunstenaars aan te duiden (Mario 
Merz, Luciano Fabro, Pier Paolo Calzo- 
lari...), maar pas in zijn recente bijdragen in 
“De Standaard" blijkt de auteur tot dit 
inzicht te zijn gekomen. Joseph Beuys en 
Marcel Broodthaers worden wel met de 
term ‘arte povera’ verbonden, zoals altijd 
op onvoorstelbaar simplistische gronden. 
Panamarenko hoort volgens de auteur wel 
bij de “individuele mythologie”, maar om
dat hij “reële voorwerpen” (sic) gebruikt 
“die zelf gemaakt of ineengeknutseld zijn”, 
“vertoont hij ook wel een zekere verwant
schap met de ‘arte povera’ “. De auteur vindt 

ook met de regelmaat van de klok nieuwe 
“stromingen” of soorten kunst uit, zoals de 
“kéramiekkunst”, de “lichtkunst”, de 
“pneumatische kunst” of de “meditatieve 
kunst”, waarvan Dan Van Severen een “ver
tegenwoordiger” moet zijn.

II1 .5. Kunsthistorische machinaties

De auteur blijkt kunstgeschiedenis te geven 
aan kleuters. De dynamiek van de kunstge
schiedenis, gezien door de bril van deze 
auteur, kunnen we het best karakteriseren 
als een dominospelletje. Wanneer A tegen 
B valt, zijn er twee mogelijkheden: ofwel is 
er sprake van invloed van A op B, ofwel 
reageert B op A. Onverschillig welke kun
stenaar of artistieke beweging is niet meer 
dan een speelbal in het grove raderwerk van 
een mechanistische, soms, driftig galoppe
rende kunstgeschiedenis. Geen enkele nu- 
ance, geen dialectische continuïteit, geen 
gram subtiliteit. Gauguin kwam op een ge
geven moment tot “een anti-realistische 
kunst, tot het synthetisme dat door de “Nabis” 
en vooral door M. Denis en Bonnard (sic), 
ook zal evolueren tot een systeem van ge
voeligheden waartegen later G. Rouault (sic) 
in opstand zal komen.”
Naast dit dominospelletje en/of deze 
estafette-ren is de kunstgeschiedenis ook 
een onvervalste wielerkoers. Om ter eerst is 
de enige boodschap, en wie eerst is, kaapt de 
mooiste prijs weg. De Belg Joseph Lacasse 
is één van de grote helden, want hij schil
derde het eerste abstracte werk, nog vóór 
Kandinsky. Bravo Joseph! De intrinsieke 
kwaliteit van zijn werk doet niet terzake, 
Lacasse heeft prijs. Ensor speelde al voor 
Gauguin en Van Gogh een rol in de ontwik
keling van de moderne kunst, zo blijkt zoge
naamd uit de datering van zijn werken. 
Zodoende, een bonus extra voor onze Ensor. 
Dit pittoresk chauvinisme verblindt de au
teur danig. In zijn wereldkunstgeschiedenis 
wordt de Belgische kunst voortdurend posi
tief gediscrimineerd. Zonder nuances wordt 
de Belgische kunstgeschiedenis door het 
grote internationale verhaal gehaspeld. “Van 
Anderlecht vormde binnen de lyrisch-ab- 
stracte beweging een exponent van de waar
achtige “action painting” zoals die in 
America door een Pollock werd uitgevoerd. ” 
Een tragisch geval van myopie!

IIL6. Basisprobleemstellingen van de 
20ste-eeuwse kunst

Van de belangrijkste basisprobleemstel
lingen van de 20ste-eeuwe lamst heeft de 
auteur niets begrepen. Om te beginnen het 
cruciale begrip avant-garde. “In beide ge
vallen (“Nouvelle Subjectivité” en “patter
ning painting” (sic) (1975), n.v.d.a) zijn het 
minderheden die deze nieuwe strekkingen 
aanhangen, dus kunnen we spreken van 
avant-garde, om het woord van H. Platschek 
te gebruiken, door Cl. Greenberg bevestigd. 
Waar de avant-garde in ons land naartoe 
gaat, is echter nog niet duidelijk.” Het mag 
duidelijk zijn, de geschiedenis van de afge
lopen eeuw, die precies het problematische 
karakter van zoiets als avant-garde aan het 
licht heeft gebracht, is volkomen aan Willy 
Van den Bussche voorbijgegaan. De auteur 
spreekt op een eendimensionale manier over 
het instinctieve, het subjectieve, het irratio
nele, de vrijheid, het totale negeren van 
regels en conventies, anti-academisme, en 
trapt daarmee in de val van de volmaaktste 
artistieke rebellenromantiek.
Wat is een “ready-made”? De auteur denkt 
dat alle kant-en-klare objecten uit het dage
lijkse leven, die in kunstwerken worden 
geïntegreerd, alleen daarom al “ready
mades” kunnen worden genoemd. In die zin 
gebruiken volgens de auteur niet alleen de 
Franse nouveau-realisten zoals Arman, maar 
ook Paul Van Hoeydonck en zelfs Vic 
Gentils, “ready-mades”. De historische Con
sequentie van Duchamps ready-made voor 
de kunstgeschiedenis komt voor de auteur 
grosso modo neer op de platte libertijnse 
gedachte, datje vanaf nu met alles kunst kan 
maken en dat alles kunst kan zijn. De echte 
consequenties van de ready-made - als kri
tische geste - voor het smaakoordeel en voor 
de structuur van het veld “kunst” in het 
algemeen ontgaan de auteur volledig. Hij 
beseft ook niet dat alle kunst na de ready
made, incluis de door hem verdedigde schil
derkunst, zich moet verhouden tot een veld 
dat door de ready-made mee bepaald is.
De auteur presteert het om de schilderkunst 
met grote “S” te verdedigen, net alsof ze nog 
altijd een a-priori categorie is. Hij beseft 
niet dat elk kunstwerk (elk schilderij) zich, 

sedert de uitputting van het modernisme, 
slechts kan relateren aaneen veld van ‘kunst 
in het algemeen’.

III .7. Modernism in painting (1992)

We hebben bijzondere aandacht voor de 
inleiding bij “Modernism in painting”, een 
tentoonstelling die in 1992 plaatsvond in 
het PMMK, omdat de auteur hier meer dan 
ooit, en op hysterische wijze, partij kiest 
voor één ‘soort’ kunst: de schilderkunst. 
Het verhaal is ontroerend simpel en komt 
ongeveer hierop neer: de schilderkunst is 
j arenlang smartelij k onderdrukt door de pop 
art, de minimal art en de conceptuele kunst, 
maar thans is zij als een feniks uit haar as 
verrezen. Zij wordt op gejuich onthaald, 
want zij bevrijdt de kunst van het juk van de 
"conceptuelen" en de “neo-conceptUelen”. 
Wie voor deze auteur de “neo-conceptuelen” 
zijn, is onduidelijk. Wel komen we te weten 
dat ze “onverdraagzaam” zijn, “hun visie 
als alleengeldend opdringen” en “zich aan 
machtsvertoon en absolutisme” bezondigen. 
Hun kunst wordt gekenmerkt door “een 
gebrek aan hechte (authentieke) waarden”. 
Ze zijn er de schuld van dat de kunst verder 
is uitgehold, “want ze verheffen alles tot 
kunst”. Alles bij elkaar lijkt het er sterk op 
dat de “neo-conceptuelen” alle kunstenaars 
zijn die zich niet bekennen tot de voorkeu
ren van de auteur, namelijk de schilder
kunst. Op een bepaald ogenblik haalt de 
auteur uit naar de “Installateurs”, de "Model- 
bouwkunstenaars” en de “Meubelkunste
naars”, die volgens hem “alle intellectuele 
eerlijkheid hebben verloren”. Waarschijn
lijk zijn dat ook “neo-conceptuelen”. Even 
later gaat het over commodity-kunstenaars, 
die uit “historische avant-garde”-principes 
van dada putten, maar die verworvenheden 
enkel gebruiken voor “de zelf-cultus !”. “De 
sterrencultus (Jeff Koons) die daarvan een 
gevolg is en ook op bepaalde critici en 
curatoren is overgeslagen is thans een teken 
aan de wand en maakt het mogelijk dat ene 
Hal Foster de schilderkunst als pre-industri- 
eel, ambachtelijk heeft kunnen verslijten.”

IV . - VI. Het vervolg

Uit de geschriften van de hoofdconservator 
van het PMMK blijkt een onwaarschijnlijk 
lompe omgang met kunst, kunstenaar en 
kunstgeschiedenis. De wezenlijke vraag
stellingen in de beeldende kunst van de 
afgelopen honderd jaar zijn aan de auteur 
voorbijgegaan. Voor Willy VandenBussche 
tikt de wekker van de kunstgeschiedenis net 
zoals vroeger. En bovendien: Oost, West, 
Thuis, Best. In de volgende aflevering van 
“De Witte Raaf’ zullen we aantonen dat 
deze inhoudelijke armoede zwaar weegt op 
het Westvlaamse verzamelbeleid.

Koen Brams en Dirk Pültau

Noten

(1) “In Memoriam Jozef Storme. Aspecten 
van het naoorlogse Cultuur-en Kunstbeleid 
van de Provincie West-Vlaanderen”, 
“Vlaanderen”, nr. 189,juli/augustus, 1982. 
(2) Provincie West-Vlaanderen, Dienst voor 
Culturele Aangelegenheden, jaarverslagen 
1957-1990.
(3) Walter Vanbeselaere, “Gustaaf Van 
Geluwe ”, in: “Vlaanderen ”, XI, déél 6, pp. 
444-445,1962.
(4) Willy Van den Bussche, Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst, Kataloog, 
leper, 1979.
(5) Norbert Hostyn, 100 jaar Museum voor 
Schone Kunsten, Oostende, 1993.
(6) N. Verschoore, “Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst wordt Moma te Oost
ende”, in: “De Nieuwe Gazet”, 19 septem
ber 1986; Jan Van Hove, “Oostende opent 
museum voormodeme kunst ”, in: “De Stan
daard”, 13 december 1986.
(7) Fernand Bonneure, “Provinciaal Mu
seum voor Moderne Kunst”, in: “Ons Erf
deel”, maart/april, nr. 2, 1980.
(8) Willy P. Dezutter, “Het PMMK in Oost
ende”, “Museumleven", 1983.
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De ongewenste wasmachine
Over het televisiewerk van Jef Cornelis

In een interview uit 1991 tussen Jef Cornelis 
en enkele van zijn scenaristen, Geert Bekaert, 
Bart Verschaffel en wijlen Georges Adé, 
lees ik wat volgt, of beter, probeer ik wat 
volgt te reconstrueren uit een Engelse sa
menvatting. (1) Het gesprek begint met ver
wondering over het feit dat het werk van Jef 
Comelis ondanks alles getolereerd wordt in 
Vlaanderen (en daarbuiten). Televisie wordt 
vandaag immers vooral gekenmerkt door de 
niet te stillen honger om “de gezellige huis
kamer” met dwaze programma’s te voeden. 
De meerderheid, waarvoor de meeste pro
ducers televisie maken, zwijgt echter per 
definitie. Daarom wordt ze bestookt met 
eindeloze enquêtes, opiniepeilingen en kijk- 
cijfer-onderzoeken om te bewijzen dat ze 
wel degelijk bestaat. Jef Comelis merkt 
daarbij op dat men blijkbaar vindt dat “ie
dereen een stem heeft, en dus iedereen ge
hoord moet worden” op televisie. De Engelse 
vertalers halen er - niet ten onrechte - het 
algemeen stemrecht bij om die uitspraak te 
vertalen: “it is like universal suffrage, claims 
Jef Comelis”.
Het is een beetje vreemd om met 5 jaar 
vertraging met een tekst aan een gesprek te 
willen deelnemen, maar laat mij toch toe 
een kleine excursus te maken die boven
staande stellingen wat kan nuanceren, ver
duidelijken en bijstellen.

I. Les in vaderlandse geschiedenis

Zelfs als u geen kenner bent van de 19de- 
eeuwse art pompier, kent u beslist het schil
derij “Les Romains de la décadence ”, uit 
1847 van Thomas Couture. Enige tijd gele
den werd het nog misbruikt voor de affiche 
van de “Tournee Générale” ter gelegen
heid van de 65ste verjaardag van Hugo 
Claus. Coutures wat hypocriete, moralisti
sche schilderij (maar ook het werk van an
dere academische schilders als Paul 
Delaroche) is een typisch produkt van wat 
men het juste milieu noemt, de gulden mid
denweg. Dat juste milieu werd in Frankrijk 
gepropageerd door de filosoof Victor Cousin 
én door citoyen-roi Louis-Philippe. De gul
den middenweg was het symbool van de 
Franse juli-monarchie, maar ook van het 
unionisme in het jonge België - Leopold I 
was gehuwd met de dochter van Louis- 
Philippe. Er werd, zo stelt Theodore M. 
Porter in “The rise of statistical thinking 
1820-1900”, zowel de alleenheerschappij 
van de bourgeoisie mee bedoeld als de con
stitutionele monarchie - die gulden midden
weg tussen vorstelijk absolutisme en radi
cale democratie. Victor Cousin, nu groten
deels vergeten, was het boegbeeld van de 
Franse filosofie in het begin van de 19de 
eeuw. Hoewel een vriend van Hegel, was hij 
de eclecticus par excellence die stelde dat 
geen enkele filosofie kon opgaan voor 
“l’humanité toute entière”. Cousin stond 
een filosofische gematigdheid voor “die te
vreden is met zijn eeuw, met zijn land en 
met de reëel bestaande orde der dingen”. “Ik 
vraag u”, riep hij uit tijdens één van zijn 
druk bijgewoonde conferenties, “welke fi
losofie kan niet eclectisch zijn, als alles 
errond het wel is?”.
Zoals Maurice Halbwachs al in 1913 op
merkte, oefende Cousin een diepgaande in
vloed uit op de in Gent geboren astronoom, 
meteoroloog en statisticus Lambert Adolphe 
Jacques Quételet(1796-1874). Quételet was 
de eerste die de statistiek in dienst stelde van 
de sociale studie. Vanaf 1834 was hij secré
taire perpétuel van de Koninklijke Acade
mie voor Wetenschappen en zijn invloed op 
de jonge Belgische staat was niet gering - 
onder meer via volkstellingen waarmee de 
staat zijn bevolking in kaart trachtte te bren
gen. In het begin van de 19de eeuw speelde 
de bevolkingsaangroei de bestuurders im
mers parten. Met de Franse Revolutie had 
de staat - meer bepaald de gemeente - de 
bevolkingsregisters overgenomen van de 
pastoors. Maar hoe kon men het steeds 
groeiend aantal inwoners blijven beheer
sen? Al vlug werd er een remedie ontwik
keld: de statistiek, het vangen van waar
schijnlijkheden in cijfers, de mathematische 
berekening van het onzekere. De wiskun
dige simulatie van de sociale werkelijkheid, 
zég maar.
Quételet vond dat. de biologische groot
heden (lichaamslengte, borstomvang enz.) 

van een groot aantal individuen volgens 
dezelfde verdelings wet van Gauss verspreid 
zijn als de natuur- of sterrenkundige ver
schijnselen die hij in zijn Brussels observa
torium registreerde. In 1835 publiceerde hij 
zijn werk “ Sur l’homme et le développement 
de ses facultés, ou essai de physique so
ciale”, een samenvatting van zijn statis
tische onderzoekingen over de fysische en 
intellectuele kwaliteiten van de ‘doorsnee- 
mens’. Onder invloed van de door hem zeer 
bewonderde Victor Cousin trok hij een pa
rallel tussen zijn wiskundig idee van de 
‘doorsnee-mens’ en het morele idee van het 

juste milieu. Quételet citeerde instemmend 
Cousin als die stelde dat de grootste mens 
diegene is die perfect zijn type vertegen
woordigt. Voor Cousin impliceerde dat nog 
individualiteit, eenheid in verscheidenheid. 
Maar Quételet ging verder: hij identificeerde 
grootheid met de grootste gemene deler. Hij 
schreef in zijn “Sur l’homme et Ie 
développement de ses facultés” dat “een 
individu dat in zichzelf op een gegeven 
ogenblik, alle kwaliteiten van de gemid
delde man verenigde, tegelijkertijd de groot
heid, schoonheid en goedheid van de mens 
zou representeren”. Het gemiddelde werd 
het ideaal. Alle afwijkingen van het 
Gaussiaanse gemiddelde van de ‘Bell curve’ 
werden beschouwd als lelijk, ziek, verwor
den. De gemiddelde mens belichaamde de 
gemiddelde deugden met mathematische 
nauwkeurigheid. Zijn faculteiten ontwik
kelden zich “in een juist evenwicht, een 
perfecte harmonie, op veilige afstand van 
alle soorten excessen en afwijkingen, op 
zo’n manier datje hem moet beschouwen 
als het typevoorbeeldyan alles wat mooi en 
goed is”. Het grote toekomstbeeld was een 
mens die onder invloed van de beschaving 
alle excessen afzwoer en steeds meer het 
gemiddelde benaderde: le juste milieu de 
l’homme moyen. Precies dat soort middel
maat ergerde Charles Baudelaire in de jaren 
1860 in België zo vreselijk dat hij nota’s 
begon te nemen voor zijn “Pauvre 
Belgique”.
Ik weet niet of er bij u een belletje is gaan 
rinkelen toen ik de term ‘Bell curve’ liét 
vallen: dit is geen archeologische weten
schap uit een stoffig, vergeten hoekje van de 
19de eeuw. Het is een debat dat vandaag 
nog gevoerd wordt, in de Verenigde Staten, 
met dezelfde Gaussiaanse grafiek als uit
gangspunt en de sociale conclusies die eruit 
te trekken zouden zijn als inzet. In het be
ruchte boek van Richard J. Herrnstein en 
Charles Murray, “The Bell Curve: Intelli
gence and Class Structure in American Life " 
(1994), trachten die twee sociologen te be
wijzen dat het IQ van zwarten genetisch 
bepaald is. Het ‘ideale gemiddelde’ van het 
blanke IQ zou rond de 105 liggen, dat van de 
zwarten rond 83. Via allerlei dubieuze ver
gelijkingen en foute gevolgtrekkingen trach
ten de twee auteurs aan te tonen dat dit niets 
met de discriminatie van de zwarte bevol
king te maken heeft. Daarbij bedienen ze 
zich uitvoerig van statistieken die moeten 
bewijzen dat een laag IQ armoede verklaart 
en niet omgekeerd. Alles zou terug te bren
gen zijn tot de menselijke genen. “It is time 
for America once again to try living with 
inequality, as life is lived...”, is hun conclu
sie. Een columnist van The New York Times 
concludeerde terecht: “The Bell Curve is 
just a gentle way of calling somebody a 
nigger”.

La psychologie des foules

“Les foules, ne pouvant que penser par 
images, ne se laissent impressioner que par 
les images. Seules les images les terrifient 
ou les séduisent, et deviennent des mobiles 
d’action.” Dit is geen uitspraak van een 
handige reclamej ongen, of van een bezorgde 
docent mediakunde. Bovenstaande zin werd 
precies honderd jaar geleden neergeschre
ven in “La Psychologie des Foules ” door de 
Franse geneesheer Gustave Le Bon. Het 
boek was een gigantisch succes van 1895 tot 
in de jaren ’30. Daarna werd het eerder stil 
rondLeBon. Zijn sympathie voor Mussolini, 
en het feit dat Hitler in “Mein Kampf’ nogal 
wat van Le Bon af schreef , is daar niet vreemd 
aan.
Le Bon was één van de boegbeelden van de 
extreem-rechtse intelligentsia uit de Franse 

Belle Epoque. “Un peuple est un organisme 
créé par le passé”, schrijft hij. Het ras, de 
massa domineert voor Le Bon. Hij heeft het 
over deze “puissance nouvelle, dernière 
souveraine de l’âge moderne: la puissance 
des foules”. En hoe reageert die massa: 
“(elle) est conduite presque exclusivement 
par l’inconscient. Ses actes sont beaucoup 
plus sous l’influence de la moulle épinière 
que sous celle du cerveau. Elle se rapproche 
en cela des êtres tout à fait primitifs”. De 
massa kan niet denken - tenzij in beelden. 
Om de massa te overtuigen, stelt Le Bon, 
moetje dan ook een aangrijpend beeld ge
bruiken, je moet de zaken simpel voorstel
len, nooit hun ontstaansgeschiedenis be
lichten. De mens is geen rationeel wezen, 
maar een kuddedier. Dat bewaakt en/of ge
manipuleerd moet worden omdat het toch 
geen hersenen heeft. Zoals Zeev Stemhell 
in “La droite révolutionnaire - les origines 
françaises du fascisme 1885-1914” bena- 
drukt, past Le Bon daarmee perfect in het 
Franse extreem-rechtse gedachtengoed dat 
van Gobineau, over Le Bon, Vacher de 
Lapouge, Taine tot Barrés en Maurras leidt. 
En via hen naar Hitler en Mussolini. Want 
het zijn niet de Italianen of de Duitsers maar 
de Fransen die de basis voor het fascisme 
hebben gelegd. (In dit verband is overigens 
ook de lectuur van Eric Defoorts “Charles 
Maurras en de Action Française in België " 
verhelderend.)
Dit idee van de massa - het idee alleen al van 
de massa - is nog steeds bij ons. Het leeft bij 
de handige reclamejongens, het houdt even
zeer de bezorgde communicatieweten
schappers en mediadocenten bezig. De 
massa is net als l’homme moyen van Quételet 
één van die typische 19de- (en 20ste-) eeuwse 
pogingen om de bevolkingsaangroei te re
guleren, om een elite de macht te laten 
uitoefenen - in een dictatuur (van rechts of 
van links) maar even goed in een represen
tatieve democratie. Geen van beide, / ’homme 
moyen of de massa (en zeker niet de massa 
van homme moyens) zijn echter adequate 
beschrijvingen van, de realiteit. Het zijn 
ficties, constructies - de ene statistisch, de 
andere racistisch - om de veelheid van indi
viduen gelijk, en zo in feite uit te schakelen.

II. Televisie als massa-medium

Grosso modo bestaan er op dit ogenblik 
eigenlijk maar twee opvattingen over tele
visie: de statistische en de reformistische. 
Erg verschillend zijn die in feite niet want 
allebei zijn ze er heilig van overtuigd dat 
televisie een massa-medium is. Die consta
tering - maar in feite is het geen constatering 
maar reeds een optie, een conclusie, een 
eenzijdige visie op televisie - plaatst hen 
meteen al in het verdachte spoor van de 
massa-psychologie van Le Bon. Maar tege
lijk zijn ze allebei ook schatplichtig aan 
diverse aspecten van het werk van Quételet. 
Na respectievelijk 100 en 160 jaar zijn we 
eigenlijk nog geen stap verder.
De statistici zijn uiteraard de rechtstreekse 
nazaten van Quételet. Zij geloven alleen in 
cijfers, kijkcijfers. U kent die hitparades 
wel: u leest ze iedere week waarschijnlijk. 
Aspemar, ooit èen firma van Robert Max
well, begon in 1988 met elektronische kijk- 
metingen in opdracht van de BRT-studie- 
dienst. Dààrvoor maakte de BRT gebruik 
van de dagboekmethode om het gedrag van 
zijn kijkers te kennen. 50 miljoen frank per 
jaar verdient deze firma daar mee - de helft 
betaald door de BRT, de andere helft door 
C.I.M. in opdracht van VTM en VT4. Dat 
kijkcijferonderzoek rammelt langs alle kan
ten - Quételet zou er niet eens tevreden mee 
zijn. Bovendien gaat het er bij die kijkcijfers 
- net zoals bij Quételets homme moyen - 
natuurlijk helemaal niet over hoe er werke
lijk naar televisie gekeken wordt. Herman 
Santy, wijlen het hoofd van de BRTN-studie- 
dienst, protesteerde meermaals tegen het 
publiceren van kijkcijfers: die zijn immers 
alleen interessant voor de commerciële 
omroepen om hun reclametarieven mee te 
bepalen. (En zelfs dat was tot voor kort door 
het reclamemonopolie van VTM zeer rela
tief.) Waarom publiceert de pulppers onder 
aanvoering van Humo dan toch wekelijks 
een top-20 van de meest bekeken program
ma’ s? Om u te dwingen te kijken natuurlijk. 
Kijkcijfers gaan niet over het verleden, maar 

over de toekomst: hoe u moét kijken. Als 
een bende lemmingen gaan wij allemaal 
achter hetzelfde snertprogramma aan om
dat Humo ons vertelt dat het vorige week 
meer dan een miljoen kijkers had. 
Tegenover de statistici staan de reformisten. 
Ook zij denken dat het kijkerspubliek een 
vormeloze massa is. Zoals Le Bon menen 
zij dat “seules les images terrifient ou 
séduisent la foule”. En zoals Le Bon willen 
zij de beelden, en dus de massa, manipule
ren - met de beste bedoelingen natuurlijk: 
zij willen de wereld verbeteren. Hun ideaal 
is de Quételet-iaanse nieuwe mens : / ’homme 
moyen. Want zoals de Belgische statisticus 
zijn zij rationalisten. Ze zijn het ermee eens 
dat het grote toekomstbeeld een mens is die 
onder invloed van de weldoende bescha
ving - de televisie dus - alle excessen af
zweert en steeds meer het gemiddelde bena
dert: le juste milieu de l’homme moyen. Het 
resultaat is het soort ietwat (maar, liefst niet 
te veel) ontwikkelde Vlaamse Golem die in 
de jaren '50en ’60 door de volksopvoedende 
BRT gecreëerd werd met wat “Canzonis- 
sima ”, wat “Honderdduizend of niets ”, maar 
vooral veel “Wie schrijft die blijft”, taal- 
wenken, schooltelevisie en “Ten huize van ”. 
Hoewel de statistici het nu halen op de 
reformisten vertegenwoordigen ze in feite 
twee aspecten van dezelfde ziekte: hetkwan- 
titatief of kwalitatief willen beheersen van 
de massa televisiekijkers. Mogelijk zijn 
beide tendensen op termijn ten dode opge
schreven: de techniek laat de kijker nu al toe 
om individuele keuzen te maken. Simpel
weg al zappend, via de commerciële nep- 
keuzen van pay-television en video-on- 
demand, of - de beste manier - via een eigen 
video-bibliotheek.

Alice in Wonderland

Het is in die door de nazaten van Le Bon en 
Quételet beheerste omroepwereld dat Jef 
Comelis na een opleiding aan de Neder
landse filmacademie in 1963 debuteerde als 
regisseur. Comelis zegt zelf in het eerder 
genoemde interview dat hij geen televisie 
voor de zwijgende meerderheid - de massa 
van homme moyens - maakt, maar ze 
ignoreert. Bart Verschaffel merkt wat later 
in dezelfde tekst echter terecht op dat 
Comelis alleen binnen het. BRT-systeem 
films kon en kan maken - ook al zijn die dan 
niet voor de massa, en evenmin voor 
l’homme moyen bestemd. Want alleen bin
nen het reformistisch gedachtengoed kon en 
kan Comelis films maken die ‘parasitisch’ 
en ‘marginaal’ zijn ten opzichte van het 
televisiebestel, die via het ‘massamedium’ 
de individuele kijker kunnen bereiken. 
Ook al maakt hij geen films voor de massa,, 
het is binnen die BRT-context toch niet 
verwonderlijk dat Cornelis opvallend met 
l’homme moyen bezig is geweest. Maar dan 
wel van buiten uit - als observator. Vooral 
vroege architectuurfilms - met Geert Bekaert 
- als “Home sweet Home”, “Alice in Won
derland” en “Een hemel op aarde” (1968) 
worden nog gekenmerkt door een, toegege
ven kritisch reformisme. Architectuur- en 
wereldverbetering staan in de commentaar 
bij die uitzendingen hoog in het vaandel. In 
de tweede film wordt het Rijksadministratief 
Centrum in Bmssel opgevoerd “waar een 
kat zijn oriëntatie zou verhezen” (favoriet 
zinnetje van Bekaert - hij gebruikt het later 
nog eens). Maar heeft u ooit de binnenkant 
van dat gebouw gezien? Dat honderden 
meter lange self-service restaurant dat zelfs 
het meest krankzinnige James Bond-decor 
van ontwerper Ken Adam in het niets doet 
zinken? Helaas krijgen wij dat natuurlijk 
niet te zien in deze uitzending. Voor zoveel 
heerlijke kitsch, had men in de jaren ’60 nog 
geen oog.
In “Bouwen in België” (1971) functioneert 
het duivenhok van de doorsnee werkmens 
als een soort utopisch ideaal in vergelijking 
met de ondingen van de moderne architec
ten. Het wordt door Comelis trouwens met 
veel liefdé in beeld gebracht met een aftas
tende camera die kenmerkend wordt voor 
zijn architectuurfilms. De duivenhokken zijn 
trouwens veel overtuigender in beeld ge
bracht dan het door scenarist Bekaert 
opgehemelde ‘ideale’ klooster van West- 
malle dat op het einde van de film te zien is. 
En waar zonder twijfel een half pijnbos voor
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% geveld is om het in direct contact te brengen
met de natuur...
Ook “Ge kent de weg en de taal” (1976) 
heeft een dubieus uitgangspunt - het dorp 
zou het onderbewustzijn van de beschaving 
zijn, orakelt Bekaert - maar is prachtig in 
beeld gebracht. Veel beter dan alle andere 
Vlaamse boerenspeelfilmmakers weet 
Cornelis de vergane glorie van de Kempense 
dorpen vast te leggen alsof het nog alle
daagse realiteit is. Helaas was dat toen al 
niet meer zo, en nu nog veel minder. Zoals 
in meer films uit die periode is de commen
taar sneller verouderd dan de beelden. Het 
jaren ‘70-reformisme viert er hoogtij in en 
men schrikt niet terug voor blinde ideali- 

v' seringen. De laatste resten van het Vlaamse 
ancien régime worden hier gesacraliseerd 
tot moderne utopie. Allemaal in de beste 
romantische Rousseau-stijl. Men vergeet 
echter dat Rousseau in zijn tijd teruggreep 
naar een (expliciet mythisch) verleden om 
het heden te bekritiseren - maar dat heden 
was dan wel precies het ancien régime.
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Bekaert uit dezelfde periode. Hier hebben 
wij de gespeelde onschuld. Toegegeven: de 
moderne kunst was op dat moment voor 
iedereen nog grotendeels ‘terra incognita’. 
Toen Jef Comelis zich in de jaren ’80 op
nieuw met moderne kunst ging bezighou
den, stelde hij tot zijn verwondering vast dat 
het merendeel van de kunstenaars van wel
eer het hadden gemaakt - artistiek zowel als 
financieel. Maar hier, in 1968, weten wij 
nog van niets en ontpoppen Comelis, Jef en 
Geirlandt, Karei zich tot l’homme moyen, 
monsieur tout le monde. Zij gebaren van 
kromme haas. Zij doen alsof zij uit Bekaerts 
godvergeten dorp in de Kempen komen en 
daar plots oog in oog met de nieuwste, nog 
jonge en onbekende moderne kunst komen 
te staan. “Is dit een gag?”, wordt er aan 
Christo gevraagd als hij zijn toenmalig 
Documenta-project uitlegt! Zelfs Joseph 
Beuys stuit op totaal onbegrip. Als hij ver
telt dat hij een vleugel gaat inpakken in vilt 
- nu in het museum in Düsseldorf - vraagt de 
interviewer: “Das war natürlich ein alter 
Flügel?”. Je hoort de gemeende verbijste
ring als Beuys repliceert dat het wel degelijk 
om een nieuwe Bechstein-piano gaat.
Warum? Warum? dat is de eeuwige vraag 
van l’homme moyen in deze uitzending. 
Sublieme ironie natuurlijk want zo onschul
dig, zo nieuw was het toch ook weer niet: de 
uitzending bevat enkele opnames van het 
optreden van Beuys in de Wide White Space. 
Maar blijkbaar begreep BRT-kijkend Vlaan
deren er niets van. En de uitzending speelt 
de vermoorde onschuld en plaatst zich op 
het standpunt van de verbijsterde kijker.

De Straat

Stellen dat “De Straat ” (1972) een meester
werk is, is een open deur intrappen. De film 
werd meermaals bekroond en Comelis her
innert eraan dat - tot zijn spijt - iedereen hem 
goed vond. En ook nu nog heeft de film de 
tand des tijds goed doorstaan. Het perspec
tief is hier mimer dan in de eerdere, wat al te 
zeer op architectuur toegespitste uitzendin
gen. Het in de film aangesneden probleem 
van de onleefbare straat is nog altijd actueel. 
Onze straten zijn meer dan ooit verkeers
wegen, ons sociaal milieu is inderdaad 
- zoals voorspeld - definitief vernield. Zelfs 
de commentaar is hier - op een paar 
uitschuivers na - niet al te belerend. Maar de 
grootste verdienste van de film is dat de 
beelden voor zich spreken.
Eén bittere conclusie kan er achteraf aan 
toegevoegd worden: de film eindigt met de 
heraanleg van het Antwerpse Conscience- 
plein - het eerste verkeersvrije punt in de 
Scheldestad. Wat er toen nog niet getoond 
kon worden zijn echter de reële consequen
ties van dit pleidooi voor leefbare straten: 
hoe bijvoorbeeld dat Conscienceplein in 
een mum van tijd in één groot caféterras 
veranderde. De jaren ’60-idealen van stede
lijk wonen werden inderdaad gerealiseerd 
- maar wel niet helemaal zoals voorzien. De 
onleefbare verkeersweg kreeg er als alibi 
alleen maar een commercieel halfbroertje 
bij: de winkelwandelstraten, de shopping 
centra en dito mails. Het is typerend voor 
het op de klippen lopen van al die goede 
voornemens.
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Jef Cornelis

Documenta 4 (filmstills)

Cornelis, Jef

Naast de architectuurdocumentaires met 
Geert Bekaert was Jef Cornelis vanaf het 
begin ook bezig met kunstdocumentaires. 
Korte reportages vaak voor actualiteiten
programma’ s over kunst - nogal wat over de 
activiteiten van de White Wide Space bij
voorbeeld - die nu unieke beelddocumenten 
zijn. “Documenta 4" (1968) werd in 1992 

« naar aanleiding van de Documenta van Jan
Hoet opnieuw uitgezonden door de BRTN. 
Een vernuftig ondertitelaar vond er toen 
niets beter op dan alle kunstenaarsnamen 
om te keren. Cari André werd zo André, 
Carl en Joseph Beuys werd Beuys, Joseph. 
Zoals zo vaak zijn dergelijke dwaze fouten 
natuurlijk geniaal. Wantditisinderdaadeen 

61 film van het alter ego van Jef Comelis, 
namelijk: Comelis, Jef. De strategie die hij 
hier met Geirlandt, Karei toepast, is precies 
het tegendeel van de alwetende films met
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In vogelperspectief

Na “Een eeuw architectuur in België” 
(1976) - een ander reformistisch document 
dat (althans ih de commentaar) een pleidooi 
is voor “een werkelijke architectuur” (...) 
“als een bijzonder belangrijk instalment in 
de maatschappelijke bevrijding van de laag
ste klassen evenzeer als van de begoeden" - 
begint Comelis aan zijn vogelperspectief- 
reeks. Hij heeft de helikopter ontdekt en 
draait “Vlaanderen in vogelvlucht” (1976) 
en “Vlaanderen 77” (1977). “Rijksweg 1” 
(1978) toont de baan tussen Kontich en 
Walem. Ondanks de soms wat vermoeiende 
taalspelletjes op de klankband en een nogal 
irrelevante nummering rechtsonder in beeld 
is het een fraaie documentaire ode aan 
l’homme moyen en “zijn weg, zijn bruggen, 
villa’s, bedrijfsgebouwen, tankstations, 
toonzalen, bordelen, baancafés, restaurants 
en doodgewone woningen”. Maar het is ook 
meer dan een bijna statistische opsomming. 
Comelis’ camera maakt zich steeds meer 
los van de wereld. Wij krijgen kraanshots 
over boerderijen en werkjes van de akker. 
Zelfs een camerabeweging naar boven over 
twee copulerende paarden. Het is alsof de 
verhevenheid van Bekaerts tekst ook de 
camera beïnvloedt: wij bevinden ons steeds 
meer ‘au-dessus de la mêlée’. “Rijksweg 1 ” 
is een exploratie van zowel de film- en 

televisiemiddelen als van het Vlaamse land- 
schap. Precies zoals Maarten van Regteren 
Altena op de klankband alle mogelijke ge
luiden uit zij n contrabas haalt - de sonorisatie 
is van André Laporte.
Nog architectuur: “Oma : Rem Koolhaas” 
(1985). Eén van de films van Jef Comelis en 
Geert Bekaert die mij het liefst is. Omdat hij 
zo simpel is (of lijkt!). Wij zien Koolhaas 
die zelf het woord voert. Hij tekent sche
ma’s, hij toont dia’s. Hij verklaart, chrono
logisch en bijna didactisch, zijn eigen werk. 
En hij krijgt daar rustig de tijd voor. Behalve 
een inleidingetje horen wij geen andere stem, 
geen commentaar. Uit alles (wij kijken zelfs 
mee over zijn schouder) blijkt een diepe 
medeplichtigheid met de ‘geïnterviewde’ - 
die gewoon zijn eigen werk verklaart/ver- 
telt. Een uniek document. Wat een verschil 
met het pretentieuze “Het raadsel van de 
sfinx” - de uitzending over Charles 
Vandenhove - van twee j aar vroeger. Of ligt 
dat aan de architect?

De verleidingen van de technologie

Jef Comelis is er altijd weer in geslaagd om 
de meest extravagante middelen te pakken 
te krijgen om daar dan heel vreemde, ‘onge
paste’ dingen mee te doen. Het begint met 
de kraan- en helikoptershots van “ Vlaande
ren in vogelvlucht” en “Rijksweg 7”. Het 
vervolgt met de uitzending over en met 
Daniel Robberechts die zijn teksten recht
streeks op beeld schrijft - nu letterlijk speel
goed maar in 1981 nog een technisch kunst
stukje. Die technische ingrepen lijken vaak 
onnodig, lijken er bijna opgeplakt als virtu
oze kunststukjes. Het gaat er Jef Comelis 
echter helemaal niet om een gelikte of zelfs 
virtuoze tv-uitzending af te leveren. Hij 
heeft communicatie (of het gebrek daaraan) 
als onderwerp, niet de gemakkelijkheden, 
de nepwereld van de tv-genres. In feite is hij 
een televisie-kunstenaar. Wat het duide
lijkst is in communicatieve experimenten 
als “Ijsbreker”, “De langste dag” (waar
voor hij zelfs de middelen van de sport
redactie liet inzetten om rechtstreeks de 
opening van “Chambres d’amis” te ver
slaan) en “Container”.
In “Ijsbreker” (1983-84) werd de uitzen
ding gemodelleerd door te zappen. Een de
bat werd niet in één ruimte gevoerd, maar 
via straalverbindingen, op drie plaatsen te
gelijk. Naast mekaar praten was natuurlijk 
nooit zo makkelijk. Ik herinner mij vooral 
een uitzending met Gerard Mortier en Jan 
Hoet (op zichzelf al een zappende geest) die 
waarlijk surrealistische dimensies aannam. 
Het ging over cultuurbeleid, maar daar zijn 
we gelukkig niets wijzer over geworden. 
Het is evident dat dit noch met Quételet 
noch met Le Bon te verdedigen programma 
op de BRT niet lang getolereerd kon wor
den... Een nog groter diepte- én/of hoogte
punt was natuurlijk het roemruchte “Con
tainer” (1989). Geen spectaculaire techno
logische staaltjes hier, maar een wereld
vreemde discussie in een stalen container in 
een lege studio, rechtstreeks, tussen enkele 
jonge snaken van filosofen. Statistisch vol
strekt onverantwoord (ik dacht dat het kijk
cijfer zoiets als 7500 was, wat in werkelijk
heid betekent dat uit het kijkpanel van 600 
gezinnen er zowat 0,25 moeten gekeken 
hebben: één enkel individu dus), en een 
heuse reformistische vloek (ondanks enig 
verdoken marxisme in sommige discussies). 
Eigenlijk was “Container” vleugellam. Het 
was een programma/studio/werkruimte, 
bedoeld om op reis te gaan door het land, om 
“het woord uit te dragen”. Stel u een uitzen
ding voor over Emest Çlaes onder de kerk
toren van Zichem, een andere over “Open 
Mind” vanuit het Gentse museum, een ge
sprek over het warenhuis onder de koepel 
van de Parijse Galéries Lafayette, of een 
evaluatie van de Biënnale vanop een 
Vaporetto in de Venetiaanse lagune... Maar 
in werkelijkheid heeft de container de kille, 
koudeBRT-studio nooit verlaten. Het woord 
is binnen de bunker van de Reyerslaan blij
ven steken. Waarom? Kon de navelstreng 
met het moederhuis niet doorgeknipt wor
den? Was “Container” te gevaarlijk als het 
van onder moeders vleugels vandaan was? 
Of vreesden de makers van het beruchte 
programma gelyncht te worden als ze zich 
buiten de streng bewaakte perimeter van het 
Omroepcentrum vertoonden? Misschien had 
Container wel angst voor het reële land- 
schap waaruit de woorden groeien. Mis
schien was het toch niet meer dan een pseudo- 
ecologisch programma, een onverplaatsbaar 
kasplantje. Of was Stéphane Beel de straal
verbinding, de camera’ s en de elektriciteits
generator vergeten te ontwerpen?
De ideale en enig consequente “Container” 

zou er één zijn met in het dak ingebouwde 
vaste bewakingscamera’s die zonder regie, 
zonder menselijke tussenkomst een signaal 
automatisch door zouden sturen naar het 
educatieve kanaal van een satelliet. Zodat 
alle eigenaars van een schotelantenne zou
den kunnen kijken. Dan pas, losgemaakt uit 
de beknelling van het achterlijke televisie- 
instituut, zou “Container” zijn eigen utopie 
getrouw geweest zijn. Televisie als voor
bode van Internet. Maar het heeft natuurlijk 
niet mogen zijn. Het programma kreeg de 
populistische bulldozers van de Vlaamse 
televisiepers over zich heen en werd prompt 
afgevoerd door de massageile directie.

Landschap van kerken

Tussen de afleveringen van “Container” 
door werd “Landschap van Kerken ” (1989) 
uitgezonden. Voor het eerst werd een tekst 
van Geert Bekaert door hemzelf gelezen. 
Meteen werd het allemaal wat aarzelender, 
menselijker en minder apodictisch dan in de 
mond van professioneel geschoolde stem
men. Meer dan ooit zweeft de camera van 
Comelis hier door de kerkgebouwen. Dat 
zwevende oog, de ’entfesselde’ camera, dat 
‘onmogelijke’ beeld, los van het standpunt 
van een kijker, was al geliefd in Duitse 
expressionistische films uit de jaren ’20 als 
“ Variété ” (Dupont/Freund), “M ” van Lang 
of “Letzte Mann " van Murnau. Otto Foulon 
schreef daarover (en het geldt ook voor de 
films van Comelis): “Où donc y eut-il une 
forme de représentation (Parstellungsform} 
qui, autant que dans le cinéma, élargît les 
possibilités du visible jusqu’à l’indicible? 
Temps et espace n’offraient plus de limites. 
Sans scène mobile ni tournante, s’accomplit 
avec une légèreté divine le changement de 
lieu, de l’ouest a l’extrême-orient, et du 
monde de l’infinement grand au monde de 
l’infinement petit.”

Vercruysse (1990)

Dit is een van de vele mooie korte interven
ties van Jef Comelis in zogenaamde kunst- 
actualiteitprogramma’s: dittijdeloos mees
terwerkje komt uit “ Verwant ”, De virtuoos 
van de communicatie en de meester van het 
masker ontmoeten mekaar. Het is - evident - 
een non-event. Eén van die dwarse inter
views waaruit niets lijkt te komen, waarin 
schijnbaar niets gezegd wordt (en wat er 
gezegd wordt is nauwelijks verstaanbaar 
- eigenlijk wordt er luidop gedacht) en waar
mee tegelijk toch alles gezegd is. Eén van 
mijn favoriete Jef Cornelis-films.

Het gedroomde boek

Er is nog veel meer werk van Comelis - dat 
niet (nog niet) in mijn huisvideotheek zit. Of 
dat er zelfs in zoek geraakt is, zoals zijn 
enige fictiefilm - “Het Gedroomde Boek", 
naar Maurice Gilliams - waaraan ik goede 
herinneringen heb. Het minste watje van Jef 
Comelis kunt zeggen is dat hij - ondanks het 
feit dat hij moet/wil werken in een omroep
bestel dat de massa, l’homme moyen en de 
statistiek hoog in het vaandel voert - nooit in 
die levensgrote valkuilen getrapt is. Zelf 
zegt hij dat hij zijn films eigenlijk opvat als 
boeken voor een individuele lezer, zonder 
enige bekommernis of voorkennis wie die 
lezer nu eigenlijk is of zou moeten zijn. Het 
zijn gedroomde boeken, die je op je eentje 
leest/kijkt - ook al ben je statistisch gezien 
misschien met vele duizenden tegelijk als je 
ze op televisie bekijkt.

III. De ongewenste wasmachine

1932. Onder regie van James Parrott draaien 
Stan Laurel en Oliver Hardy “The Music 
Box”, een remake van hun eerdere, stille 
film uit 1927, “Hats ojf”. De locatie is in 
beide films dezelfde, een eindeloos lange 
trap tussen Vendome Street 923 en 925 in 
Los Angeles. Maar het ding dat de verhui
zers Stan en Ollie in de twee films naar 
boven sleuren is compleet verschillend. In 
“Hats ojf” is het een wasmachine (die de 
vrouw des huizes niet wil: zij wou alleen een 
brief gepost hebben), in “ The Music Box ” is 
het een nog zwaarder object: een piano. Een 
cadeau van mevrouw voor haar man, pro
fessor Klinghofer, wiens motto echter is: “I 
hate pianos”. Beide films eindigen in chaos, 
een hoedengevecht in “Hats ojf”, de totale 
vernieling van de piano en het interieur van 
de professor in “The Music Box”.
1994. Jef Comelis maakt metBart Verschaf- 
fel een remake van hun eerdere (beruchte)



Call it sleep (zaalzicht)

tv-uitzending uit 1989, “Container". De 
locatie is in beide uitzendingen dezelfde, 
een BRTN-studio. In vogelperspectief toont 
Comelis een werktafel waaraan hij, zijn 
scenarist, zijn vrouw en enkele gasten (Geert 
Bekaert, Dirk Lauwaert) plaatsnemen. De 
werktafel is beladen met boeken en schrif
ten vol notities. Rond de werktafel is met 
praktikabels een open muur gebouwd. In 
een hoek staat een televisietoestel. En op dat 
toestel zien wij “The Music Box”. Want 
Stan en Ollie’s nutteloze Sisyphus-arbeid 
met de piano is voor regisseur Comelis en 
scenarist Verschaffel de aanleiding, het alibi 
om een uitzending te maken over Henri de 
Braekeleer, James Ensor, René Magritte en 
Jan Vercruysse.
Ook hier is er een groot verschil tussen de 
remake en het origineel: waar het gesprek in 
“Container” gevoerd werd naar de open 
wand toe waar de kijker verondersteld werd 
zich te bevinden - kijker die echter gefrus
treerd raakte omdat hij niets kon terug
zeggen - zijn er nu middlemen en een 
-woman ingevoerd. De gasten namelijk. Zij 
vertegenwoordigen ons, zij zijn Verschaffels 
sparring partners, zij verzachten de con
frontatie. Of misschien fungeren zij een 
beetje als het publiek bij een show- of 
kwisprogramma. En zoals dat soort publiek 
zitten zij er (net als de regisseur en zijn 
vrouw) voor spek en bonen bij. Geert Bekaert 
slaagt er als enige in om enige zinnige side- 
opmerkingen te maken. De welluidende stem 
van Dirk Lauwaert is niet eens te horen, zijn 
naam valt niet, als je hem niet kende, had je 
hem niet eens opgemerkt. De regisseur komt 
twee keer even tussen, en mevrouw Comelis 
krijgt van Bart Verschaffel een lesje over de 
situatie van de vrouw in de 19de eeuw. 
Kortom het hele dispositief is eigenlijk een 
truc, een lége doos, om te verdoezelen dat 
scenarist Bart Verschaffel een door Jef 
Comelis geïllustreerde lezing houdt.
“Container” was misschien een wat te di
recte, te naïeve aanbidding van het debat, de 

conversatie, de dialoog. De directheid van 
het gesprek is in “The Music Box” geruild 
voor een solo-optreden van Bart Verschaf
fel. “The Music Box" is keurig opgenomen 
en gemonteerd, zoals het hoort voor een 
‘gewoon’ tv-programma. Daarom is hetpro- 
gramma ook veel minder irritant van vorm 
(en ook minder provocatief) dan wijlen 
“Container”. Al herinnert een en ander er 
nog wel aan: dit is geen conventionele kunst- 
documentaire, hier worden in een informele 
sfeer de onderzoeksresultaten letterlijk op 
tafel gegooid. Of beter: als pingpong-balle- 
tjes opgegooid. Zij het dat Verschaffel ser
veert, en niemand het waagt om een venij
nig effectballetje terug te sturen.
Overigens doet Verschaffels service niet 
onder voor deze van Jean-Michel Saive. 
Vooral zijn eerste set, waarin de opvattin
gen over De Braekeleer aan bod komen, is 
erg briljant. Een 21-0 die waarschijnlijk 
voldoende was om alle gasten én de kijker 
sprakeloos te maken (u kon er trouwens een 
latere uitwerking van lezen in de vorige 
aflevering van “De Witte Raaf ’). Verschaf
fel stoot meteen door tot een interessante 
problematiek: de allegorische lezing van de 
zogenaamd realistische schilderijen van De 
Braekeleer. De desolate bloempot op de 
vensterbank, het schilderij met de wenkende 
hand op de achtergrond, het andere schilde
rij met krijgers die vechten om een vrouw, 
het zijn even zovele symbolische elementen 
die achter de façade van de fotografische 
weergave schuilen. Verschaffel legt hier 
nieuwe en allicht ongewenste verbanden 
bloot die De Braekeleer losrukken uit het 
realisme, en hem tot navolger van de renais
sance en barokke iconografie maken, en/of 
natuurlijk voorloper van het laat 19de- 
eeuwse symbolisme.
Een paar venijnige vraagjes toch maar: be
rust alles niet op een misverstand? Een 
verkeerde inschatting van dat realisme? 
Heeft die mythische categorie van ‘het rea
lisme’ ooit wel bestaan? Schuilt er niet 

steeds, altijd en overal, achter het realis
tische detail de moraliserende boodschap, 
het symbolische verhaal, de hiëroglifische 
code? Wie Vermeer of Courbet (alleen maar) 
realistisch noemt, toont vooral dat hij die 
achterliggende code niet begrijpt. De grote 
verdienste van Verschaffel is dat hij als 
eerste (terug) op de onderliggende code in 
het werk van De Braekeleer gewezen heeft. 
Maar of dat veel met de hoofdstelling van 
het programma - traag tikkende artistieke 
tijdbommen die veel gevaarlijker zouden 
zijn dan elke openlijke revolutie - te maken 
heeft, is dubieus. Want wat had de burgerij 
tegen de moraliserende allegorische onder
toon in De Braekeleer? Niets natuurlijk. 
Klopt de tegenstelling wel tussen de burge
rij en de kunst die V erschaffel poneert? Is de 
kunst waarlijk even ongewenst als de music
box van Klinghofer? Want wat als die piano 
nu eens een wasmachine bleek te zijn?
Het werk van Jan Vercruysse is het punt 
waar alle lijnen van de uitzending: de bur
gerlijke huiskamer, de piano, het masker, de 
kist samenkomen, als een iets te makkelijk 
culminatiepunt. Vercruysse wordt zo bijna 
te goed gecontextualiseerd, te goed uitge
legd. Wordt zijn werk er niet door uitge
hold? Blijft er nog iets over dat meer is dan 
de logische samenvatting van wat ervoor 
komt? Is Vercruysse op deze manier meer 
dan een epigoon van De Braekeleer, Ensor, 
Magritte en - niet in de laatste plaats - Laurel 
& Hardy? Wordt er niet iets afgebroken in 
plaats van verhelderd door Vercruysses 
Venetiaanse piano’s naast die van “The 
Music Box" te plaatsen? Vercruysse lijkt 
veel beter te gedijen in zijn zelf gecreëerde 
splendid isolation. In een verleden- en 
toekomstloos vacuüm. In een weigeren mee 
te spelen (zoals in dat prachtige non-inter- 
view met Comelis waaruit enkele beelden 
te zien zijn).
De uiteindelijke vraag is: bestaan er verban
den tussen De Braekeleer, Magritte, Ensor, 
Vercruysse? En zo ja, doen ze er toe? Is er 

ergens een geheime correspondentie tussen 
deze kunstvormen die zich terugtrekken in 
de burgerlijkheid om zogenaamd des te meer 
revolutionair te zijn? Of, maar het is de
zelfde vraag: wat is het statuut van de ver
banden die Jef Comelis in zijn tentoonstel
ling “Call it Sleep” zo virtuoos hanteert? 
Bestaan ze werkelijk? Of is het allemaal 
maar een waanidee? Of - derde mogelijk
heid - creëren Verschaffel en Comelis juist 
deze verbanden door ze te poneren? Veran
dert die bloempot op de vensterbank van De 
Braekeleer in een symbool van onvrucht- 
baarheid, precies omdat wij hem nu einde
lijk opmerken? Ontstaat er een verband tus
sen de vier kunstenaars, omdat er nu een
maal deze uitzending is? En geldt dat ook 
niet voor de tentoonstelling in Witte de 
With?
Is de wasmachine in een piano veranderd, 
opdat “The Music Box” van Jef Cornelis 
over ongewenste kunst zou kunnen gaan, en 
niet over ongewenste, wasmachines?

Mare Holthof

Noot

(1) “Jef Comelis 1964-1990”, Maison de la 
culture et de la communication, St. Etienne, 
1990.

“Call It Sleep”, een tentoonstelling naar 
een concept van Jef Cornelis loopt nog tot 
14 mei in Witte de With, Witte de 
Withstraat50,3012 BR Rotterdam (010/ 
411.01.44). Voor de BRTN bereidt Jef 
Cornelis een film voor over de Brusselse 
gemeente Molenbeek.

De Witte Raaf 55 • mei-juni 1995 • 19



DE APPEL
NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 

1017 DE AMSTERDAM
T +31 20 62 55 651 
F +31 20 62 25 215 

21-4-186
JACQUELINE DONACHIE • DOUGLAS GORDON 

GREGORY GREEN • NORITOSHI HIRAKAWA 

PIERRE HUYGHE • FABRICE HYBERT 

JOB KOELEWIJN • MARIA LINDBERG 

ROB SCHRÖDER • ROMAN SIGNER 

ROSS SINCLAIR • RIRKRIT TIRAVANIJA 

ELIN WIKSTRÖM • PETER ZIMMERMANN

"shift"
AN INTERNATIONAL GROUP SHOW CURATED 

BY THE PARTICIPANTS OF THE CURATORIAL 

TRAINING PROGRAMME 1994-1995

OPEN TUESDAY TO SUNDAY 1 2 - 5 PM

Vrijdag 14 april 1995, 19.00 uur
Opening tijdelijk museumgebouw Vonderweg

(Entr’Acte 1)

t/m18juni

Tony Oursler
video-installaties en aquarellen

t/mn juni
‘Het Broodthaers Kabinet*
uit de verzameling van het Groeningemuseum te Brugge

t/m25juni

Mike Kelley/Paul McCarthy ’Heidi’

René Daniels, werken op papier

Recente Aanwinsten Nederlandse Kunst
met werk van o.a. Tiong Ang, Karin Arink, René Jolink, 
Mark Manders en Aernout Mik

Lezingen
do. 11 mei 20.00 uur

Selma Klein Essink over Tony Oursler
zo. 21 mei 14.00 uur

Presentatie van het boek ‘Marcel Broodthaers, projecties’
Inleiding door Frank Lubbers en lezingen van Michael Compton en Anna Hakkens

do. I juni 20.00 uur
Jaap Guldemond over René Daniels

entree JL 7,50; reserveren gewenst 040-755275

ateliers 
arnhem 
1994/1995

Vaste docenten "

Paul Donker Duyvis
Willem Sanders

Koos Flinterman

Kees Goede

Gastdocenten

Kay He

Norito

er

i Hirakawa
Vahap Avsar 

Wim Beeren

Yuri

Fran

nko 
coninck

Henri Spaeti
Renée Steenbergen 

Hale Tenger 

Bart van de Ven

Dick Verdult

experimentele tweede fase 
opleiding vrije kunst van de 
Hogeschool voor de kunsten 
Arnhem.

Maarten Be

Leontine Co

Antonio Dias

Mila

Gee

Seâ

• -«ever

F

Carel Visser

Alex de Vries

Rudy van de Wint 

Mirjam de Zeeuw
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van voorgelegd —

werk. Aannname gedurende het gehele studiejaar. Voor elke student staat een informatie H KA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812CE Arnhem
atelier ter beschikking. telefoon 085 535628 (week); 085535679 (woensdag)

A.R. PENCK
TEKENINGEN. SCHILDERIJEN, SCULPTUREN, 1962-1990

6 APRIL - 11 JUNI 1995

Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6
Postbus 18 
6130 AA Sittard
Nederland 
telefoon 046 - 513460 
telefax 046 - 529111

het

Openingstijden: di - vr 11-17; za/zo 14-17

-— MAASTRICHT-A2-E25-EINDHOVEN/AMSTÉRDAM

BELGIÉ 1'

AFSLAG URMOND-SITTARD

MAASTRICHT

GELEEN-MAASTRICHT:
—/ ),5B44/

GELEEN HEERLEf

HEERLEf LEYENBROEKERWEG ODASINGEL
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws
OH!/PLANET CLAIRE. Al enkele maanden zijn in hartje Brussel 

twee min of meer tijdelijke tentoonstellingsruimten actief. Beide 
functioneren met een laag budget en danken hun bestaan aan de 
lokale horeca die een ruimte op overschot ter beschikking stelde en 
zich verder niet inlaat met wat er getoond wordt. Namens Planet 
Claire mag Hélène Robbe dit jaar een voor de afbraak bestemd 
onderkomen delen met een nachtkroeg. Ze beschikt er over een 
ruim winkelpand met uitstalraam en duplexverdieping. Café De 
Dolle Mol nodigde Philippe Braem uit om ten minste tot het einde 
van het j aar in een zaaltje op de eerste verdieping kleine presentaties 
te verzorgen.
Planet Claire, geopend van woensdag tot zaterdag in de Gasthuis
straat 29,1000 Brussel (02/513.89.78), stelt van 18tot27 mei werk 
van Martine Plomteux en Frédéric Tolmatcheff tentoon. Oh!, 
dagelijks geopend in de Spoormakersstraat 52 (02/223.03.66) pre
senteert werk van Verstappen & Driessen tot eind mei, gevolgd 
door het project “Reserve ” tot september, Orla Barry tot november 
en tenslotte David Griffiths in december.

(DE LADDER VAN) PONTORMO. Een geslaagde verkoops- 
tentoonstelling vorig jaar, samenwerking tussen een aantal docen
ten en het fiat van de directie waren de opeenvolgende stappen die 
binnen de muren van de Gentse academie tot de opening van 
Galerie (de ladder van) Pontormo hebben geleid. Eén verschil met 
soortgelijke initiatieven in andere kunsthogescholen is alvast de 
letterlijk zelf gecreëerde ruimte: een open, uit modules opge
bouwde container op wielen, die desgewenst binnenstebuiten ge
keerd kan worden. De wanden zweven plinthoog van de vloer en 
horizontale sleuven die over de hoeken doorlopen, benadrukken 
teveel de relativiteit van deze constructie. Pontormo wil zich 
tegelijk binnen en buiten het kunstonderwijs bevinden, zo wordt 
ook herhaald in de tekst op de uitnodiging. Daarin wordt voorts 
driftig getwijfeld aan de resultaten van de op til zijnde onderwijs
hervormingen. Galerie (de ladder van) Pontormo wil een poging 
zijn tot dialoog buiten elk academisch werkatelier om. Tot 27 mei 
kan men er terecht voor een overzicht van tekenwerk van bekende 
afgestudeerden, van Jules De Bruycker tot Patrick Van 
Caeckenbergh. Van 8 juni tot 8 juli gevolgd door werk van Andreas 
Brehmer. Het adres: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 
Academiestraat 2,9000 Gent (09/223.81.02).

ENTR’ACTE. Het Van Abbemuseum is in de overgang en neemt 
voor de duur van de ingrijpende uitbreidingswerken stelling in de 
voormalige Philips’ Personeelswinkel, onder de titel “Entr’Acte”. 
Bij de inkom lichten de verbouwingsplannen van architect Abel 
Cahen de bezoeker gedetailleerd in over de toch wel erg drastische 
inkapseling van Krophollers museumschrijn. De gratis beschikbare 
museumkrant overloopt bondig de voorgeschiedenis van het mu
seum en licht de noodzakelijkheid van de spoedig aan te vatten 
werken toe. Het hiervoor bestemde budget bedraagt 27 miljoen 
gulden, bijgepast door de gemeente Eindhoven, provincie, natio
nale overheid en sponsors als Philips en kleinzoon Van Abbe. Hier 
wordt geïnvesteerd in infrastructuur.
Ondertussen blijft men onverstoord tentoonstellen. Twee jaar gele
den toonde men uitgebreid de diawerken van Marcel Broodthaers, 
een onderzoek dat nu bekroond wordt met een publikatie. Op 
21 mei om 14.00 uur wordt deze uitgave met teksten van Jan 
Debbaut, Frank Lubbers en Anna Hakkens voorgesteld, met lezin
gen van Michael Compton en Anna Hakkens.Tot 11 juni kan men 
er de op één exemplaar na volledige Broodthaersedities uit de 
verzameling van het Brugse Groeningemuseum bekijken. Voorts 
biedt Entr’Acte een ruime selectie werken op papier van René 
Daniels en recente aanwinsten Nederlandse kunst. En om af te 
ronden de permanente videovertoning van Kelley/McCarthy’s 
“Heidi” en een overzicht van Tony Oursler (meer daarover in de 
rubriek “Beeld/Scherm”). Tot 25 juni in het Van Abbe
museum Entr’Acte, Vonderweg 1, Eindhoven (040/75.52.75). 
(E.W.)

BAD PHOTOGRAPHY. De Britse fotograaf Martin Parr gaat een 
tentoonstelling samenstellen over slechte fotografie. Alle uitspra
ken die een samenleving zoal doet over ‘goede’ en ‘slechte’ foto’s 
(zwerffoto' s, postkaarten, reclame, handleidingen die mini labs aan 
hun klanten uitdelen opdat ze nooit een slechte foto zoudenmaken. 

enzovoort) wil hij gaan natrekken onder het motto “One man’s meat 
is another man’s poison”. Een onderzoek dat zich zowel op de 
clichés wil storten die welig tieren in de amateurfotografie, als op 
de regels en idiomen van de profs. Parr neemt zich voor om in “Bad 
Photography” ook te gaan onderzoeken waarom de digitale 
beeldvorming tot op vandaag zo vaak zo oninteressant, weinig 
gesofisticeerd en lelijk is. En er zullen (uiteraard) fotowedstrijden 
(broeinesten bij uitstek van bad photography) verbonden worden 
aan het gebeuren. De vooropgezette startdatum ligt in 1997. Martin 
Parrs eigen “Home and abroad” is nog tot 18 juni te zien in het 
Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/ 
216.22.11). De presentatie aldaar van “The Ballad of Sexual 
Dependency ” van Nan Goldin, voorzien deze zomer, is weggeval
len en vervangen door “Le Passage du Témoin" van André Gold
berg.

FOTOGRAFIESEMINARIE. Heel wat van de namen die in de 
lucht hingen (Nan Goldin, Bernard Plossu, Robert Frank,..) vielen 
noodgedwongen weg. Doodzonde. Net op de valreep liep toch nog 
de definitieve info binnen over het tweejaarlijkse Fotoseminarie in 
Alden Biesen. “Afspiegelingen ”, het autobiografische is het thema 
van dit vierde fotografieproject met tentoonstellingen, lezingen en 
workshops begeleid door John Blakemore (GB), Dirk Braeck- 
man (B), Heinz Cibulka (A), Thierry Girard (F) en Lidwien 
van de Ven (NL). Naast een tentoonstelling met recent werk van 
deze vijf gastdocenten, worden door Pool Andries terug afspiege
lingen bijeengezocht uit de collectie van het Antwerpse Fotografie
museum en brengt gastcurator Mare Steculorum de autobiografi
sche presentatie “NaeenFeest... ”.Het “4th International Seminar 
on Photography ” loopt van 23 tot 28 juli, de tentoonstellingen van 
7 juli tot 20 augustus, in de Landcommanderij Alden Biesen in 
Bilzen. Vanaf eind juni is een uitgebreide brochure beschikbaar via 
Aksent vzw, Domein Bokrijk, Herckenrodeplein 1,3600 Genk (011/ 
23.45.30). (E.E.)

Plastische kunsten
IK ZIE WAT JU NIET ZIET. Alias “Begin de Begijne in 
Vlaanderen". Deze reeks tentoonstellingen met hedendaagse 
kunstenaressen in de Elizabethzaal van het Kortrijkse Begijnhof 
sluit af met MonaHatoum en Jana Sterbak. Klonk de beginselver
klaring van het hele project in aanvang niet weinig duister, na 
verloop van tijd droegen de realisaties zelf van dit zeer heterogene 
gezelschap, samengebracht door Catherine de Zegher van Kunst
stichting Kanaal, stilaan bij tot een beter begrip. Zich bewust van de 
beperkende categorisering ‘vrouwelijke kunst’ heeft ze met het 
nodige lef een tentoonstellingsproces in gang gezet, waarop gaan
deweg de twaalf kunstenaressen bijwijlen erg verfijnd en ambigu 
inspeelden. De scepsis tegenover de combinatie van de beladen 
locatie en het zich bewust beperken tot vrouwen, zwakte af en 
maakte plaats voor nieuwsgierigheid naar het vervolg en naar de 
voltooiing van het project. Eind 1995 wordt in Boston een selectie 
van deze projecten samen getoond, aangevuld met ander werk van 
vrouwelijke kunstenaars uit deze eeuw. Deze tentoonstelling zal 
vervolgens onder meer langs België reizen.
Zo heeft nu Mona Hatoum de sobere ruimte in het begijnhof op het 
eerste gezicht vrijwel onaangeroerd gelaten. Maar je voelt het, vóór 
je het ziet. Onverwacht, nauwelijks een aanraking, een spinneweb- 
gevoel. Hatoum heeft losgekamde, lange haren, ragfijn, met eindjes 
aaneengeknoopt, haast onzichtbaar aan de dwarsbalken van het 
plafond bevestigd. Ze heeft ze tot bolle, lichte pluizen gewikkeld en 
verspreid. Zo zie je nu. In onrustwekkende aantallen liggen haar- 
pluizen in het rond op de plankenvloer. Diagonaal ten opzichte van 
de deur staat een sjofel werktafeltje in het licht van een raam; op de 
tafel een klein raamwerk met een strak aangespannen weefsel van 
haren. Het bekijken van dit minutieuze en arbeidsintensieve werk 
roept onwillekeurig Vermeers “De kantwerkster” in herinnering. 
Maar hier ontbreekt de lichamelijke aanwezigheid van een persoon. 
Enkel de aanwezigheid van het - toch wel seksueel geconnoteerd - 
lichamelijk restmateriaal beroert hier een gevoelige snaar. Op een 
vensterbank ligt een stuk witte zeep, waaruit een aantal haartjes 
priemt; dit is geen onschuld meer. Op het gelijkvloers speelt 
“Condition”, een video van Jana Sterbak, gerealiseerd door Ana 
Torfs met medewerking van Jürgen Persyn en Trudo Engels. Een 
schoksgewijze, versneld afgespeelde opname toont in een 
omcirkelende beweging een man die in versnelde pas zwoegend

Kort

ll In het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avenue du 
Président Wilson 11, 75116 Paris (01/53.67,40.00): “Faire pa
rade, 1971-1995” van Annette Messager tot 21 mei; “Mare 
Chagall, les années russes 1907-1921": tot 17 september.
■ In het Centre Pompidou, rue Beaubourg 19, 75197 Paris 
Cédex 04(01/44.78.12.33): “Etnous vivons ici” van Ilya Kabakov: 
van 17 mei tôt 4 september; Constantin Brancusi retrospectieve: tot 
21 augustus.
■ In het Jeu de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): Didier Vermeiren en Helmut Federle: tôt 15 juni.
■ In het American Cultural Center, rue de Bercy 51,75592 Paris 
Cédex 12 (01/44.73.77.77); “Micromégas” met werk van onder 
meer Fischli & Weiss, Robert Gober, Katharina Fritsch, Charles 
Ray: tot 4 juni.
■ In het Muséed’Art Moderne, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne: 
“Plus lourd à l’intérieur” van Fabrice Hybert: tôt 28 mei.
■ In het Musée de Grenoble, Place de Lavalette 5,38000 Grenoble 
(76.63.44.11 ): Rebecca Hom retrospectieve: tot 28 mei.
■ In Le Creux de l’Enfer, vallée des Usines, 63300 Thiers 
(73.80.26.56): Miroslaw Balka: tot 25 juni.
• In Galerie Art & Essai, Université Rennes 2, avenue Gaston 
Berger 6,35043 Rennes (99.33.50.85): “Laboratoires” met werk 
van Damien .Hirst, Fabrice Hybert, Kiki Smith en Patrick van 
Caeckenbergh: tôt 30 juni.
■ In Das Belgischer Haus, Cacilienstrasse 46,50667 Köln (0221/ 
257.55.11): Sylvie Eyberg en Alain Géronnez: tôt 16 juni.
■ In Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0211/83.81-0): “Georges Grosz, Berlin - 
New York”: tôt 30 juli.
■ In Portikus, Schóne Aussicht 2,60311 Frankfurt am Main (069/ 
60.50.08.30): Christa Nher tôt 28 mei; “Zaun-Town ” van Eran 
Schaerf: van 3 juni tot 9 juli. Gerald Domenig tot 20 juni in 
Gallery ak, Gartenstrasse 47,60596 Frankfurt (069/62.21.04).
■ In de Hamburger Kunsthalle, Glockengiesserwall, 20095 Ham
burg (040/24.86.26.12): “Fluxus und Nouveaux Réalistes”: tot 
16 juli.
■ IndeNeueNationalgalerie.Potsdamer Strasse 50,10785 Berlin: 
“Matt Mullican, Neue Installation mit Flaggen” en tegelijkertijd 
een installatie op het perron van het treinstation Alexanderplatz: tot 
16 juli.
■ In het Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, Klingel- 
höferstrasse 14, 10785 Berlin (030/254.00.20): “Ein Stuck 
Grossstadt als Experiment - Planungen am Potsdamer Platz in 
Berlin" met projecten van onder meer Renzo Piano en Christoph 
Kohlbecker, Owald Mathias Ungers, Arata Isozaki, Hans Kollhof: 
tot 30 juli.
■ In het Museum für Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/272.81.83): “To the people of New York City” van 
Blinky Palermo: tot 16 juli.
■ In de Kunsthalle Wien, Karlsplatz, 1040 Wien (01/586.97.76): 
“Surrealism in Spain, 1924-1939": tot 26 juli.
■ In de Fundacio Espai Poblenou, Passatge Saladrigas 5-9, 
08005 Barcelpna(03/485.19.09): “Lawrence Weiner, between the 
Pyrénnés and the Mediterranean Sea ”: tot september.
■ In de Royal Academy of Arts, Picadilly, London W1V 0DS 
(0171/494.56.15): “Gustave Caillebotte 1848-1894”: tot 23 juni.

rondjes draait. Hij sleurt een peulvormig staaldraadobject op wiel
tjes achter zich aan, de abstrahering van een tantaluskwelling. Mooi 
werk van Mona Hatoum en Jana Sterbak tot 28 mei in het Begijnhof 
Sint-Elizabeth te Kortrijk (056/20.38.44).

LUC PEIRE. Deze vorig jaar overleden Belgische kunstenaar 
wordt een ruime retrospectieve toegemeten. Een - terug? - blik op 
het werk van een echte modernist die geleidelijk aan in zijn werk “al 
wat aan de schilderkunst vreemd is, uitzuivert”. Strikt beschouwd 
klinkt dit laatste nu aanmatigend, maar tegelijk blijft de poging 
charmeren. Liefhebbers van grafisch-lineaire tweedimensionale 
composities kunnen hier in elk geval de ogen uitkijken. Opvallend 
ook, zeker in de grote museumzalen in Antwerpen, blijkt het relatief 
kleine formaat waarop Peire werkte. En tussendoor mag men de 
Vlaamse Gemeenschap even de vraag stellen wanneer het “Envi-
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ATELIER DE GRYSE GALERIE
WILLIAM WAUTERS

07.05.95 - 18.06.95 ■

STEFAAN ROELSTRAETE 
ruimtelijk werk

zomeraccrochage

9 juni-30 juni 1995

06/05/95 tot 04/06/95

ANDRE
HONNAY

LUC VERBIST
schilderijen en reliëfs

open
van10-12 u en van 14-19 u 

dinsdag gesloten

10/06/95 tot 27/08/95

“VOETSPOREN”
een tentoonstelling in de beeldentuin en in de galerie, 

met een tiental kunstenaars 
en Paul Van Gysegem als centrale figuur

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

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

ON-GALLERY
DUINDISTELSTRAAT 9/11- 8300 KNOKKE-ZOUTE - TEL050 /60.77.86

MARK 
VERSTOOKT

Prinsenlaan 27 
8400 Oostende
Tel: 059-51 50 76

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

werk tn stock van 
Aubry, Baudart, Bechinger, 
Castelein, De Vel, Kleinschmidt, 
Lomré. Ndebele, Swimberghe. e.a.

galerij c. de vos

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE
4ÖKM

EEKLO 
12 KM

GALERIE WW M 

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2) TERVENEN 5 KM

/___________—► ANTWERPEN
/ 48 KM

OOSTEEKLO ^ERTVELDE

o Q
I GENT 
114 KM

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

BEELDEN / SCULPTURES 
SCHILDERIJEN / PEINTURES / PAINTINGS 

TEKENINGEN / DESSINS / DRAWINGS

1955-1995

VAN / DU / FROM 
06.05.95

TOT / AU / TO 
04.06.95

OPEN / OUVERT 
ZATERDAG-ZONDAG 
SAMEDI-DIMANCHE 
SATURDAY-SUNDAY 
VAN / DE I FROM

11.00 - 13.00 H I 15.00 - 19.00 H

FAX 050 / 61.41.34-TEL ANTWERP 03 / 321.34.71

CECILE VANDRESSE
6 mei - 4 juni 1995

STEPHANIE LEBLON
11 juni - 9 juli 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 ü het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

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

open : do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30-13.30 uur 
en op afspraak

WI WAT MINDER, U WAT MEER. X 
■ o

Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge. I
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ronment”, de container met spiegelend plafond en vloer (en de 
grote instappantoffels), van een aantal nieuwe spiegels zal worden 
voorzien. Eigendom schept verplichtingen. Samengesteld onder 
leiding van Leen de Jong bevat de catalogus bij deze tentoonstelling 
onder meer bijdragen over de ruimtelijke integraties die Luc Peire 
in het stadsbeeld aanbracht, alsook een aantal teksten van hemzelf. 
Tot 25 juni in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
Leopold De Waelplein, 2000 Antwerpen (03/238.78.09). Ter her
innering: de volgende Minister van Cultuur beslist over de opvol
ging van hoofdconservator Lydia M. A. Schoonbaert. Een stevig en 
belangwekkend dossier, bevattende: museumuitbreiding, 
verlevendiging van het tentoonstellingsbeleid, de toekomst van het 
I.C.C.-paviljoen en -bibliotheek en diesmeer.

PAUL THEK. Witte de With bereidt sinds lang een grote over
zichtstentoonstelling voor van de Amerikaan Paul Thek (1933- 
1988). Enkel diens bijdrage aan "Chambres d’amis” was me tot nu 
bekend. Een vaststelling die in herinnering brengt hoe zeer we 
afhankelijk zijn van musea en tentoonstellingruimten om ons 
geheugen van de recente kunstgeschiedenis te voeden en op te 
frissen. Consultatie van enige jaargangen internationale tijdschrif
ten leert zo bijvoorbeeld dat Thek vanaf de jaren ’60 tot zijn dood 
uitvoerig geëxposeerd heeft in Europa en de U.S.A., dat hij aan
dacht kreeg en standpunten uitwerkte die nu nog steeds als to the 
point kunnen aanzien worden. Kunstenaars als Mike Kelley, Paul 
McCarthy, Haim Steinbach,... zullen dit uitvoerig beamen en in 
wezen kan je het recente experiment "This is the show ... "in Gent 
eveneens als eén uitloper van Theks denken lezen.
Thek exposeerde vanaf 1964, tijdens de hoogmis van het 
minimalisme en in volle Viëtnamoorlog, een reeks die hij “techno
logische reliekschrijnen” noemde. Koel uitgebalanceerde vitrine
kasten die vleesachtige brokken in was bevatten. Later volgden 
works in progress waaraan andere kunstenaars meewerkten 
{“Artists’ co-op” in het Stedelijk Museum) en waarin hij telkens 
ouder werk betrok, recycleerde en herijkte in ‘echte’ landschappen, 
aangelegd in de museumzalen (vergelijk met Mark Manders’ 
evoluerende huis). Paul Thek ensceneerde en superviseerde deze 
environments met ter plaatse bijeengescharreld materiaal, gaande 
van dagbladen, tafels, allerlei constructiematerialen tot schilderijen 
van Van Gogh. Hij ensceneerde maatschappelijke drama’ s, waarin 
het gemeenschappelijk technologische vooruitgangsidee 
(geculmineerd in Vladimir Tatlins monument voor de Derde Inter
nationale) en het individuele streven met het alledaagse betrokken 
werden. Filmregisseur Terry Gilliams parafraseerde dit gegeven 
letterlijk in “Brazil” : in een technocratisch gedirigeerde stads
jungle raakt een guerillastrijder door ronddwarrelende dagbladen 
geheel omhuld en lost op in het niets.
Van Theks werk blijft wél behoorlijk wat materiaal over en nog 
meer getuigenissen in allerlei media, maar hoe moet men nu bij zijn 
afwezigheid zijn werk tentoonstellen? Deze problematiek, die 
evenzeer aan de orde was bij tentoonstellingen over Broodthaers, 
Beuys of Oiticica levert stof voor een discussie op 4 juni om 15.00 
uur. De tentoonstelling, voorzien van een uitvoerige catalogus, 
loopt van 3 juni tot 8 oktober in de Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44) en reist later naar Berlijn, 
Stuttgart en Marseille.

PHILIPPE VAN SNICK. Vorig jaar al te zien in het Provinciaal 
Museum van Hasselt en nu binnen het kader van het Mondriaanjaar 
in De Lakenhal, Leiden. Het betreft slechts een kleine keuze uit Van 
Snicks beheerst aftasten van monochrome kleurvelden, vormen in 
de ruimte en structuren. Een opsomming van gebruikte kleuren 
schetst zijn vermenging van abstracties; primaire en secundaire 
kleuren met de niet-kleuren wit en zwart, de edelmetalen zilver en 
goud, tenslotte lichtblauw en zwart als dag en nacht. Wie bijwijlen 
denkt de systematiek in Van Snicks oeuvre te doorgronden, vergist 
zich telkens weer.
Bij deze tentoonstelling verscheen een kleine catalogus met (te) 
uitvoerige teksten van Ronald Van de Sompel, waarbij helaas geen 
illustraties van de wandschilderingen opgenomen werden. Tot 
12 juni in het Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32, 
Leiden (071/16.53.60).

TRAITÉ DU TRAIT en DU TRAIT À LA LIGNE. Beide 
tentoonstellingen werden door kunsthistoricus en -filosoof Hubert 
Damisch samengesteld, zijn in twee verschillende locaties onder
gebracht en willen vanuit een ander oogpunt strepen en lijnen in 
tekeningen aan een meticuleus onderzoek onderwerpen. In “Traité 
du trait" stelt Damisch zich de vraag of men een lijnenspel op zich 
kan zien, losgeweekt van de voorstelling die juist door die lijnen 
wordt vormgegeven. Hoe gebeurt dit en wat zijn er de gevolgen van. 
Van een 60tal tekeningen wordt het lijnenspel nagetrokken, uit
gaand van begrippen als incisie, penseel, figuur, geometrie, uit
drukking en geschiedenis. Zo wordt onder meer ook voorondersteld 

dat men weet heeft van het feit dat in China schilderen en schrijven 
niet als tegengestelden beschouwd worden, zoals dit in het Westen 
gebeurt.”Du trait à la ligne” onderscheidt vooreerst strepen van 
lijnen. Strepen behoren het lichaam toe, vertrekken vanuit de hand. 
Puur grafisch van aard en particulier trekken ze het vlak open. De 
lijn behoort tot het geestelijke domein, de disegno, het formele. De 
lijn veralgemeent. Aldus Hubert Damisch, die hier een lOOtal 
tekeningen van uiteenlopende kunstenaars uit deze eeuw op basis 
van het lijnenspel binnen een verder uitgewerkt stramien schikt. 
Beide tentoonstellingen zijn van een catalogus voorzien, waarin 
elke tekening een tekstuele benadering krijgt. “Traité du trait" 
loopt tot 24 juli in het Musée du Louvre, Richelieuvleugel, Quai du 
Louvre 34-36,75058 Paris Cédex 01,(40.20.51.51). “Du trait à la 
ligne” tot 19 juni in het Centre Georges Pompidou, 75191 
Paris Cédex 04 (44.78.12.33).

KEN LUM. Bij gebrek aan geschikte tentoonstellingen in de 
onmiddellijke omgeving zocht en vond Antonio Guzman, directeur 
van de kunsthogeschool van Valenciennes steun bij de gemeenteen 
het departement Nord-Pas de Calais. Sinds meer dan een jaar 
volgen kleine presentaties in L’aquarium elkaar op, ze zijn publiek 
toegankelijk en worden binnen de school als studiemateriaal benut. 
De Canadees Ken Lum stelt er nu vier ’’Portrait Attributes” ten- 
toon: kleurenaffiches - diptieken - meteen fotografische reproduk- 
tie van een portret en een sloganeske tekst uit het leven gegrepen 
van de geportretteerde. In vergelijking met zijn vroegere werken 
heeft hij nu het lettertype een uniform neutraal karakter gegeven en 
de typerende uitspraak over het opgevoerde personage omgeruild 
voor een eigen uitspraak. De personages worden niet langer zonder 
meer opgevoerd, maar verschijnen nu zelfs in een moment van 
kwetsbaarheid of stunteligheid. Foto en tekst worden met behoud 
van hun specificiteit verbonden in een tableau waarvan zowel de 
duurzaamheid als de intentie lijnrecht ingaan tegen de primaire 
kenmerken van de straatreclame.
Tot 13 mei is Lum er nog te zien, gevolgd door Niek Kemps van 
8 juni tot 26 juli en multiples en kunstenaarspublikaties van de 
Wide White Space Gallery tot eind juni in L’aquarium, Ecole des 
Beaux-arts de Valenciennes, rue Ferrand 8, 59300 Valenciennes 
(27.22.57.63).

DAS ABENTEUER DER MALEREI. Is een dubbeltentoon
stelling die - nogmaals - de actuele schilderkunst tot thema verheft. 
“Schilderkunst als een niet misleidende mogelijkheid om in het 
zichtbare het onzichtbare mee te denken, en omgekeerd het onzicht
bare tot voorwerp van esthetische ervaring te maken.” Kuch. Zowat 
35 kunstenaars aanvaardden de uitnodiging om hun werk zowel in 
het Kunstverein van Stuttgart als van Düsseldorf te hangen. Ondér 
andere Bernard Frize, Jonathan Lasker, Walter Obholzer en Michael 
Craig-Martin. Van 18 mei tot 2 juli in het Württembergischer 
Kunstverein, Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart (0711/22.33.70) en 
van 14 mei tot 25 juni in het Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen, Grabbeplatz 4, 40200 Düsseldorf (0211/32.70.23). 
(E.W.)

Architectuur
DANIEL LIBESKIND. Sluit met een overzichtstentoonstelling 
van zijn werk onder de titel “Radix, Matrix ” dit seizoen architectuur- 
tentoonstellingen in deSingel af. Libeskind interesseert zich uitge
sproken voor een formalisering van architectuur. Hij onderzoekt 
geometrie als symbolische vorm.binnen de traditie van de westerse 
architectuur. Dit resulteert in verwarrende tekeningen en collages 
met als hoofdthema het afbreken van de vorm. Het aldus bekomen 
vormenvocabularium injecteert hij in zijn architectuur. In zijn 
collages introduceert hij tevens de geschiedenis van de stad, vroe
gere vormen, utopische projecten, literatuur, muziek, het politieke 
en joodse verleden. Deze tentoonstelling accentueert zijn projecten 
en realisaties in Berlijn, met onder meer het Joods Museum in 
aanbouw en de uitbreiding van het Museum van Berlijn. Een 
Duitstalige catalogus met Nederlandse bijlage documenteert deze 
presentatie die nog tot 28 mei loopt in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.28.00).

PAUHOF-WIEN en de LAKENSESTRAAT. De Stichting voor 
Architectuur kon geen groter contrast programmeren dan deze 
beide tentoonstellingen. De eerste. Op uitnodiging van Moritz 
Küng stelt het architectenbureau Pauhof-Wien, in 1986 opgericht 
door Michael Hofstatter en Wolfgang Pauzenberger, hun uitge
sproken moderne architectuurplannen en -maquettes voor. Het gaat 
om diverse deelnames aan internationale architectuurwedstrijden 
zoals bijvoorbeeld voor het Musée de la Synthèse in Wenen, het 
nationaal paviljoen op de wereldtentoonstelling te Sevilla, een 

nieuw administratief centrum bij de Reichstag van Berlijn en de 
heropbouw van de soeks in Beiroet. Met hun ambitieuze voorliefde 
voor imponerende grootschaligheid, zwevende structuren en een 
inpassing in het stedelijk raster streven de Pauhof-architecten een 
intensificatie na van het grootstedelijk leven. Dit willen ze niet 
bereiken via een hysterische vermenging van functies, maar door
heen een geometrisch gecomponeerde confrontatie van volumes en 
vides, opeenvolgingen van verticalen en horizontalen met plotse 
panoramische doorkijken en harde grenzen. In de uitgekiende 
tentoonstellingsopbouw van deze presentatie in Brussel ervaart 
men dit beoogde effect zeer direct. Het grote object “Angst II" 
bijvoorbeeld dient er zich aan als een maquette waarvan de propor
ties in relatie tot de minuscule menselijke silhouetten tot de verbeel
ding spreken. Het is de uitwerking van een vingeroefening met de 
naam “Wenn die Angst das Lachen erstickt”. De lijfelijke aanwe
zigheid van twee flessen Glenfiddich kunnen de imaginaire sensa
ties alleen maar stimuleren. Tot 28 mei binnen de muren van de 
Stichting voor Architectuur, Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/ 
649.02.59).
De tweede tentoonstelling dan. Hoewel feestelijk bedoeld, zou “De 
wederopbouw van een historische straat in Brussel, 1989-1995” 
voor hetzelfde geld tot een lijkrede van het achterhaalde, nostal
gische urbanisme gepromoveerd kunnen worden. Het persbericht 
gaat prat op de gevolgde procedure, de internationale 
prijsuitschrijving voor jonge architecten en het scrupuleus uitge
voerde historisch opzoekingswerk van hoe het ooit was en nu zal 
herrijzen. Het resultaat is echter een architecturale pastiche die 
enkel vertrouwt op hef langvervlogen verleden en elke actuele 
creativiteit heeft uitgebannen. De uiting van een belegen geite- 
wollensokkenmentaliteit die vergeefs weerwerk blijft bieden aan 
de teloorgang van de Noordwijk. Zowat het enige pluspunt lijkt nog 
dat er terug mensen in dit uitvergrote Minibel-reservaat zullen 
komen wonen. De Stichting voor Architectuur hoort zich dringend 
te bezinnen, de verschraalde bijbel van medestichter Maurice Culot 
te sluiten en een opwaartse blik te richten naar de inspirerende 
realisatie van Stéphane Beel in opdracht van Galerie Meert-Rihoux 
op het dak van de Vaartstraat 13. Bijvoorbeeld. Deze tentoonstel
ling is tot 4 juni ondergebracht in het betreffende wederopgebouwde 
blok, Lakensestraat 99 te 1000 Brussel (02/649.02.59).

Pauhof Wien

Zaalzicht, foto: Philippe De Gobert

ADRIAAN GEUZE. Van de originele benaderingen die zijn 
landschapsarchitectenbureau West 8 de afgelopen jaren afleverde, 
bood deSingel recent een revelerend beeld. Van het NAi te Rotter
dam kreeg Adriaan Geuze de opdracht een voorlichtingstentoon
stelling samen te stéllen in het teken van de 800.000 nieuwbouw
woningen die Nederland binnen de tien komende jaren wil zien 
klaar te krijgen. Geuze doopte zijn opdracht “In Holland staat een 
huis” en laat, bij wijze van voorproefje op de toekomst, het 
voomoemd aantal huizen op schaal 1/300 uit hout zagen en vervol
gens op hoopjes onder de arcade van het NAi storten. Voorts kregen 
zijn medewerkers de opdracht de uitbreidingswijken in Randstad 
Holland uitvoerig te fotograferen om aldus een (sterk retorisch) 
beeld van de actuele leef-, transport- en ontspanninginfrastructuur 
op te roepen. Bedoeling is de discussie op te frissen over de VINEX- 
locaties (Vierde Nota voor de ruimtelijke ordening Extra), die een 
verdere ontwikkeling van de staatsgeleide uitbreidingswijken voor-
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staat, en ook uitspraken deed over behoud en aantasting van het 
Groene Hart binnen de Randstad. Het antwoord op de vragen van 
deze tentoonstelling laat zich nu reeds raden. Vanuit het NAi klinkt 
steeds explicieter de suggestie dat de Nederlandse overheid een 
andere stedebouwkundige aanpak zou initiëren. Voortbordurend 
op dit thema heeft NAi Uitgevers ook het essayboekje “Randstad 
Holland, variaties op het thema stad” van historicus Vincent van 
Rossem gepubliceerd. Hierin schetst de auteur niet alleen de evo
lutie van de Nederlandse stedengordel en de ermee gepaard gaande 
reflectie, maar put ook informatie uit en herkent analogieën in de 
ontwikkeling van de suburbcultuur in Los Angeles. Van Rossem 
ontzenuwt daarenboven zeer precies archaïsche reflexen en alge
mene vooroordelen omtrent ruimtelijke ordening en dit zelfs met 
terugwerkende kracht in de tijd. Hij besluit onder het motto "Pappen 
en nathouden ” met een omschrijving van de actuele beleidsopties. 
Dit essay werd vlot en plezierig erudiet uitgeschreven, blijft opmer
kelijk terzake en wordt aan de spotprijs van 15 gulden te koop 
aangeboden, als derde deel uit de reeks “Fascinaties ”. "In Holland 
staat een huis " loopt tot 23 juli , naast “Ontwerpen in de oorlog ” 
tot 11 juni inhetNederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (E.W.)

Fotografie
DUBBEL SPEL-BUITEN KENNIS. Verbeten verzamelde Dirk 
van Bastelaere foto’s. Van onder meer Robert Barry, Marcel 
Broodthaers, Victor Burgin, Willie Doherty, Lee Friedlander, Jochen 
Gerz, Jim Goldberg, Hans Haacke, Astrid Klein, Karen Knorr, Les 
Krims, Barbara Kruger, Ken Lum, Duane Michals,... Foto’s waar 
in of naast het beeld tekst aanwezig is en die hij bij wijze van 
onderzoek naarde complexe en problematische verhouding tussen 
beeld en tekst in de hedendaagse fotografie naast elkaar plaatst in 
een tentoonstelling. Wat doet een foto met tekst? Wat doet tekst met 
een foto? “Hoe ingewikkeld zijn de verhoudingen tussen foto’s en 
bijschriften, citaten, labelteksten, opschriften, titels, proposities, 
dialogen, slogans, versregels? Waarom voegen fotografen teksten 
aan hun foto’s toe? Is fotografie eigenlijk niet ondenkbaar zonder 
taal? Zijn de verschillende toepassingen ervan niet altijd al ingebed 
in een discours, in een steeds wisselende institutionele context die 
steeds andere verhalen over het gebruik der fotografie fabriceert? 
Denken we maar aan de verhalen van criminologie, geneeskunde, 
porno, reclame, industrie, reportage, mode, antropologie, geogra
fie, gezinsfotografie, enzovoort. Hoezeer sturen, beïnvloeden en 
begrenzen zij ons kijken niet? En hoe cool, ongenaakbaar, 
sfinksachtig en onkenbaar blijft het fotografische beeld bij dit 
alles?”. Teksten bij “Dubbel Spel-Buiten Kennis" zijn terug te 
vinden in het aprilnummer van “Dietsche Warande & Belfort" 
(bijdragen van onder meer Victor Burgin, Sigrid Ernst-Fuchs, 
Kerstin Jager en Dirk van Bastelaere), de tentoonstelling: tot 4 juni 
in de Vierkante Zaal van de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten, Boonhemstraat 1,9100 Sint-Niklaas (03/776.33.00).

JOCHEN GERZ. Het koppel woord-beeld is bijna van meet af aan 
één van de houvasten in zijn inmiddels gigantische oeuvre. Gerz 
werd in 1940 geboren in Berlijn, studeerde sinologie en Engelse 
literatuur in Keulen en Basel en vertaalde kort daarop werk van Ezra 
Pound en Henri Gaudier-Breska. Sinds 1966 woont en werkt hij in 
Parijs. Het uitproberen en tonen van een aantal “schrijfwijzen” op 
zich stuitte steeds op de ontoereikendheid, de onvolkomenheid van 
woorden om als “zelfstandige entiteiten” te bestaan. Vanaf 1969-70 
worden zijn teksten steeds van foto’s vergezeld, al is zijn vertrou
wen in fotografie evenmin erg groot. Ook de foto’s hebben iets 
nodig om tegen te leunen. En daarbij: “Originele foto’s bestaan 
niet”, zegt Jochen Gerz, en originele schilderijen evenmin, het zijn 
“reproducties van het leven”. Gerz’ Foto 's/Teksten, boeken, instal
laties, performances, video’s zijn fragmenten “leven”, zijn zelf 
“werkelijkheid” en houden tegelijk de onmogelijkheid in zich om 
die werkelijkheid weer te geven. Momenteel zijn er van Jochen 
Gerz, naast de in Amerika rondreizende retrospectieve “People 
speak”, verschillende werken in uitvoering. “Heimkehr der 
Èrinnerung ” zal vanaf juni 1996 permanent worden geïnstalleerd 
in de bibliotheek van Frankfurt: voor een omgevallen glazen 
boekenkast staat een lezenaar met daarop vier vragen aan Walter 
Benjamin. Een ander project “Die Bremer Befragung "is al sinds 
1990 aan de gang. 50.000 inwoners van Bremen (van academici tot 
gevangenen) kregen volgende vragen voorgelegd: “Wat houdt u zo 
zeer bezig dat u het ook in het openbaar behandeld zou willen zien? 
Denkt u dat het mogelijk is om uw preoccupatie ook uit te drukken 
met de middelen van de hedendaagse kunst? Wilt u daaraan 
meewerken?” Resultaten zijn te zien vanaf juni. “The Plural 
Sculpture ” ontstond dan weer in overleg met studenten uit Purchase, 
New York. Het is een "Internetsculptuur" waarvan het materiaal 

bestaat uit volgende vraag die aan de gebruikers wordt voorgelegd: 
“Als kunst de tijd waarin je leeft zou kunnen veranderen, wat zou 
je dan vragen?” In het theater van Bochum loopt vanaf juni de 
voorstelling “Die Wiederholung”, deels gebaseerd op “Die 
Ermittlung ” van Peter Weiss, een theatertekst over het Auschwitz- 
proces in Frankfurt (1963-65) en op de installatie “Exit”, het 
Dachau-project van Gerz uit 1972.
In Galerie Chantai'Crousel, 40, rue Quincampoix, 75004 Paris 
(42.77.38.87) zijn nog tot 27 mei drie nieuwe werken te zien, 
waaronder de video-installatie “News to news (Ashes to Ashes) ” en 
de klankinstallatie “(convertir)”. In galerie Guy Ledune, Edmond 
Picardstraat 20,1060 Brussel (02/346.52.73) worden eveneens tot 
27 mei recente Foto 's/Teksten van Jochen Gerz getoond.

BROHEZ & ZANT A. “Temps Morts" van Jean-Paul Brohez 
behoort tot de meer intrigerende fotoboekjes die vorig jaar op ons 
af kwamen. Verrassend door het ogenschijnlijke gemak, de vanzelf
sprekendheid waarmee hier beelden worden gemaakt en naast 
elkaar geplaatst. Met eenzelfde gespeelde nonchalance maaktBrohez 
tentoonstellingen, vergeet passe-partouts en lijsten, pint zijn foto’s 
simpelweg aan de muur of legt zijn boek ter inzage. Zo weinig 
mogelijk afstand creëren. En vaak heel veel tonen. Niet alleen de 
‘besté’ beelden, wat zijn trouwens beste beelden, maar een stroom 
van foto’s. Omdat een dag uit het leven, laat staan het ritme van een 
heel leven, niet in beelden of een boek met foto’s te vatten valt. 
Zoiets.
Jean-Paul Brohez toont nog tot 11 juni foto’s in Espace 
Photographique Contretype, Verbindingslaan 1,1060 Brussel (02/ 
538.42.20) samen met het project “The Player”van de Italiaanse 
fotograaf Marco Zanta. Van 15 juni tot 3 september worden er de 
tentoonstelling en het boek “La ville et son cliché - Regards croisés 
Bruxelles-Genève” voorgesteld, waaraan Zwitsers Laurence Bon- 
vin en Didier Jordan en Belgen Alain Geronnez en André Jasinski 
samenwerkten.

BERNARD VOÏTA. Is een Zwitsers kunstenaar die al een tijd in 
Brussel woont en werkt. Hij maakt foto’s zonder titel. Terwijl het 
- in een eerste, erg haastige oogopslag - juist foto’ s schijnen waarbij 
je een titel verwacht, zoekt zelfs. Zicht op die of die stad, dit gebouw 
van deze of gene modernistische architect, bijvoorbeeld. Maar daar 
gaat het dus niet om. Er is geen architect, geen stadsbeeld. Wel een 
merkwaardig samentreffen tussen onze geconditioneerde blik en 
een geraffineerd gefotografeerde constructie met rommel in een 
studio. Recent werk van Bernard Voïta is nog tot 10 juni te zien in 
Galerie Rodolphe Janssen, Livomostraat 35, 1050 Brussel (02/ 
538.08.18).

REIMS. De tiende Mai de la Photo is het al en met deze jubileum- 
editie wil men in Reims blijkbaar gelijk komaf maken met de (niet 
altijd onplezierige) chaos van weleer. Eén thema (voor deze afleve
ring “Esthétiques de l ’ordinaire ”, bedacht en ingevuld door André 
Rouillé en Emmanuel Hermange) verbindt nu dus âlle 22 tentoon
stellingen die deze maand in Reims te zien zijn. Het hangt al een tijd 
in de lucht: die belangstelling voor le quotidien, het gewone, het 
banale, het nabije, het intieme,... En wat beide curatoren in Reims 
presenteren heeft dan ook veel weg van een soort round up, een 
mogelijke stand van zaken van wat de hedendaagse fotoproduktie 
hier mee aanvangt. De ambitie reikt dit jaar ook buiten het medium: 
er is een programmatie van video en in een symposium wil men 
aspecten van het alledaagse ook vanuit andere hoeken laten aan
waaien, als daar zijn: beeldende kunst, film, literatuur, filosofie, 
antropologie en zelfs psychosomatiek. Uit de tentoonstellings- 
programmatie drijft op basis van het persbericht alvast dit boven: de 
serie “New Europe’’-waai Paul Graham al sinds de jaren ’80 aan 
werkt, een fotografische opdracht (en de uitgave van een boek) over 
‘slaapsteden’ uitgevoerd door Beat Streuli, recent werk van Jean- 
Luc Moulène en Florence Paradeis. Of uit de reeks groepstentoon
stellingen: “Non-lieux”, een project over doorgangsruimten, het 
voorlopige, autosnelwegen en vakantieclubs, met foto- of video- 
werk van Dominique Auerbacher, Fischli & Weiss, Timothy Mason 
en Véronique Ellena; “L’évidence en question” dat het medium 
fotografie zelf ondervraagt aan de hand van bijvoorbeeld het 
recente onderzoek van Dörte Eissfeldt over de fotografische repro- 
duktie van kunstwerken, de bewijsvoering voor de stelling van 
René Sultra dat er “geen fotografie zou zijn zonder koeien”, de 
“Interieurs” van François Hers en de Ikea-zetels van Dominique 
Auerbacher; of “Le sacré quotidien " dat dagelijkse binnenkamer- 
rituelen bundelt met onder meer nieuw werk van Nick Waplington, 
Jeff Wall, Yves Trémorin en de “Désordres ’’-reeks van Jean-Louis 
Gamell. “Esthétiques de l’ordinaire” loopt in quasi alle beschik
bare tentoonstellingsruimten van Reims tot 5 juni. Alle verdere info 
kan u gewoon opvragen bij de Direction de la Communication - Mai 
de la Photo, 8, rue de la Grosse Ecritoire, 51096 Reims cedex 
(26.77.78.79).

Fotografie Kort

■ In het Centre Régional de la Photographie, Nord Pas-de-Calais, 
Place des Nations 59282 Douchy-les-Mines (27.43.56.50): 
“Ports "van Françoise Nunez: tot 28 mei.
■ In Galerie Jean Pierre Lambert, 3, Place du Marché Ste Catherine, 
75004 Paris (42.78.62.74); “Gerdi" van Bernard Lanteri: tôt 20 
mei.
■ In het Centre National de la Photographie, Hôtel Salomon de 
Rothschild, 11,rue Berryer,Paris8° (53.76.12.31): Alain Fleischer: 
tot 31 juli.
■ In l’Espace Photographique de Paris, 35, rue La Boétie, 
75008 Paris (43.59.33.61): Léo Matiz: tôt 4 juni.
■ In het Musée Matisse, Palais Fénelon, 59360 Le Cateau- 
Cambrésis (27.84.13.15): “Matisse par Cartier-Bresson”: van 20 
mei tôt30 oktober.
■ In het Musée d’Art Moderne, 1, Allée du Musée, 59650 
Villeneuve d’Ascq: stelt Régis Durand de veelbelovende tentoon
stelling “Le monde après la Photographie” samen, met zowel 
Gerhard Richter als Lewis Baltz, James Coleman, Hannah Collins 
of Stan Douglas: van 10 juni tot 1 oktober: bespreking in volgende 
editie.
■ In l’Usine, 37, rue de Longvic, 21000 Dijon (80.31.67.44): 
“Allen Street (New York 1994)”vaa Beat Streuli: tot 20 mei.
■ In Le Consortium, Centred’ Art Contemporain, 16, rue Quentin, 
21000 Dijon (80.30.75.23): Balthasar Burkhard en Sophie 
Ristelhueber: tot 3 juni.
■ In het Rheinisches Landesmuseum, Colmantstrasse 14-16, 
53115 Bonn (02.28/72.94.1354/6): Axel Hütte: van 29 juni tot 13 
augustus.
■ In het Kaiser Wilhelm Museum, Karlsplatz 35,47798 Krefeld 
(02151/77.00.44): “VonMoskaunachBerlin, 1941-46” vanJewgeni 
Chaldej: tot 2 juli.
■ In het Sprengel Museum Hannover, Kurt-Schwitters-Platz, 
30169 Hannover (0511/168.39.24): “Fotografen 1973-1993 ’’van 
Stephen Shore: tot 5 juni.
■ In het Kunstmuseum, Porschestrasse 53, 38440 Wolfsburg 
(05361/26690): “Italian Metamorphosis 1943-1968”: aangekon- 
digd als een multidisciplinaire tentoonstelling over Italiaanse crea
tiviteit, voorwoord van Umberto Eco induis en een luik fotografie: 
tot 13 augustus.
■ In het Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH-8001 Zürich 
(251.67.55): “Moving Out" van Robert Frank: tot 30 juli.

SUB SPECIE CIBI. V oedsel, het houdt in de regel mensen gaande. 
En nu ook een Italiaans fotofestival. “Rusteloze intriges/Onder de 
Gedaante van Spijzen” zou immers de vrije vertaling kunnen zijn 
van het leidmotief dat de tentoonstellingen bundelt van de zesde 
Internationale Fotografie Biënnale die eerst in Umbrië en later in 
Turijn te zien zal zijn. “ Unquiet Plots (Sub Specie Cibi) ” gaat (ook 
al) uit van een wel heel erg dagdagelijks gegeven. Eten. Van socio- 
politiek hot item (eten hebben of niet) tot hyperindividueel pro
bleem (anorexia of boulemie). Tekort of teveel, verklaard, onder
streept of toegelicht met foto’s, wat op zijn minst licht hallucinant 
klinkt. Toch lijkt er wel wat te zien op deze Biënnale. Bijvoorbeeld. 
Het nog steeds schokkende verslag dat W. Eugene Smith in de 
vroege jaren ’ 70 bracht over het door een kwikvergiftiging geteis
terd Japans vissersstadje Minamata. Of uit 1940: fragmenten van 
Emmanuel Sougez’ werk, dat hij zelf als zijn “vie silencieuse” 
omschreef. Naast de soms misselijk makende overdaad van Les 
Krims en de “Small World” van Martin Pair, zijn er zowel 19de- 
eeuwse ingekleurde drukken over Zen-maaltijdceremonies, als een 
zoveelste exuberant “Banket” van Nobuyoshi Araki of een repor
tage van Zooi Di Lorenzo over Nieuw-Guinea waar tot op vandaag 
het kannibalisme wordt gepraktizeerd. Uit de ruime rest van het 
aanbod stippen we ook nog de sublieme slachthuisfoto’s van Eli 
Lotar aan. Van 18 juni tot 16 juli in Todi (Perugia) en Acquasparta 
(Terni) én van 15 september tot 15 oktober in Torino. Info via de 
FondazioneltalianaperlaFotografia, ViaPinelli 23,10144 Torino 
(11/48.91.84).

ESSLINGEN. Van 27 augustus tot 15 oktober vindt de derde 
aflevering van de Duitse Internationalen Foto-Triennale Esslingen 
plaats, dit keer volgens een concept van Ulrich Bischoff (verant
woordelijk voor de zogeheten “Gemaldegalerie Neue Meister” in 
Dresden) en Thomas Weski, curator fotografie van het Sprengel 
Museum in Hannover. Onder de werktitel “Dicht am Leben" 
(inderdaad) maakten zij een indrukwekkende (én nogal voorspel
bare) keuze van ongeveer 25 internationale fotografen, die vrijwel 
allemaal projecten zullen brengen die in de jaren ’90 tot stand
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kwamen. Tot de genodigden in Esslingen 1995 horen alvast Heiner 
Blum, Richard Prince, Robert Adams, Cindy Sherman, Sophie 
Calle, Nan Goldin, Judith Joy Ross, Nicholas Nixon, Michael 
Schmidt, Ian Wallace, Tina Barney, Andreas Gursky, Lewis Baltz, 
Hans-Peter Feldmann, Jack Pierson, Paul Graham, Larry Clark en 
Lee Friedlander. Meer info vraagt u via de Galerie der Stadt 
Esslingen Villa Merkel, Pulverwiesen, 73726 Esslingen (0711- 
35.12-24.61).

DIE NEUE SICHT DER DINGE. Lübeck, rond 1920. Carl Georg 
Heise is er conservator van het Museum für Kunst und 
Kulturgeschichte. In ’27 leert Heise fotograaf Albert Renger- 
Patzsch kennen en het duurt niet lang eer de conservator een fervent 
aanhanger van de Neue Fotografie wordt. Heise start in Lübeck één 
van de vroegste Duitse museumverzamelingen van fotografie. 
Momenteel wordt deze Lübecker Fotosammlung voor het eerst 
integraal tentoongesteld in de Hamburger Kunsthalle. Renger- 
Patzsch werd al in de jaren ’20 als de belangrijkste vertegenwoor
diger van de Fotografie derNeuen Sachlichkeit beschouwd. In zijn 
foto’s geen schilderkunstige effecten meer. Beelden worden door 
hem in hoofdzaak opgebouwd met de mogelijkheden van het 
medium fotografie zelf: deelaanzicht, close-up, het ritme van licht 
en schaduw, accentuering van oppervlakken en volumes, aflijning 
van de dingen. Renger-Patzsch wilde vóór alles “eine neue Sicht der 
Dinge” ontwikkelen. Naast een ruime partij van zijn foto’s werd 
ook werk aangekocht van Hans Finsler, Robert Petschow, Emil 
Otto Hoppé, Hugo Erfurth en Ottö Umbehr. Umbo was de roep
naam waarmee deze laatste zijn foto’s signeerde. In zijn beste 
beelden, de “Schaufensterpuppen” bijvoorbeeld, geeft Umbo aan 
hoe de doorgedreven preoccupatie Van de Neue Sachlichkeit- 
fotografen met het objectkarakter van de dingen, (onbedoeld?) een 
merkwaardig anonieme, unheimliche bijklank kan krijgen. Voorts 
ging Carl Georg Heises belangstelling ook uit naar fotohistorie: van 
de essentiële Britse pioniers David Octavius Hill en Robert Adamson 
werden een aantal calotypieën in de collectie opgenomen. “Die 
Neue Sicht der Dinge. Carl Georg Heises Fotosammlung aus den 
20er Jahren” blijft nog tot 25 juni in de Hamburger Kunsthalle, 
Glockengiesserwall, 20095 Hamburg (040/24.86.2614).

CLAUDE CAHUN. Pseudoniem van Lucy Renée Mathilde Schwob 
(1894-1954). Cahun was tot voor kort een van die talloze figuren die 
in de plooien van de (kunst)geschiedenis liggen (te wachten) tot een 
of andere gepassioneerde ze er komt opvissen. In 1992 gaf filosoof 
François Leperlier na zowat 15 jaar zoekwerk, het boek “Claude 
Cahun. L’écart et la métamorphose” uit, gekoppeld aan tentoon
stellingen van Cahuns foto’s in New York en Parijs. Meteen raak. 
Hoe was het mogelijk dat zo’n intens oeuvre zo lang buiten 
beschouwing kon blijven, vroeg men zich in uiteenlopende toon
aarden af.
Claude Cahun kwam na de Eerste Wereldoorlog samen met haar 
gezellin voor het leven Suzanne Malherbe van Nantes naar Parijs 
afgezakt, leert er heel goed Henri Michaux kennen, heeft deel aan 
de activiteiten van de surrealisten, participeert in 1935 samen met 
André Breton en Georges Bataillle aan “Contre Attaque ”, gaat in 
hetverzet, wordt gesnapt en bijna geëxecuteerd. Heel haar bewogen 
leven door blijft Claude Cahun essays en gedichten schrijven, 
vertaalt, acteert, fotografeert ze. Cultiveert ze het ‘anders-zijn’. 
“ J’ ai la manie de 1 ’ exception.” Uit haar relatief kleine fotografische 
oeuvre springen naast de montages en de geënsceneerde tableaux 
met objecten, vooral de eigenzinnige, excentrieke zelfportretten in 
het oog. Cahun als oriëntaalse ‘schone’, als Boeddha, als haar 
vader, als dandy, als uitgelengde androïde avant la lettre, als 
dreigende sloerie, verleidelijke pop, smachtend voor een venster, 
als wicked witch, of viriele madonna in Auschwitz-look. Zeker bij 
die zelfbeelden trekt ze registers van voorbedachtheid en theatraliteit 
open die bij momenten werk van Cindy Sherman lijken te 
prefigureren. Ander werk is ronduit banaal en gedateerd en had net 
zo goed tussen de plooien kunnen blijven liggen. Van 22 juni tot 1 
oktober in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11, avenue 
du Président Wilson, 75116 Paris (47.23.61.27).

DORA MAAR. Is een erg mooie vrouw. En zo dacht niet enkel 
Picasso wiens gezellin ze meer dan tien jaar lang was. Dat ze ook 
nog een heel leven lang aan een fotografisch bestand bouwde, is tot 
op vandaag minder bekend. Geboren in Parijs in 1907, studeerde 
schilderkunst aan de Académie André Lhote en fotografeerde heel 
intens vanaf de jaren ’30: zowel street photography à la Cartier- 
Bresson of Brassai', theatrale, surrealistische ensceneringen en 
montages, theater- en filmstills, portretten van de artistieke beau 
monde die ze maar voor het grijpen had, als een bekende reeks over 
de wording van Picasso’s “Guernica”. Recent experimenteerde 
Dora Maar nog met rayogrammen. Tot 5 juni loopt er een retrospec
tieve van haar fotografisch werk in het Centre Georges Pompidou, 
Galerie du Musée (44.78.12.33).(E.E.)

Beeld/Scherm Kort

■ In het Musée des Beaux Arts, Palais Saint-Pierre, 20, Place des 
Terreaux, Lyon : "Festival de films d'art ” met meer dan 60 films en 
documentaires van Lumière tot Godard: tot 28 mei
■ In het Kunstmuseum, Robert-Zünd-Strasse l,CH-6002Luzem 
(41.23.10.24): "Projected Images 1972-1994” van James Cole
man: tot 18 juni. Er is een tentoonstellingscatalogus met teksten 
(Duits/Engels) van Benjamin H.D. Buchloh, Lynne Cooke en Jean 
Fischer.
■ In de Kunsthalle Zürich, Hardturmstrasse 114, 8005 Zürich 
(12.72.15.15): “Visit to a Small Planet" van Georgina Starr: tot 21 
mei.
■ In het Museum of Modern Art, 30, Pembroke Street, 
Oxford OXI IBP (1865.722733): Marina Abramovic: tot 2 juli.

Tony Oursler

Horror

Beeld/Scherm

TONY OURSLER. “Entr ’Acte 1", de reeds hoger in deze “Onder
tussen " voorgestelde overgangsactiviteiten in het Van Abbe, bevat 
ook de eerste grote solotentoonstelling in Nederland van de Ame
rikaan Tony Oursler, een kunstenaar die video op een pregnante 
manier in zijn werk inlast. Niet enkel de ‘macht van de media’ houdt 
Oursler bezig, maar macht tout court wordt in de meeste van zijn 
installaties, video-tapes en performances te kijk gezet. Door Ourslers 
tentoonstelling in Eindhoven lopen is op zich een merkwaardige 
belevenis. Het geklaag, gejammer en geschreeuw afkomstig van de 
verschillende installaties versmelt tot één klankdécor. De grote 
projectruimte wordt beheerst door de diagonaal opgestelde instal
latie “Judy”. Aan het ene uiteinde van de installatie staat een tafel 
met daarop een controle-monitor waarop beelden te zien zijn van 
wat er zich buiten het gebouw afspeelt. Langs een microfoon kan de 
bezoeker zijn stem buiten laten weergalmen doorheen een lappen
pop opgehangen aan de in/uitgang, binnen vangt hij het straatlawaai 
op. Er liggen hoopjes kleren, op een statief hangt een ledenpopje, 
verder: een dummie, een plastic bloemenboeket op een staander en 
wat meubilair. De meeste van deze objecten krijgen leven ingebla
zen doordat er letterlijk een video op wordt geprojecteerd. Uit
gangspunt voor “Judy" was de recente significante stijging van het 
aantal Amerikanen die lijden aan M.P.D (Multiple Personality 
Disorder). Zo vormen bij Oursler de “horror doll”, “the boss”, 
“the fuck-you-figure’’,... gespleten persoonlijkheden die tot op 
zekere hoogte in mekaar overvloeien. Naast de al aangegeven 
mogelijkheid tot participatie is er de houding die de bezoeker kan 
of moet aannemen om bepaalde onderdelen van deze installatie 
(goed) te kunnen bekijken. Men kan zich zowel de rol van onder- 
drukte of van onderdrukker aanmeten. Men kan neerkijken op de 
kleine hulpeloze wezentjes vastgepind op hun statief of opkijken 
naar de “boss’’-figuur. Men moet neerhurken om de “fiick-you”- 
doll te zien, die zich verbergt onder een met één stok opgelifte 
divan. Ze (?) heeft een soort air-bag-ballon als hoofd, uitlopend in 
een samengedraaide jurk. Het ‘lichaam’ is verdwenen en er wordt 
expressie aan de figuur gegeven door de projectie van een sprekend 
personage op ‘het hoofd’. Juist omdat in de installaties van Oursler 
de projectie meestal op een welbepaald onderdeel van de figuur is

gericht wordt de afwezigheid van het lichaam nog sterker bena
drukt. “Ze hebben een soort beweging in zich maar het zijn geen 
levende personen. Dit is onderdeel van hun trieste schoonheid: dat 
ze het niet kunnen zijn. Ze provoceren door hun afwezigheid”, 
schrijft Tony Oursler. Naast deze installatie werden er nog een 7tal 
video-objecten uit de periode 1988-95 opgesteld en hangen er een 
aantal aquarellen, waaronder een opmerkelijke reeks over filmca
mera’ s. In een aanpalende ruimte kan men Ourslers compaan Mike 
Kelley nog maar eens aan het werk zien in de video “Heidi ” die hij 
maakte samen met performance-artiest Paul McCarthy.
Nog tot 18 juni in het Van Abbemuseum dat een tijdelijk onderdak 
heeft in het oude fabrieksgebouw aan de Vonderweg 1, in Eind
hoven. (040/75.52.75).

KUNSTFILM KNOKKE. Van 24 tot 27 mei vindt in het casino 
van Knokke het eerste Internationaal Festival van de Kunstfilm 
plaats. Organisator vzw Art Faces Art construeerde een goed
gevuld programma waarin alle mogelijke kunstdisciplines aan bod 
komen. Drie dagen heeft men de tijd om zo’n 40 à 50 recente 
kunstdocumentaires te zien en een sectie recente films en video’s 
van beeldende kunstenaars (ook al goed voor 10 uur projectie- 
materiaal). Thema-avonden op Arte of initiatieven als “Les midis 
du cinéma” lijken me een beter verteerbare formule dan deze 
vierdaagse marathon, maar wie selectief is, kan hier best wat moois 
meepikken. Een prestigieus onderdeel is de hommage die gebracht 
wordt aan het kunstenaarsechtpaar Christo en Jeanne-Claude, die 
bereid gevonden werden om als ‘beschermheren’ van deze eerste 
editie op te treden. Telkens om 11.00 en 13.00 uur worden films 
over hun oeuvre getoond. Een interessant onderdeel is de gratis 
toegankelijke sectie gewijd aan recente, door beeldende kunste
naars gemaakte video’s. Afhankelijk van de aard van de geselec
teerde video’s worden ze in een zaal vertoond of zullen ze perma
nent op monitoren in de hall van het casino geprojecteerd worden 
(video’s die niet geconcipieerd werden om van begin tot einde 
bekeken te worden of waarin de repetitie een belangrijke rol speelt). 
Elk van de zes voorstellingen draagt een titel die een verwijzing is 
naar de link tussen de vertoonde video’s. Er zal recent werk te zien 
zijn van onder meer Michael Curran, Michel François, Douglas 
Gordon, Diana Thater, Marijke van Warmerdam. Meer informatie: 
Internationaal Festival van de Kunstfilm/Knokke, Leuvensesteen- 
weg 30,1030 Brussel (02/218.10.55).

(PAS) EVIDENT/ (ON)VANZELFSPREKEND. Tijdens het 
KunstenFESTTVALdesArts organiseert het Stuc op 18 mei in de 
Beursschouwburg een studiedag rond het belang van alternatieve 
film- en videopraktijk in Europa. Binnen- en buitenlandse sprekers 
denken na over de mogelijkheid en wenselijkheid van ‘andere’ 
strategieën voor het huidige film-en videoproduktielandschap. 
Aanleiding is de vertoning van “Als werkelijkheidszin bestaat moet 
mogelijkheidszin ook bestaan” van Franciska Lambrechts. Info: 
Festivalcentrum, A.Ortsstraat 22,1000 Brussel (02/511.20.05).

22 MINUTEN. Het Nederlands Filmmuseum presenteert tijdens 
het Holland Festival 1995 “Theresienstadt: FilmofWaarheid" van 
Kees Hin en Sandra van Beek. In deze ‘documentaire-installatie’ 
wordt de historische en emotionele betekenis onderzocht van de 22 
overgebleven minuten van de nazi-film “Theresienstadt”, die van 
de joden zelf de cynische titel ” Der führer schenkt den Juden eine 
Stadt” meekreeg. Het gaat om een film gemaakt in 1944 door de 
Duitse propagandamachine met als doel de buitenwereld te doen 
geloven dat de Joodse bevolking naar behoren werd behandeld. 
Theresienstadt, in voormalig Tsjecho-Slowakije, moest doorgaan 
voor een modelkamp en de Duits-Joodse acteur en regisseur Kurt 
Gerron werd aangewezen om als regisseur dit positieve imago te
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bevestigen. Nog voor de filmklaar was, werd Gerron naar Auschwitz 
getransporteerd en kwam niet meer terug. De nazi’s keurden hun 
eigen leugen evenwel af voor vertoning. De film werd vernietigd, 
maar in de archieven van Koblenz en Jeruzalem werden 22 minuten 
van “Theresienstadt” teruggevonden, de overige 70 minuten zijn 
tot op vandaag spoorloos. Hin eh Van Beek hebben uitgaand van 
deze 22 minuten een documentaire video-installatie gemaakt be
staande uit een 7tal monitoren. Overlevenden en deskundigen 
reageren via de verschillende monitoren op de vertoonde fragmen
ten en op elkaar. Hun commentaar beweegt zich voortdurend tussen 
de film en de waarheid over Theresienstadt. Van 1 tot en met 
28 juni, dagelijks om 20.30 uur. Voor meer info over deze 
programmatie: Stichting Nederlands Filmmuseum, Vondelpark 3, 
1071 AA Amsterdam (20.6833.401). (F.D.K.)

GODARD. Het Gentse Nieuwpoortteater sluit zijn eerste video- 
seizoen af met een Jean-Luc Godard-tweedaagse. Er wordt één 
produktie getoond: de voor televisie bedoelde reeks “France/tour/ 
détour/deux enfants”. Het is een interessant werkstuk omdat wat 
Godard hier in 1978 video-technisch uitprobeert (onder meer het 
stopzetten of vertragen van het beeld) zal doorwerken in latere films 
als ’’Sauve qui peut la vie” (in Groot-Brittannië zelfs uitgebracht 
onder,de titel "Slow Motion”). “Franc'e/tour” bestaat uit twaalf 
bewegingen van bijna een half uur, die telkens volgens eenzelfde 
stramien verlopen. Openingstitel, een stuk introductielied, een 
interview, een discussie en een conclusie. De geïnterviewden zijn 
twee kinderen, Camille en Renaud (elf en negen jaar oud),’ de 
inquisiteur/vraagsteller is Godard zelf en de commentatoren zijn 
twee nieuwslezers die de uitzending na afloop in de studio 
bediscussiëren. Godard volgt de kinderen doorheen hun dagelijkse 
beslommeringen als opstaan, aankleden, naar school gaan, televisie 
kijken, eten en overdondert hen genadeloos met een stroom van 
vragen. De eerste zes afleveringen worden op maandagavond 15 
mei vertoond, het vervolg op 16 mei. Aanvang telkens om 20.30 uur. 
Voor info en reservatie: Nieuwpoortteater, Nieuwpoort 35, 
9000 Gent (09/225.12.96). (E.E.)

Publikaties

FORUM 1977-1987. Biedt een overzicht van de activiteiten en een 
sfeerbeeld van het interdisciplinair festival dat jaarlijks door Stich
ting Forum te Middelburg georganiseerd werd. Beeldend kunste
naar Marinus Boezem en coördinator Maria-Rosa Boezem startten 
dit initiatief vanuit de overtuiging dat een provinciestad probleem
loos een volwaardige ontmoetingsplaats kon zijn voor publiek en 
kunstenaars. Die werkten dan telkens een thematisch project in de 
stad uit, workshopten met het geïnteresseerde publiek en besloten 
met een lezing, gevolgd door de nodige discussie(s). Van een 
regionale vierdaagse evolueerde Forum tot een internationaal eve
nement van drie weken.
Het lijvige jubileumboek biedt een chronologisch overzicht van het 
afgewerkte programma, waarbij elk onderdeel middels fotomateriaal, 
tekeningen, korte tot lange selecties uit de lezingen of recensies aan 
bod komt. Met dit materiaal krijg je alvast een idee mee van welke 
geest hier waaide; hier werden geen sterren gelauwerd, maar 
complexloos dingen aan de orde gebracht. Noteer dat niet alles tot 
de verbeelding spreekt, maar de bijdragen van Vito Acconci, 
Lawrence Weiner, Daniel Buren, Helmuth Gsöllpointer, Rémy 
Zaugg en vele anderen blijven nadrukkelijk nazinderen. Tevens 
valt op dat men niet het toenmalige museumcircuit beconcurreerde, 
integendeel, men creëerde er een complementair, prikkelend po
dium waarop ook deze konden terugvallen. Forum Middelburg 
kwam tot een abrupt einde onder meer door het onbegrip van de 
Rijksdienst der Belastingen die oordeelde dat de uitgenodigde 
kunstenaars eigenlijk als tijdelijke werknemers hoorden ingeschre
ven te zijn.
Deze documentaire, zonder nostalgie verzameld door Maria-Rosa 
Boezem en Philip Peters, werd uitgegeven bij Kempen Publishers, 
Postbus 3, 5527 ZG Hapert (04977/817.07).

OBSESSION COLLECTION. Is een duitstalige uitgave samen
gesteld door Gerhard Theewen met teksten en interviews die een 
beeld van de drijfveren, werkmethoden en bekommernissen van het 
menselijk specimen ‘kunstverzamelaar’ poogt op te hangen. Kunst 
is het leidmotief; het hadden ook postzegels kunnen zijn.
In het titelessay schetst Hans Irrek de verschillende agenten in het 
veld waarin de verzamelaar-jager - bemerk de prehistorische con
notatie - opereert. Hij/zij schakelt zich in op een pluriforme handels
markt en wil dat op een duurzame mattier doen. De verzamelaar 
realiseert zich dat hij het verworven materiaal aan bepaalde 
bewaringsvoorschriften kan onderwerpen en ervaart dat die na 
verloop van tijd kunnen veranderen. In de omgang met het mated 

aal ervaart hij/zij dat zijn/haar interesses kunnen variëren, uitbrei
den, inkrimpen. Irrek wijdt verder uit over de diverse vormen 
waarin déze bezigheid zich doorheen de tijd heeft ontwikkeld en 
plaatst bijvoorbeeld accenten bij de Kunstsammlung Nordrhein 
Westfalen in Düsseldorf, de Warhol-collectie, Max Ernst en de Menil 
collectie, enzovoort. Appreciaties en resultaten horen niet tot het 
onderwerp.
Doorheen een aantal gesprekken met conservatoren, curatoren, 
handelaars en private verzamelaars als daar zijn Daniel Buchholz, 
Paul Maenz, Reiner Speck, Harald Szeemann dikt Gerhard Thee
wen de bijdrage van Irrek verder aan. Dit vormt zowat het corpus 
van dit boek, denk je aanvankelijk. Het slot echter geeft er een 
verrassende wending aan en dwingt de lezer bijna om Theewens 
voorwoord te gaan herlezen. Psychiater-verzamelaar Hartmut Kraft 
draait nu immers de rollen in het interview om en verhoort op zijn 
beurt Theewen over zijn "Originalreproduktionen ”. De auteur blijkt 
immers ook kunstenaar te zijn en zijn verzamelhonger deels geka
naliseerd te hebben in het fotografisch reproduceren van kunst, die 
fotootjes op doek te monteren en zo zijn verzameling te her
schikken. Over deze omkering spreekt Eric Otto Frihd hem verder 
aan en als afsluiting simuleert Theewen een interview met Reiner 
Speek op basis van eerder verschenen artikels en catalogusteksten. 
Eens men deze metamorfose doorkrijgt, overstijgt dit boek zijn 
informatieve waarde en bekijkt men de afgebeelde “Original
reproduktionen” en overige illustraties vanuit een ander perspec
tief. Dit niet te onderschatten”Obsession Collection” kost 33 DM 
en verscheen bij Odeon Verlag für Kunst und Literatur, 
Dürener Strasse 245,50931 Köln (0221/40.14.42). Gerhard Thee
wen bereidt een boek voor over het museum van hedendaagse kunst 
van de toekomst. (E.W.)

FISCH & FLEISCH. Onder die titel bood de Kunst Halle Krems 
het voorbije vooijaar een in het oog springend overzicht van 
Oostenrijkse fotografie tussen 1945 en 1995. Met als basisfonds de 
collectie aangekocht door de afdeling fotografie van het 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wer
den zowat 60 kunstenaars voorgesteld èn van een context voorzien 
in een interessante publikatie. De bundel van vier essays in “Fisch 
& Fleisch ” opent met een aan de hand van Gerhard Richter-citaten 
gestructureerde tekst van Peter Zawrel over de randen van de 
recente Oostenrijkse fotografie. Het deel “Photos sind doch fast 
natur” tracht de extreem warrige socio-politieke situatie in Oosten
rijk na de wereldbrand te vatten. De afrekening met het nationaal- 
socialisme werd er niet of nauwelijks gemaakt (cf. de Waldheim- 
affaire in de jaren ’ 80), een half miljoen zogeheten Minderbelastete 
kregen in 1948 al amnestie, enzovoort. Katholiek, ruraal, 
provincialistisch, dat is de generale atmosfeer in het naoorlogse 
Oostenrijk en daarin begint een eerste generatie kunstenaars naar 
buiten te komen. Mensen als Arnulf Rainer, Oswald Oberhuber of 
Gerhard Rühm zoeken - nauwelijks verwonderlijk - vaak hun heil 
in provocatie. Het wordt (en blijft) een heuse karaktertrek van de 
Oostenrijkse kunst.
“Es ist kein Heil mehr möglich", zei Gerhard Richter. En in 
Oostenrijk wel helemaal niet. In 1950 krijgt een tentoonstelling in 
Salzburg met geschilderde Herrenmenschen van Joseph Thorak - 
die ooit nog in opdracht van Hitler zelve werkte - adorerende pers 
en 22.000 bezoekers. De pas teruggekeerde Fritz Wotruba haalt er 
nauwelijks 800 en zijn werk wordt door diezelfde krant smerig 
genoemd en als een bedreiging voor de jeugd aangeklaagd. Een 
aartsconservatieve, bemoeizuchtige trend, die zich de volgende 
jaren doorzet en institutionaliseert. Reactie: doorgedreven provo
catie. In 1962 zijn er de eerste Aktionen van Hermann Nitsch, Adolf 
Frohner en Otto Mühl. Niet enkel deze Wiener Aktionisten, zo luidt 
een van de conclusies van Zawrel, maar de meeste Oostenrijkse 
kunstenaars die het eigen lichaam al dan niet fotografisch in stelling 
brengen - gaande van de vroege Rainer tot Elke Krystufek vandaag 
- werken in wezen nog steeds (en soms ook nog steeds ‘noodge
dwongen’) meteen strategie die niet het kunstwerk, maar wel de 
kunstenaar centraal stelt.
“Der Begriff des Realen” is een essay dat meer op afstand blijft. 
Margit Zuckriegl tracht eerst duidelijkheid te-scheppen over draag
wijdte en actuele bruikbaarheid van de begrippen ‘realisme’ en 
‘waarheidsgetrouwheid’, vooral wanneer men het over (documen
taire) fotografie heeft. En telkens men daar over spreekt, hangen 
woorden als beeldenvloed, overconsumptie, verzadiging,... in de 
lucht. Wat, vreemd genoeg, zelden of nooit bij andere disciplines 
die beelden genereren het geval is. Margit Zuckriegl wil voor het 
(documentaire) fotografische beeld méérzeggende criteria gaan 
hanteren, die dë louter afbeeldende functie en noties als datering, 
werkwijze,... overstijgen. Receptie en interpretatie van'foto’s 
mogen in de verdergaande analyse die Zuckriegl vooropstelt, niet 
beperkt blijven tot vragen naar inhoud of techniek, maar ze zouden 
gebruik moeten maken van meer bruikbare methoden, analoog aan 
de kunsthistorische praktijk: onderzoek naar structuur, compositie

Nieuwe publikaties

• Thierry De Cordier, “Mes Ecrits de Cuisine, Tome II", Hayens 
Editeurs, Brussel, 1995.
■ “Panamarenko Multiples, 1966-1994", Galerie Jos Jamar, 
Antwerpen, 1995.
■ Jeroen Boomgaard, “Deverlorenzoon.RembrandtendeNeder- 
landsekunstgeschiedschrijving”, Babylon-De Geus, Amsterdam. 
1995.
■ Rem Koolhaas, “Delirious New York, a retroactive manifesto 
for Manhattan”, Uitgeverij 010, herdruk uit 1978,1994.
■ “Witte de With Cahier #3", Rotterdam, 1995.
■ “Hors Limites, L’art et la vie 1952-1994”, Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1994.
■ “Lawrence Carroll”, Folkwang Museum, Essen, 1994.
■ “Mario Merz”, Gallerie Civica Trento, 1995.
• “Cocidoycrudo (The Cookedand the Raw)”, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1995.
• “Bruce Nauman ” . Walker Art Center, Minneapolis, 1994.
• "Shark Infested Waters, The Saatchi Collection of British Art in 
the 7990s”, London, 1994.

en stijl (regionaal, persoons- en tijdsgebonden).
Fotografie is overigens niet een voorbeeld, maar een synoniem van 
wat Benjamin signaleerde als “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Produzierbarkeit’’. Wel is het zo, aldus Zuckriegl, dat 
ook op dit terrein van de ’materialiteit’ van de foto een volledig 
nieuw interpretatiekader noodzakelijk wordt. Digitale beeld
generatoren schakelen immers zowel het ‘gebaar’ van de kunste
naar, als de ‘stoffelijkheid’ van het beeld vrijwel volkomen uit. 
Margit Zuckriegl rondt haar tekst af met enkele minimale case
studies, over het intrigerende werk van de in Oostenrijk werkende 
Seiichi Furuya bijvoorbeeld of over het vroege documentaire 
project van Leo Kandl. Het blijven jammer genoeg slechts aanlo
pen, die haar pleidooi voor een degelijk interpretatiekader van 
fotobeelden nauwelijks kracht bijzetten.
In “Die WirklichkeithatSprünge ” analyseert Monika Faber manie
ren waarop foto’s met elkaar kunnen verbonden worden: collage, 
montage, serie. In de late jaren ’50 bijvoorbeeld is in Wenen de tot 
nu behoorlijk onderschatte Gerhard Rühm bezig met literatuur, 
tekeningen, boekprojecten en visueel-poëtische montages. Hij noemt 
deze zelf “Fotokonstellationen”.om ze principieel te onderschei
den van fotocollages. Rühms omgang met beelden is - anders dan 
bij dadakunstenaar en vader van de fotomontage Raoul Hausmann - 
evenzeer een formele als een inhoudelijke omgang met gevonden 
beeldmateriaal, een omgang die volgens een strenge, met zinsbouw 
vergelijkbare constructiewijze verloopt. Met die overdachte en 
methodische aanpak vormt Gerhard Rühm en met hem, de Wiener 
Gruppe waarvan hij mede-oprichter is, al in de vroege jaren ’60 een 
stuk tegengewicht voor de Wiener Aktionisten. Heel wat van de 
latere experimenten en zelfs oeuvres van Oostenrijkse kunstenaars 
kunnen in uiteenlopende gradaties van beïnvloeding door een van 
beide polen of als een synthese ervan gelezen worden. Van Heinz 
Cibulka’s “Bild-Dichtungen” over het vroeg-conceptuele werk 
van Peter Weibel en Valie Export tot de installaties van Aglaia 
Konrad.
Carl Aigner rondt het tekstgedeelte af met een verdere analyse van 
de fotografische praktijk in Oostenrijk. Tot op vandaag blijft het zo 
dat de meest betekenisvolle resultaten er te vinden zijn in de 
confrontatie en de wisselwerking met andere media en disciplines. 
Wat niet enkel in Oostenrijk het geval is...’’Fisch & Fleisch. 
Photographie aus Osterreich 1945-1995" werd uitgegeven door 
EIKON, Internationale Zeitschrift für Photographie und 
Medienkunst. Info: Kunst Halle Krems, Steiner Landstrasse 8, A- 
3504 Krems-Stein (02732.82.669). (E.E.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants

yves gevaert
uitgever

antiquaar

BOEKEN, PRENTEN, FOTO’S EN OBJECTEN van Stanley Brouwn, 
Daniel Buren, Jean-Marc Bustamante, Thierry De Cordier, 
Dan Graham, Rodney Graham, Matt Mullican, Juan Munoz, 
Thomas Schütte, Philippe Van Snick, Jan Vercruysse, 
Lawrence Weiner, James Welling TEKENINGEN van Rodney 
Graham, Juan Munoz, Philippe Van Snick ZELDZAME BOEKEN 
EN CATALOGI uit de zeventiger en tachtiger jaren

UITSLUITEND NA TELEFUNISCHE AFSPRAAK.

YVES GEVAERT BVBA. VINKSTRAAT 16D, B-1170 BRUSSEL. TEL. EN FAX: 32-2-66D 23 72

Galerie Declercq

RUI CHAFES
Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: Vrijd. - Zat. - Zond, van IluOO - 12u30 en van 15u00 - 18u30 en op afspraak

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr./110 fl.) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr./40 fl,). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimtendienen te worden verricht op het rekeningnummer 
000-1188912-80. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
VSB-Bank 89 9905 463 (vanuiteen andere bank) of op giro-rekening VSB- 
Bank 2459 (met de vermelding van ons VSB-Bank-rekeningnummer, en uw 
naam en adres). De opname in de agenda 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 werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van De 
Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.

België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke ©056/40.18.92 - ma-vr9u-12u 13u30-16u
Leo Hasenbroekx - fotografie [6/5 tot 8/6]
Bart Leye - fotografie [10/6 tot 29/6]

Aalst

■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst <D053/77.22.97 - vr 15-18u za-zo 14-18u
Jan Ollevier [6/5 tot 11/6]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst ©053/78.86.80 - do-za 14u-18u zo 10u30- 
13u30
Cecile Vandresse [6/5 tot 4/6]
Stephane Leblon [11/6 tot 9/7]

Antwerpen

■ ArtForum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen © 03/234.21.60 - do-zo 14u-18u
Tristan Cassamajor - sculpturen [tot 28/5]
■ Carine Campo Gallery
Vlaamse Kaai31 - 2000Antwerpen <D03/238.98.37 - di-za 14u-18u
"Berlin-Mitte" - Ulay [tot 31/5]
E deSingel

Desguinlei 25 - 2018Antwerpen <D03/244.19.20 - di-zo 14u-18u
“Daniel Libeskind; Radix, Matrix” - architectuur [tot 28/5]
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat 31 - 2018 Antwerpen © 03/202.48.90 - ma-zo 10u-17u
“Italiaanse kunstjuwelen van 1950 tot heften” [23/6 tot 24/9]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19- 2000Antwerpen ©03/232.08.82 - di-zo I0u-16u45
“Kunst van Angola” [tot 14/8]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14u-18u
“De architectuur van de mythe” - Eddy De Vos - schilderijen [tot 13/5]
Nils Erik Gjerdevik - schilderijen [18/5 tot 1/7]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen 003/248.72.95 - wo-za 14u-18u
“Belgian artists of die gallery” - Boy Stappaerts, Jürgen Voordeckers, Laurent
Cruyt,... [tot4/6]
Paul Casaer [17/6 tot 30/7]
■ Galerie DB-S
Vlaamse Kaai 75 - 2000Antwerpen 003/237.83.05 - do-za 14u-18u
Lucia Radochonska, Jean Louis Vanesch [tot 13/5]
■ Galerie Herfurth
Valkstraat64 - 2000Antwerpen 003/216.08.85 - ma-za 14u-18u
“Hommage & Verval” - Maur-ice [5/5 tot 4/6]
“Suite Vlaanderen” - Jesus Otero-Yglesias - schilderijen [9/6 tot 9/7]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 -2000Antwerpen 003/231.50.36 - ma-vr 9u-18u za-zx> 14u- 
18u
“ SISA studenten van 7 PU” - publiciteitsgrafiek [tot 21/5]

H Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen 003/238.68.75 - wo-za 14u-18u
“Multiples 1966-1994” - Panamarenko [tot 20/5]
“Arbeit Am Objekt" ’ - Pepi Maier [19/5 tot 8/7]
■ Galerie Van der Planken
Rubenslei 17 - 2018 Antwerpen 003/233.54.58 - di-vr 13u-18u za 13u-17u
Herb Alpert - schilderijen/Arman - sculptureri [tot 3/6]
“Kunstenaars van de galerie” [10/6 tot 8/7]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 003/232.84.28 - di-za 10u-16u45
“Roemeense schilderkunst, 1790-1940” [3/6 tot 17/9]
■ LCC
Meir50 - 2000Antwerpen 003/226.03.06 - di-zo10u-17u
Jo Huybrechts, Annick Nolle - installatie [tot 28/5]
■ James Van Damme Gallery
Vlaamse Kaai 17-18 (1ste verdiep.) - 2000Antwerpen 003/216.93.55 - wo-vr 
llu-13u 14u-18u za 14u-18u
"TM/PURE" - Rachel Evans, Nicolas May, Peter Newman,... [3/5 tot 24/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 003/238.78.09 - di-zo 10u-17u
“Luc Peire (1916-1994)” [tot 25/6]
■ Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten
Blindestraat 19- 2000Antwerpen 003/233.56.19 - ma-vr 12u-19u za 10u-13u
“Japanse calligrafie" [tot 14/5]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 003/542.49.40 - ma-za 10u-17u
Paule Blemont - fotografie [5/5 tot 6/6]
Inge De Beider, Rudiger Pincé [tot 18/6]
Raymond Mallentjer - fotografie [9/6 tot 27/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 003/238.40.34
Ann Bourgeois - tekeningen [6/5 tot 30/5]
Hans Beers - gouaches [9/6 tot 30/6]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 -2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-zo 13u-17u 
Milou van Ham, A.M. Kopper - installaties [18/5 tot 18/6]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-za 10u-20u
Berlinde De Bruyckere [7/5 tot 18/6]
•MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo 10u-17u
“Alibi” - Pat Van Hemelrijck [2/5 tot 14/5]
“A grip on news 1972-1995” - Denmark/”De Praktijk” - Stephen Sack/"De 
verzameling" [tot 21/5]
Ettore Spalletti/”De harmonie van de chaos” - Felix Droese/”De Praktijk” - Paul 
Casaer [17/6 tot 20/8]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 003/233.02.94 - di-zo 10u-16u45
Jos Hendrickx - grafiek, tekeningen [tot 30/6]
■ Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat38-40 - 2000Antwerpen 003/233.64.04
“Glas zonder glans. Gebruiksglas uit de bodem van Nederland en Vlaanderen 
1300-1800” [tot 11/6]
■ Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1 - 2000Antwerpen 003/232.08.50
“CMB 100, een eeuw Compagnie Maritime Belge” [5/5 tot 31/12]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47-2000Antwerpen 003/216.22.11
“Home and Abroad” - Martin Parr/”Laureaten Provinciale Prijs voor Fotografie 
1994"/”Het effect van verwondering” - Marjan Theunis [tot 18/6] 
“Vluchtelingen in de wereld” - John Vinck/”Le passage du témoin” - André 
Goldberg/”De Gentse School” [23/6 tot 17/9]
•Rockoxhuis

Keizerstraat 12 - 2000Antwerpen 003/216.22.11
“Rubens* portret van de jonge Van Dyck” [tot 21/5]
■ Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 9u-16u30
‘In Spanning” - Paul Gees [29/5 tot 16/6]
“Tentoonstelling laureaten academiejaar 1994-95” [23/6 tot 26/6 - 14-18u]
■ Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen 003/233.02.94 - di-zo 10u-17u
“Jos Hendrickx (1906-1971) - grafieken tekeningen.” [tot 30/6]
•Ufsia
Prinsstraat 9 -2000Antwerpen 003/220.44.42 - ma wo vr 8u00-18u00 di do
8u00-21 u00 za 8u30-12u30
Eduardo Nunez [4/5 tot 24/5]
■ Zeno X Gallery
Leopoldbe Waelplein 16 - 2000Antwerpen 003/216.16.26 - wo-za 14u-18u
Mary Heilmann [tot 14/5]
Annemie Van Kerckhoven [ 18/5 tot 25/6]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126- 2600 Berchem 003/239.59.08 - di-zo lOu-17u
“Antwerpse handjes” [tot 18/6]
■ Kultureel Centrum Deurne
De Gryspeerstraat86-2100 Deurne 003/325.66.00 - ma-vr 14u-l 7u za-ZO 
14u-18u
“Juwelen objekten ten toon” [tot 28/5]
"Deurese kunstenaars” [10/6 tot 25/6]

■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160 - 2100 Deurne 003/360.52.52 - di-zo 10u-17u30 
"Argenti Italiani. Italiaans zilver uit de 20ste eeuw” [tot 21/5]

Bornem

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880Bornem 003/889.75.63 - ma-za 12u-24u 
zo 12u-18u
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [3/5 tot 5/6]
Etienne Van Haevermaet - fotografie [7/6 tot 26/6]

Bredene 

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450 Bredene 0059/32.13.28 - wo-za 15u-19u
Norbert Ranimant - schilderijen [tot 14/5]
Lentetentoonstelling [21/5 tot 4/6]

Brugge

•Halletoren
Grote Markt - 8000 Brugge - ma-zo 14u-20u
“BJ.C.A.S.” [20/5 tot 28/5]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200Brugge St.-Andries 0050/31.14.05 - za-zo 15u-18u 
"Gastkunstenaar" - “Cowboy Henk” - Kamagurka, Herr Seele [6/5 tot 18/6]

Brussel

■ Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat2 -1000Brussel 002/513.76.80 - di-za 10u-16u30
“De Warocqués. Van integraal kapitalisme tot filantropie.” [tot 24/6]
•APPBXL

Fontainasplein 22 -1000Brussel 002/502.87.93 - enkel op afspraak
Joëlle Tuerlinckx [20/5 tot 25/6]
B Atelier 340
De Rivierendreef340 -1090Jette 002/424.24.12 - di-zo 14u-19u
Leszek Knaflewski, Jean-Marie Gheerardijn [tot 28/5]
Vladimir Skoda [23/6 tot 1/10]
■ Bibliotheca Wilittockiana
Bemelstraat21-23 -1150Brussel 00/2/770.53.33 - di-za 10u-17u
Kulche Kulche - boekbanden, beelden, aquarellen [tot 17/6]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterlóosesteenweg 94 -1060 Brussel 002/538.90.20 - di-zo 14u-17u30
Didier Decoux [30/5 tot 29/6]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërsstraat 63 -1040 Brussel 002/735.05.31 - ma-vr 10u-13u 14u-l 7u za 
13u-18u
"Outre-mer" - Claude Belanger, Claudie Gagnon, Bernard Houde,... [tot 27/5]
■ Centrum van het Belgisch Beeldverhaal
Zandstraat20-1000Brussel 002/219.19.80
“Retrospectieve Will” [tot 18/6]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude Sint Nikolaaskerk - Sint Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - 
di-do za-zo 15u-18u
"Hembecca 95” - grafiek, sculpturen [12/5 tot 2/7]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190Brussel 002/347.16.86 - ma-vr 12-I9u za H-18u
Ria Verhaeghe - schilderijen, installaties [tot 19/5]
Lucas Messens - schilderijen [27/5 tot 28/6]
■ De Pianofabriek Forte
Fortstraat35 -1060Brussel 002/538.09.01 - ma-zo llu-18u
Tibari Kantour [19/5 tot 4/6]
■Fondation pour l’architecture
Kluisstraat 55 -1050Brussel 002/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo llu- 
19u
"Pauhof-Wien" - architectuur [tot 28/5]
“De wederopbouw van een historische straat in Brussel, 1989-1995” [tot 4/6]
E Galerie Artiscope
Sint-Michielslaan 35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 14u-19u
‘Pulsar” - Enrico T. De Paris [ 10/5 tot 30/6]
■ Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Hermosastraat 8 -1000 Brussel 002/512.14.16 - di-za 13u-18u
Chohreh Feyzdjou [tot 25/6]
■ Galerie Guy Ledune
Edmond Picanlstraat 20 -1060Brussel 002/346.52.73 - do-za 14u-18u30
Jochen Getz [tot 27/5]
■ Galerie Pascal Polar
Charlemisesteeriweg 185 -1060Brussel 002/537.81.36 - wo-za 14u30-19u
Max Neumann [tot 3/6]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat35 -1050Brussel 002/538.08.18 - di-za 14u-19u
Bernard Voïta - fotografie [tot 10/6]

J O 12-5 t/m 3-6

TEKENINGEN

WILLI OTREMB A 11-6 t/m 2-7

WANDRELIEFS

GALERIE MARI

Prinsen -ei land 4 3 9 1

telefoon: 020 - 638821 
openingstijden: donder da 
eerste z o n d a g va n d 
deAnnex tevens op zont

A C H A I L L 0 U X
013 LP Amsterdam

1 f a x : 0 20 - 6 3 9 2 0 0 9 
g t/m zaterdag 13-18 uur 
emaand14-17 uur 

lag open vanl3-18 uur

LAS CHICAS
projekt Jo Heijnen

11 - 5 t/m 11-6

de !
ANNEX
‘Annex G A L E R E MARIA C H A I L L 0 U X
Bickersgracht 208 1013 LH Amsterdam

SASKIA FRANSEN 
KLAAR VAN DER LIPPE 
FRANÇOISE REÇEVEUR 

presentatie: 19 mei 20.00 uur «stipt 
20 mei t/m 18 juni

Kloosterlaan 138, (NL) 4811 EE Breda 
Telefoon: 31 (0)76 141928, Telefax: 31 (0)76 207124

LOKAAL

BREDA

open: do. t/m zo.
13.00 tot 17.00 uur

(Breda & Antwerpen) 01

MILOU VAN HAM 
A.M. KOPPER
werk & presentatie periode: 

1 mei tot 18 juni 
tussenpresentatie: 
18 mei 19.00 uur 

eindpresentatie:
17 + 18 juni van 13.00 - 17.00 uur

1 mei t/m 18 mei alleen op afspraak te bezoeken 
vanaf 19 mei: ópen op do t/m zo, en op afspraak

Verbrande Entrepotstraat 9, (B) 2000 Antwerpen 
telefoon/fax: 32 (0)3 2388166

ANTWERPEN

THE BELGIAN ARTISTS OF THE GALLERY 
Paul Casaer - Laurent Cruyt - Boy Stappaerts - Sven ‘t Jolie 

Kaat Van Doren - Jürgen Voordeckers 
13/4 - 4/6 

PAUL CASAER 
17/6 - 30/7 

loopt samen met een complementaire tentoonstelling 
“De Praktijk” in het MUHKA te Antwerpen

GALERIE ANNICK KETELE 
Pourbusstraat 5 B-2000 Antwerpen 

Tel 03/248.72.95 Fax 03/658.55.39 Wo - Za 14 - 18 uur
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■ Galerie Synthèse
Emest AUardstraat24 -1000Brussel 002/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Luc Peire - grafiek [tot 20/5]
Philippe Charpentier [vanaf 1/6]
■ Galerie Xavier Hufkens
Sint-Jorisstraat8 -1050Brussel 002/646.63.30 - di-za 12u-18u
Thierry De Confier [tot 13/5]
Jan Vercruysse [18/5 tot 24/6]
David Robbins [29/6 tot 9/9]
■ Gemeentehuis van Schaarbeek
Colignonplein -1030Brussel 002/218.79.98
Chris Van Damme [tot 18/5]
Sabine Buchmann, Marcel Chevalier, Samuel Ackerman [5/5 tot 3/6]
■ Goethe-Institut Brüssel
Belliardstraat58 -1040Brussel 002/230.39.70 - ma-vr 10u-19u za 10u-13u
“Das Herz des Amerikaners” - Rolf König [5/5 tot 10/6]
■ Kabinet van Hedendaagse Kunst vzw
Emest AUardstraat 47 -1000 Brussel 002/512.88.28 - za 14u-18u
Anne Thyrion [tot 17/6]
■ KB-Galerij - Kredietbank
Grote Markt 19 -1000Brussel 002/517.56.71 - di-zo llu-18u
“Venster op Taiwan” [21/6 tot 13/8]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1040Brussel 002/733.96.10
“Sierkunsten in de Nederlanden tijdens de Bourgondische en Habsburgse 
periode” - museum voor blinden [tot 18/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-zo.l0u-12u 13u-17u 
“Georges Lemmen (1865-1916)” [9/5 tot 25/6]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 002/226.12.11 - di-do za-zo ll-18u vr ll-21u
“Magnum Cinema” - fotografie [tot 28/5]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10-1000 Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10u-19u30
“Oorden, gebeurtenissen” - Hermann Pitz - Antichambre [tot 21/5] 
"Fiamminghi a Roma” [tot 21/5]
Victor Grippo - Antichambre [16/6 tot 3/9]
Roy Lichtenstein - retrospectieve [3/6 tot 3/9]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70-1210 Brussel 002/218.71.19- ma-vr 9u-l 7u za 13u-l 7u 
“Doorstromers” - Paul Van Roy, Dirk Hendrickx, Bernadette Clerbout,... [tot 
26/5]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel 002/511.15.85 - ma-vr 12u-18u za-zo 10u-19u
Felicien Rops [tot 28/5]
■ Stadhuis van Sint-Gillis
39, place Maurice Van Meenen -1060 Brussel
“Les Jardins Extraordinaires” - Pierre Wattiez Watch [tot 16/5]
■ Stichting voor Hedendaagse Belgische Kunst
Cité Foniainas 4 -1060Brussel 002/537.34.16 - wo-za 15u-19u
Bernadette Brisquet, Julie Carlier, Marc Hujoel, Emma Shoring [tot 27/5]
■ The American Cultural Centre
Bolwerksquare 1c -1050Brussel 002/513.38.30 - ma-vr9u-18u
Lynn Geesaman, Josephine Sacabo - fotografie [9/5 tot 7/6]
■ Trefentrum DeZeyp
Van Overbekelaan 162 -1080Brussel 002/428.37.38
lieve Watteeuw [4/5 tot 31/5]
■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 002/769.52.11 - ma-zo 9u-17u30 
“Verborgen schatten uit het Afrikamuseum van Tervuren” [11/5 tot 26/11]

Charleroi

B Palais Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 0 071/31.44.20
Miquel Barcelo - schilderijen en tekeningen [tot 28/5] 
“The Catherine Paintings” - Sean Scully [tot 18/6]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestireek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 009/386.00.11 - ma wo-vr 14u-17u30 
za-w 10u-12u 14u-17u
Piet Stockmans [20/5 tot 26/6]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle © 09/282.51.23 - wo-vr 14u-17u ra-w 10u-12u 
14u-17u
Philippe Vandenberg, Mariais Oehlen [tot 14/5]
Leo Copers, Stephan Huber [21/5 tot 2/7]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do 19-22u za l4-18u zo 
14-17u
Jaak Hillen, May Oostvogels - beelden, schilderijen [tot 14/5] 
“Mi Propio Quetzalquatl” - Luc Gobijn [27/5 tot 18/6]

Genk

■ Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 - 3600 Genk 0089/30.93.11
Misa [8/5 tot 20/5]
"Atmosferisaties" - Aldy Kaptein, Luc Smeets, Paul Sochacki,... [tot 21/5] 
"Academiewerk SAPK-Genk” [14/6 tot 30/6]

Gent

■ Gele Zaal
Nonnemeersstraat26 - 9000 Gent 009/235.37.00 - ma-vr 9u-l 7u
“De onderwaterpiraat presenteert” - Bob Van de Putte [15/5 tot 30/6]
■ Huize Sint-Jacobus
Pmvenierstersstraat 11 - 9000 Gent 009/223.30.98 - ma wo-za 12u-24u zo 
llu-24u
Mark doet [7/5 tot 4/6]
Raphael Buedts [18/6 tot 16/7]
■ Museum Arnold Vander Haeghen
Veldstraat82 - 9000 Gerit 009/225.32.53
“Automaten te Gent’ [tot 28/5]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 009/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Diptychon f’ - Philippe Vandenberg, Olav Christopher Jenssen [tot 5/6]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest 18 - 9000 Gent 009/223.59.69
“Charles Vuylsteke, orchideeën- en azaleakweker" [tot 28/5]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent 009/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Imaginair Museum Hubert en Jan Van Eyck” [21/5 tot 1/10]
■ Galerie Pontormo
Academiestraat2 - 9000 Gent 009/223.81.02 - wo-do 14-19u vr 14-17u za 10- 
13u
“Vuurdoop van Galerie (de ladder van) Pontormo” [tot 27/5]
Andreas Brehmer [8/6 tot 6/7]

Hasselt 

• Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 0011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u
Stephen Sack - fotografie [tot 14/5]
"Boudoir" - Hilde Braet - fotografie/”Perestroik’art polyloog” [tot 5/6]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 0011/21.02.66 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
“The Artistamp Collection” [23/5 tot 25/6]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt 0011/21.13.17 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
The JoSeph Boys, Wout Vercammen, Paul Joostens [tot 14/5]

■ Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof
Maastrichterstraat 85 - 3500Hasselt 0011/24.10.70
Herman Blondeel, Hugo Duchateau, Piet Stockmans [20/5 tot 3/9]

Heist-op-den-Berg

•Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 0015/25.07.70 - ma-di do-za 10u-12u 
14u-17u wo 10u-12u 14u-20u zo 14u-17u
Mil Michiels [tot 16/5]
Hilde braet - fotografie [tof 6/6]
Paule Blemont - fotografie [9/6 tot 27/6]
Raymond Mallentjer - fotografie [30/6 tot 5/9]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550Heusden-Zolder 0011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u zo
zo 14u-18u
Davy Breyne - fotografie [5/5 tot 7/6]
Hilde Braet - fotografie [9/6 tot 28/6]
Paule Blemont - fotografie [30/6 tot 6/9]

Kasterlee

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk20 -2460Kasterlee 0014/85.22.52 - ma-vr 9u-12u 13u-16u 
“Van vezel tot boek. Van pulp tot portfolio” - Veerle Rooms, Geert Opsomer, 
Frieda Geertsen,... [tot 23/6].

Knokke

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300Knokke 0050/62.13.09
Franz Graf [tot 15/5]
Benoît [27/5 tot 3/7]
•On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist 0050/60.77.86 - za-zo llu-13u 15u- 
19u
Mark Versteekt - beelden, schilderijen, tekeningen [tot 4/6]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan32 - 8300Knokke-Heist 0050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
Jan Kempenaers - fotografie [tot 8/6]
Eli Peeters - fotografie [10/6 tot 29/6]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50 - 8300 Knokke-Heist 1 0050/62.59.25 - vr-zo llu-12u3015u- 
18u30
Rui Chafes [tot 28/5]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk 0056/22.41.87- ma wo-zo 10u-12u 14u- 
19u
Stefaan Roelstraete, Luc Verbist [tot 18/6]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk 0056/25.88.57- ma do-vr 
14u30-19u za-zo 14u30-18u
José Manuel Ciria, Max Neumann, Hans Sieverding - werken op papier [tot 15/ 
5 en 1/6 tot 19/6]
■ Begijnhof Sint-Elisabeth
8500 Kortrijk - do-zo 14u-17u30
“Begin de Begijne" - Mona Hatoum, Jana Sterbak [tot 28/5]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraai 7 - 8500 Kortrijk 0056/22.07.68 - di-zo 14u-18u
“Stimulans ’95" [13/5 tot 11/6]
“Stijn Streuvels, fotograaf’ [24/6 tot 12/7]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500 Kortrijk 0
Bart Leye - fotografie [tot 8/6]
Krist Demasure - fotografie [10/6 tot 29/6]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510Marke 0056/22.69.42 - ma-vr9u-12u3013u30-16u
Eva Depoorter - fotografie [tot 8/6]
Leo Hasenbroekx - fotografie [10/6 tot 29/6]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg 0011/34.65.48 - ma-vr 10u-12u 14u-18u 
za 10u-12u
Leen Kooreman - glaswerk/Marly Schoenmaekers - fotografie [tot 26/5] 
“Docenten stellen tentoon” [3/6 tot 21/6]

Leuven

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000 Leuven 0 016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zo 10u- 
18u
“4x ‘Kunst’ambachten” - Martine Grosjean, Sandra De Clerck, Willy Van
Alboom,... [tot 14/5]
Anita Meldere [24/5 tot 25/6]
“Hedendaags kunstproject” [30/6 tot 20/8] 

luikeren 

•Di-Art
Vrijheidsplein 1 -9160Lokeren 009/348.06.42-di-do 14u-19uza 10u-18u
“Kunstenaars van de galerij” [tot 17/5 en 30/5 tot 5/7]
■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren 0-zo 10u-12u
"Geïllustreerde briefhoofden uit Lokerse verzamelingen” [tot 26/11]

Eke
Hoeselt

Menen

■ Labo Art
Steenweg289- 9810Eke 009/385.46.35- ma-di 17-19uwo 15-19uzo ll-17u
John Quivron [tot 14/5]
Ulrike Bolenz [28/5 tot 28/6]

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730Hoeselt 0011/41.49.97- ma-vr9u-12u 13u-16u
Wim Van Cappellen- fotografie [tot 7/6] -
Davy Breyne - fotografie [9/6 tot 28/6]
Hilde Braet - fotografie [30/6 tot 6/9]

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930Menen 0056/51.58.91 - ma-zo 10u-12u 14u-18u
Chris Walraed - fotografie [tot 8/6]
Eva depoorter - fotografie [10/6 tot 29/6]

Galerie JAMAR
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/238.68.75 
Fax 03/216.97.59
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Mons 

■ Musée des Beaux-Arts
rue Neuve - 7000Mons <0065/34.95.55 - di-zo 12u-18u
“I am You - Artistes contre la Violence” [tôt 14/5]
“Texte, Prétexte” - Fabien Belanger, Pol Authom, Elodie Vanlaetem,... [20/5 
tot 18/6]

Nieuwenrode 

■ Cultureel Centrum “De oude pastorie"
Kerkstraat24 -1880Nieuwenmde 0015/71.02.53 - ma-do 9u-16u vr-za 9u- 
18u zo 14u-18u
Willy Van Eeckhout - schilderijen [7/5 tot 28/5]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76- 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57 - vr-zo 14u-18u
Adi Steurbaut - schilderijen/Roch Vandromme - sculpturen [07/05 tót 18/06]
Luis Salazar - schilderijen/Pablo Atchugany - sculpturen [25/6 tot 6/8]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo <009/373.70.06- do-zp 14u-18u
Andre Honnay [4/5 tot 4/6]
“Voetsporen” [10/6 tot 27/8]

Oostende 

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende <0059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zo llu-13u
"Zomeraccrochage" [9/6 tot 30/6]
■ Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - za-zo 14u-17u
“Ensor op foto” [tot 31/5]
“La Gamme d’Amour” [1/6 tot 31/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende <0059/80.53.35 - ma wo-zo 10u-12u 14u-17u
Martin Schüten [6/5 tot 4/6]
“De Oostendse kunstacademie. Verleden en heden.” [6/5 tot 25/6]
Yves Beaumont - schilderijen [24/6 tot 30/7]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende <0059/50.81.18 - di-zp 10u-18u
Bram Bogart - retrospectieve [6/5 tot 17/6]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wó-zp 14u-18u
“Antonius Höckelmann, een overzicht” [tot 11/6]

Overpelt 

■ Ontmoetingscentrum Palethe
Jeugdloon 2 - 3900 Overpelt <0011/64.59.52 - ma-zp 10u-12u
Michel De Geyter, Els De Tocht - schilderijen, tekeningen [tot 21/5]

Ranst

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520Ranst <003/383.46.80 - di-zo 10u-17u 
“Koning katoen” [tot 30/11]

Schorisse

■ Galerie Dy llis
Arthur Odevaertstraat 15 - 9688 Schorisse-Maarkedal <0055/45.67.08 - za-ZP 
14u-19u
“Weg naar het paradijs?’ - Muriel Adam, Philippe Bouttens, Siegfried De
Buck,... [20/5tot 10/7]

■ Cultureel Centrum Schoten
Kasteeldreef61 -2900Schoten <003/658.55.12 - ma-vr9u-16u za-zp 14u-18u 
“Musée du petit format” [tot 17/5]

Sint-Niklaas

■ Cultureel Centrum Cipierage
Grote Markt 45-9100 Sint-Niklaas - ma-vr 9u-l 7u
“Ronde van Vlaanderen voor jonge kunstenaars” [tot 31/5]
■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas <003/766.04.25 - vr-ma14u-18u do 10u- 
13u
“Stadsverhalen” - Willem Van Bogaert - tekeningen, schilderijen [tot 25/5]
Jo Geleyn - portretten, figuren [27/5 tot 9/6]
■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat 61-63 - 9100 Sint-Niklaas <003/777.29.42
Biënnale kleingrafiek [tot 21/5]
■ Stedelijke Akademie voor Schone Kunsten
Boonhemstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas <003/776.33.00 - ma-wo 19u-21u za-zp 
10u-12ul4u-17u
“Dubbel spel - buiten kennis” - Robert Barry, Jochen Gerz, Willie Doherty,... 
fotografie [tot 4/6]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbmedersstraat 29 - 3800Sint-Truiden <0011/68.79.59 - ma-zp 10u-12u 
13u-18u
Eli Peeters - fotografie [tot 7/6]
Wim Van Cappellen - fotografie [9/6 tot 28/6]
Davy Breyne - fotografie [30/6 tot 6/9]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Stmmbeek-Bever <002/267.41.56 - ma-zp 10u-22u
Arthur Douhaerdt [19/5 tot 2/6]
Raymond Mallentjer - fotografie [tot 5/6]
“Kunstenaars uit Grimbergen” [9/6 tot 18/6]
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [7/6 tot 26/6]

Tielt

■ Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat9 - 8700 Tielt <0051/40.29.35 - ma-vr9u-12u 14u-17u
Krist Demasure - fotografie [tot 8/6]
Jan Kempenaers - fotografie [10/6 tot 29/6]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14u-18u zp 10u-12u 
14u-18u
Senegal in Turnhout [tot 4/6]
“Licht orchestraal" - fotografie van Etienne Van Havermaet [tot 5/6]
“Donker lich" - fotografie van Inge Sterckx [7/6 tot 26/6]
Mare de Roover [24/6 tot 20/8]
“Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant’ [24/6 tot 27/8]
The Smell of Blues & Gasoline” - Jo Voets - fotografie [28/6 tot 4/9]

Waregem

■ Art Box
Wésterlaan 17 - 8790 Waregem <0056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zp llu-19u 
“Mode en Sieraad” [12/5 tot 26/6]

Wevelgem 

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <0056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Michel Stevens - fotografie [tot 8/6]
Chris Walraed - fotografie [10/6 tot 29/6]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke <0051/77.04.41 -woza 14u-18u zp 10u-12u 
14u-18u
Mieke Verwaetermeulen, Peter De Bruyne - brandramen, fotografie [tot 21/5]

Nederland

Amersfoort 

■ De Zonnehof
Zonnehof8 - 3811 ND Amersfoort <0033/63.30.34 - di-za 10u-17u zpl3u-17u
Ann Edholm, Ulf Rollof, Dan Wolgers,... [tot 5/6]
■ Museum Flehite
Westsingel 50- 3811 BLAmersfoort <0033/61.99.87- di-vr 10-17u za-zp 14-17u
“Bewogen verleden. Kunst geboren uit onderdrukking” [tot 28/5]
“Amersfoort bevrijd, de laatste dagen van een frontstad" [tot 1/10]

Amsterdam

■ Galerie Per Adres
Warmoesstraat 145 - Amsterdam <0 020/420.66.76 - do-za 14u-l 7u30
“trofee” - Mattie van der Worm [6/5 tot 27/5]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <0020/523.18.22 - ma-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
“Toen hier... Hongerwinter en bevrijding in Amsterdam” [tot 3/9]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <0020/620.48.78 - di-za 13u-17u
"UJburg, de geschiedenis van de toekomst” - architectuur [tot 3/6]
“De architectuur van het ROA” [10/6 tot 15/7]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016NNAmsterdam O020/422.04.71 - di-zp llu-17u
“16 MM” - Wineke van Muiswinkel - film [tot 14/5]
“16 MM” - Janneque Draisma - film [16/5 tot 28/5]
“In Druk” - kunstenaarstijdschriften 1970-1995 [tot 28/5]
"Seriaal. Kunst in oplage in Amsterdam, 1968-1974” [tot 5/6]
“De zomer van 1995” [10/6 tot 16/7] '
■ de Annex
Bickersgracht 208 -1013 LH Amsterdam <0020/638.82.11 - do-za 13u-18u
“Las Chicas" - Jo Heijen [11/5 tot 11/6]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam <0020/625.56.51 - di-zo 12u- 
17u
“Shift” - Jacqueline Donachie, Douglas Gordon, Gregory Green,... [tot 18/6]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <0020/638.82.11 - do-za 13u-18u
Jo Heijen - tekeningen [12/5 tot 3/6]
Willi Otremba - wandreliëfs [11/6 tot 2/7]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GA Amsterdam <0020/622.17.32 - wo-za 13u-17u30
Alexandra Engelfriet, Jacobien de Rooij [27/5 tot 1/7]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam <0020/673.21.21 - ma-zp 10u-17u
“UKIYO-E. De mooiste Japanse prenten.” [tot 28/5]
“Het kussen van de magistraat” [tot 11/6]
“De Nationale Feestrok”/Aanwinsten textiel [tot 18/6]
“Views of Windsor” - Thomas en Paul Sandby - aquarellen [3/6 tot 13/8]
“Het Galante Tijdperk; schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum 1700- 
1800” [tot 24/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam <0020/573.29.11 - di-zo llu-17u
Marcel van Eeden - tekeningen [tot 28/5]
Aglaïa Konrad - fotografie [2/6 tot 2/7]
“Couplet V: Dansende meisjes, ter ere van Gustav Mahler, langs de randen van 
het expressionisme” - Kokoschka, Kirchner. Kirkeby,... [tot 2/7]

■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CKAmsterdam <0020/568.82.00
“Nomaden in Centraal-Azië" [tot 20/8]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <0020/570.52.00 - ma-zp 10u-17u 
“Jean-Louis Forain (1852-1931)” [tot 14/5]
“In Perfect Harmony. Schilderij & lijst 1850-1920” [tot 25/6]
“Het grafische werk van Vincent van Gogh” [19/5 tot 27/8]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam <0020/622.90.14 - di-za 10u-20u30 zo 13u-17u 
“Vier over Vlaanderen”/Filip Claus, Patrick De Spiegelaere, Daniel Konig, 
Joep Lennaerts - fotografie/Het derde oog, een leven lang” - Filip Tas - 
fotografie/'Jazz IN AF drukken” - Rob Miseur, Guy Roels, Guy Vanderpoel - 
fotografie [12/5 tot 18/6]
“In de ban van de Biënnale van Venetië”/”Among Others/Onder Anderen”/ 
Dirk Pauwels - fotografie [23/6 tot 20/8]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam <0020/622.94.34 - wo-zp 12u-18u 
“Lost Property - time based projects” [tot 14/5]
“Lost Property” - Liz Arnold, Marcus Bastei, Anna Best,... [tot 29/5] 
“Vido Trill” - Ami Gudmundsson, Marnix de Nijs, Geert Mui [17/5 tot 4/6] 
■ Westergasfabriek
Haarlemmerweg 8-10 -1014 BE Amsterdam <0020/625.60.56 - wo-zp llu-18u 
“Vreemd verkeer" - Damaris Bolio, Annette Fritsche, Simone Schernig, Job 
van der Weelden [tot 14/5]

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtsesteercweg 87 - 6812AA Arnhem <0085/43.65.99 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“Zelfbeschikking” - Eric Duyckaerts, Roshini Kempadoo, Inez van Lams- 
weerde,... - installaties [tot 11/6]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hqflaan26-1861 CRBergen <002208/989.27-di-za 13u-17u
“Zij waren anders” - Lucebert, Jaap Mooy, Willem Reyers,... [20/5 tot 27/8]

Bergen op Zoom 

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom <001640/429.30 - di-zp ll-17u
Jean Thomassen - schilderijen [tot 5/6]
Eugeen van Mieghem - schilderijen, grafiek [17/6 tot 3/9]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811 EE Breda <0076/14.19.28 - do-zp 13u-17u
Saskia Fransen, Klaar van der Lippe, Françoise Reçeveur [20/5 tot 18/6]
■ Park Wolfslaar
Wolfslaardreef 102 - Breda <0076/22.71.68 - ma-zp 10u-18u
‘infections” - Karin Arink, Peter Buggenhöut, Denmark,... [7/5 tot 9/7]

Delft 

■ Cultureel Centrum Abtswoude
Aart van der Leeuwenlaan 332 - 2624U Delft <0015/56.92.06 - ma-zp 9u- 
21u30
Willem Graafland - schilderijen [tot 28/5]
Tine van Bezeij [31/5 tot 25/6]
Joan van de Berg, Kees Looy [28/6 tot 30/7]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517HVDen Haag <0070/338.11.11 - di-za 9u-21u za- 
ma 9u-18u
“Mahler in manuscript” [3/5 tot 18/6]
“Willem Mengelberg (1871-1951), dirigent’ [3/5 tot 25/6]
David Tremlett [3/6 tot 27/8]
“Silhouetten in blauw” - mode [27/5 tot 10/9]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag <0070/364.69.40 - di-zp 12u-16u 
Hendrik Willem Mesdag - schilderijen, tekeningen [tot 25/6]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag <0070/365.89.85 - ma-za 12u-17u
“Warm of koud” - Andrea Blum, Moniek Toebosch [tot 29/7]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade55-DenHaag <0070/365.89.85-di-za 12u-17u
“De horizon achterna” - Mark de Weijer, Christophe Dumont, Tanja Smit [8/6 
tot 27/6]
•Mauritshuis

Korte Vijverberg 8-2513 AB Den Haag <0070/346.92.44 - di-za 10u-17u zp 
llu-17u
“Een monumentale aanwinst voor Nederland. Boslandschap met Boeren
hoeven, 1665” [tot 28/5]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag <0070/338.11.11 - di-zp llu-17u 
“Hongaarse meesters van de 19de eeuw. Schilderijen van de Nationale Galerie 
van Budapest."P'M.C. Escher, hoogtepunten” [tot 25/6]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 - 2514AP Den Haag <0070/346.27.00 - ma-za 13u-l 7u 
“Rietveld-Projekten819 40 6 82” [tot 12/6]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht30 - 2514AP Den Haag <0070/346.27.00 - ma-za 13u-l 7u 
“Non Kon Form: kunstenaarsboeken uit de DDR, 1979-1989”/ “Het Museum 
Meermanno-Westreenianum in de Tweede Wereldoorlog.”/’Uit de boeken van 
Eugène Strens.” [tot 24/6]

Dordrecht

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40 - 3311 XP Dordrecht <0078/13.41.00 -di-za 10u-17u zp 13u- 
17u
“De Orpheus van Aelbert Cuyp” [tot 29/5]
“Het tijdelijk oponthoud” - Rein Dool [tot 11/6]
“Portretten. Overzicht van Nederlandse portretkunst vanaf 1880.” [25/6 tot 10/ 
9]

JOELLE TUERLINCKX
20/05/1995 25/06/1995

22 PLACE F0NTAINAS, 1000 BRUXELLES, TEL & FAX: 32.2.502.87.93

(MORITZ KUNG) ONLY BY APPOINTMENT
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Eindhoven 

■ Museum Kempenland
StAntoniusstruat 5-7 - 5616 RTEindhoven © 040/52.90.93 - di-zo 13u-17u
Louis Derijks/ReinierTybout [13/5 tot 2/7]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven @040/75.52.75 - di-zo llu-17u
“Het Broodthaers kabinet” [tot 11/6]
“Judy” - Tony Oursler - video, aquarel [tot 18/6]
“Heidi” - Patil McCarthy, Mike Kelley - film/’René Daniels: wedren op 
papier"P‘Recente aanwinsten Nederlandse kunst” - Tiong Ang, Karin Arink, 
René Jolink,... [tot 25/6]

Gouda
■ Stedelijke Musea
Oosthaven9-2801BP Gouda @01820/884.40-ma-za 10u-17uzo 12u-17u
“Hedendaagse kunst uit Tanzania” [tot 5/6]
"De koe in de kunst’ [tot 20/8]
Hieke Luik [17/6 tot 27/8]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen @050/66.65.55- di-za 10-17u zo 13-17u 
“Peiling 4” - Piet Hein Eek, Harma Heikens, Carli Hernies,... [tot 21/5] 
“Race, sex and gender" [11/6 tot 20/8]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem @023/16.42.00 - ma-za llu-17u zio l3u-17u 
‘De trots van Haarlem; promotie van een stad in kunst en historie” [21/5 tot 3/9] 
Fotoproject [21/5 tot 19/11]
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem @023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
Charlotte van Pallandt en Kees Verwey [tot 27/8]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem @023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
“20 in de Hallen" [10/6 tot 9/7]

Hattem

■ Streekmuseum Hattem Voermanhuis
Achterstraat46-48 - 8051 GC Hattem @05206/428.97 - ma-za 10u-17u
Ellen Voets - schilderijen/Peter Petersen - sculpturen [12/5 tot 30/6]

Heemstede 

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaanö-2103 XP Heemstede @023/29.08.85 - wo-zo 14u-17u 
“Beelden in grafiek” - Riera i Arago, Thomas Ankum, Eduardo Chillida,... [tot 
21/5]

Heerlen 

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen @045/76.44.49 - di-vr llu-17u za-ZO 
14u-17u
Max Beckmann - grafiek [tot 18/6]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond @04920/474.75 - di-vr 10u-17uza-zp 14u- 
17u
Rob Verf - schilderijen, tekeningen, objecten [tot 21/5]
“Kentering, een keuze uit de collectie Stichting Schone Kunsten rond 1900” [tot 
2/7]

Hengelo

Leerdam

■ Nationaal Glasmuseum
Lingedijk28 - 4142 LD Leerdam @03451/127.14 - di-vr 10u-13u 14u-17u zo
zo 13u-17u
‘Take 1. De Glasfabriek in beeld gebracht.”/”Leerdam Unica Leerdam Serica" 
[tot 18/6]
“Eenheid in veelheid”/”Semper idem/Semer divers” [30/6 tot 10/9]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden @058/12.30.01 - ma-za llu-18u zo 13u- 
17u
“De 100 mooiste tekeningen uit het Staatliches Museum in Schwerin” [12/5 tot 
25/6]

Leiden

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden @071/16.53.69 - wo-za 12u- 
17uzo 13u-17u
“Weather report” - Hans van Bentem, Nindityo Adipurnomo, Pinaree
Sanpitak,... [20/5 tot 16/6]
■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 - 2300AE Leiden @071/16.88.00-di-vr 10u-17uza-zó 12u- 
17u
“Ukiyoe, Japanse idolen en idealen 1700-1800” [tot 28/5]
"Djenné, mooiste stad van Afrika” [tot 27/8]
“Netsuke, Japanse cultuur in een notedop”/”Katazome” - Noriko Nakamura [tot 
31/12]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden @071/16.53.60- di-vr 10u-17uza-zo 
12u-17u
“Op de grens van schilderij en beeld” - Philippe van Snick [tot 12/6] 
“Pilgrim Fathers” [20/5 tot 30/9]

Lelystad

■ Provinciehuis
Visarenddreefl - 8232 PH Lelystad @03200/220.14
Ad Kuijper - schilderijen/Linda Verkaaik - sculpturen [tot 11/5] 
Hubert de Boer - schilderijen, tekeningen, fotografie [12/5 tot 22/6] 
“Hollandse aquarellisten" [23/6 tot 31/8]

Maastricht 

■ Bonnefan tenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht @043/29.01.90 - di-zo Tlu-17u 
"Fabbrica"/Jan Dibbets/Kim Zwarts - museumfotografie/”Sculpturen uit de 
collectie Marlies en Jo Eyck” [tot 3/9]

Middelburg 

■ De Vleeshal Middelburg
Markt - Middelburg @01180/755.21 - di-zo 13u-17u
Suchan Kinoshita [tot 14/5]
Job Koelewijn [26/5 tot 30/6]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen @080/22.91.93 - ma-za 10u-17u zo 13u- 
17u .
Jean-Michel Alberola - tekeningen [tot 4/6]
Adriaan Korteweg [13/5 tot 25/6]

Oost-Souburg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren 
Vlissingsestraat239 - Oost-Souburg @01184/166.72 
“Tussen beiden 1992” - Willem Speekenbrink [tot 19/6]

■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam @010/413.26.80 - di-za 10-17u zo llu-17u 
“Kijk, dit is mijn schip” [tot 28/5] 
“Voor de bommen vielen” [tot 27/8]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam @010/441.94.00 ■ di-za 10-17u zo 
ll-17u
Pyke Koch (1901-1991) - schilderijen, tekeningen [tot 14/5]
Cady Noland [tot 11/6]
“Oosters porselein” [tot 25/6]
“Nederlandse schilderkunst 1850-1900”/”Nederlandse tekeningen uit de 19de • 
eeuw 2:1850-1900" [tot 9/7]
Eigen collectie moderne kunst [4/6 tot 30/7]
Marcel Duchamp [tot 6/8]
“Kant en waaiers” [tot 13/8]
‘Duitse en Franse schilderkunst prenten en tekeningen uit de 15de en 
16de eeuw” [21/5 tot 10/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam @010/440.12.00 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“Ontwerpen in de oorlog” [tot 11/6]
“In Holland staat een huis" - Adriaan Geuze [tot 23/7]
“Inside Randstad Holland” [17/6 tot 20/8]
“Nederland als kunstwerk” [27/5 tot 3/9]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam @010/213.20.11 - <ü-zo llu-17u 
“50 jaar oorlog en bevrijding” [tot 28/5] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam @010/411.01.44 - di-zo llu-18u 
“Call it Sleep” [tot 14/5]
“Voorwerk 4” - Martin Hiddink, Robert Zandvliet [tot 14/5]
“The wonderful World that almost was” - Paul Thek [3/6 tot 8/10]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-3111 HL Schiedam @010/426.90.66- di-za llu-17u zo 
12u30-17u
“Joan Miró. Grafisch werk 1930-1972” [tot 28/5]

Sittard 

■ Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard @046/51.34.60 - di-vr llu-17u za-zo 14u- 
17u
A.R. Penck - tekeningen, schilderijen, sculpturen/”De wereld in een doosje” - 
fotografie [tot 11/6]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017CS Tilburg @013/44.42.40 - do-zo 13u-17u
"Nacht" - Karin Vugts [tot 21/5]
“Gebundeld beeld” - Roel Qoqo, Remko Schultheiss [26/5 tot 18/6]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96- 5046 GN Tilburg @013/36.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 12u- 
17u
‘Tartans: Schotse tradities in tuiten” [tot 28/5]
■ Noord Brabants Natuurmuseum
Spoorlaan 434 - 5038 CH Tilburg

Marjolein Tap/Bert-Jan Timmermans [tot 30/5]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg @013/43.83.00 - di-zo llu-17u
Anish Kapoor [tot 2/7]
de Tuin van Pjotr Müller [tot 31/8]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht @030/36.23.62 - di-za I0u-17u zo 12u-17u 
"Interieurarchitecten" [-/5 tot -/6]

“Een gewone stad in een bijzondere tijd, Utrecht 1940-1945” [4/5 tot 2/7]
■ Rijksmuseum Het Catharijnenconvent
Nieuwegracht63 - 3512 LG Utrecht @030/31.72.96- di-vr 10u-17u za-zo llu- 
17u
“Jezus is boos” [tot 18/6]

■ Kunstcentrum Hengelo / De Kunstzaal
Industriestraat 17a - 7553 CKHengelo @074/91.02.32 - di-zo 13u-17u
Alf Stobbe - schilderijen, tekeningen [13/5 tot 17/6]

"s-Hertogenbosch

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
Citadellaan 7 - 5211 XA ‘s-Hertogenbosch @073/12.21.88 - di-za llu-17u zo 
13u-17u
“Juxtaposed” - Eldridge Rawls, Herbert Warmuth - schilderijen/”Items for ever 
- nieuwe aanwinsten voor de collectie.” [tot 5/6]
“*t Is Plastic!” - vormgeving/'Angus Suttie 1946-1993.” [18/6 tot 3/9]
■ Jan Van Hoof Galerie
Vughterweg 58-60 - 5211 CM ‘s-Hertogenbosch @073/14.23.43 - do 19u-22u 
vf-zo 14u-18u
Alex Kiefmeijer, nja Walraven - schilderijen, werk op papier [7/5 tot 28/5] 
“De derde konfrontatie" - Jan van den Berg, Wim Biewenga, Birgitt van 
Bracht,... [11/6 tot 3/7]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch @073/877.800 - di-vr lOu-17u 
za-zo 12u-17u
“Kew Gardens/de botanische tuinen van Kew”/Sylvie Zijlmans - aquarellen [tot 
14/5]
“De magie van Disney” [20/5 tot 3/9]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum Park de Hoge Veluwe 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo @08382/12.41 - di-zo 10u-17u 
Loes van der Horst - installatie, tekeningen [tot 18/6]
Charley Toorop [tot 29/10]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond @ 04750/334.96 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u
Jorg Remé - schilderijen [13/5 tot 11/6]
‘Toto’s en documenten van 50 jaar geleden” [tot 18/6]

Roosendaal

■ Tongerlohuis

Molenstraat2-4701JS Roosendaal @01650/664.85 - di-zo 14u-17u 
“Het voorrecht van de twijfel” - Peter van den Berk, Wim Geeven, Adri
Verhoeven - sculptuur [7/5 tot 30/7]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo @077/51.34.57- di-vr 10u-16u30 
za-zo 14u-17u
“Lei Molin 1927-1990” [tot 5/6]

Vlieland

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat99-8899AD Vlieland@05621/16.00-ma-vr 10u-12u 14u-17u 
za 14u-17u
“Ik was vroeger op een eiland...” [19/5 tot 30/9]

Vlissingen

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst p/a Culturele raad, 
Leon Riek well
Vlissingsestraat 239 - 4381CG Vlissingen @01184/166.72 - wo-zo 12u-17u 
Willem Speekenbrink, Bernaar Leenders, Bob Pingen - installaties, sculpturen, 
tekeningen [tot 18/6]

Laren
Rotterdam

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren @02153/156.56-di-za llu-17uzo 12u-17u 
“In het teken van Satiryde" - Anneke Schat [tot 21/5]
“Schildersvereniging Laren-Blaricum" [tot 28/5]
“Charles Eyck, een moderne meester, collectie J.P. Beijer" - [tot 11/6]
“Collectie Groeneveld" [tot 18/6]
Jan Roelof M. van den Brink - aquarellen [28/6 tot 30/7] 
“Quirijn van Tiel, 1900-1967” [25/6 tot 24/9]

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam @010/44.00.301 - di-za lOu-17u zo 11 u- 
17u
“Vrouwen”- Frans Jansen - fotografie [tot 25/6]
“Gegoten en gesmeed. Tien eeuwen metaalkunst uit West-Afrika." 
[12/5 tot 25/6]
“An Encyclopedia of Cattle Breed” - Marleen Felius - schilderijen/Giorgio
Morandi - aquarellen [13/5 tot 2/7]
“Pop Art uit de collectie Nederland” [tot 12/11 ]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 juli 1995. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 15 juni 1995 op het redactieadres.
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Galerie
LABO ART

tot 14/05/95

JQ95
recent werk

1?
DE WITTE BEER

6 MEI -18 JUNI 1995

GASTKUNSTENAAR

“COWBOY HENK”
by

KAMAGURKA & HERR SEELE

GALERIE DYLLIS

van 20 mei tot 10 juli

van 28/05/95 tot 28/06/95

ULRIKE BOLENZ werk in PERMANENTIE van
Marcel CARDON (tekeningen) 

Roel GOUSSEY (grafiek) 
Johan TAHON (sculpturen)

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

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

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
elke 1ste, 2de & 3de zaterdag en zondag van de maand 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak: 
telefoon 050/31.14.05 of 34.36.89 

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort)

Weg naar het paradijs? 
■

Concept: Daan Rau

■
Muriel Adam 

Philippe Bouttens 

Siegfried De Buck 

Pierre Declerck 

Nedda El Asmar 

Willy Langmans

Lucas Vandeghinste 

Jan Vandendorpe

Koen Vanderstukken

Koen Wygaerden 

■

GALERIE DYLLIS

ARTHUR ODEVAERTSTRAAT 15 - 9688 MAARKEDAL-SCHORISSE 

TEL 055/45 67 08 - FAX 055/45 67 09

Open: za, zon- en feestdagen van 14u tot 19u en op afspraak. 

■
Wij zijn gemakkelijk te bereiken vanaf Ring Oudenaarde 

(N60) richting Ronse, over spoorweg (referentiepunt gebouw

Bruynzeel keukens), links richting Maarkedal (N457) tot 

Schorisse-dorp. Opnieuw richting Ronse tot buiten het dorp, 

links richting Vloesberg tot aan het panoramisch plateau; 

eerste straat links.

INLIJSTINGEN

Kunstatelier
di-art

Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 
09/348 06 42

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 

8500 Kortrijk

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

1745 OPWIJK

052/35.66.49

Van 2 tot 17/5 en 30/5 tot 5/7/95

KUNSTENAARS 
van de GALERIJ 
open op 
di, wo, do van 14 tot 19 uur 
za van 10 tot 18 uur

Van 20 tot 28/5/95
deelneming aan

B.I.C.A.S.
Belfort te BRUGGE
1 ) "one man show” (20 tot 24/5) 

FRANS MINNAERT
2) "galerieshow" (25 tot 28/5) 

Stefan ANNEREL 
Thomas BOGAERT 
Carl JACOBS 
Alex MICHELS 
Maurice WYCKAERT

20/4/95 -15/5/95 
en van 

1/6/95 -19/6/95

José Manuel Ciria (SP.) 
Max Neumann (D.) 

Hans Sieverding (D.) 
Werken op papier 

van 19 mei tot 28 mei 1995 
nemen wij deel aan B.I.C.A.S. 

(Brugge International Contemporary Art Salon) 
1° week: one man show Hans SIEVERDING 
2° week: met de kunstenaars van de galerij

Nota: tijdens deze beurs is de galerij 
te KORTRIJK gesloten

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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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 49 - MEI-JUNI 1994 VOORAF UITGEVERIJ

■ Mare 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 Hoog
lied ■ 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 Kunstenaarsbijdrage ■ Yves Aupetitallot Documenta 
X Voorbeschouwing 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) 
Bespreking van De verbeelding van het mannelijk lichaam van 
Eric de Kuype r ■ Mark Kremer De destructieve impuls (deel 
1) ■ Bart Meuleman Vuile handen

NUMMER 50 - JUU-AVGVSTUS1994 

■ Koen Brams & Dirk Pültau Meester in de kunst Proble
men en uitdagingen in het hoger kunstonderwijs in Vlaande
ren ■ Hermann Pitz Versuchen müssen wir es doch Over een 
pedagogische praktijk • 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’ kunst- 
pedagogiek ■ 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 Klos sow ski ■ Kees Ou wens Een twee drie vier... ■ 
Mare Holthof You like to watch, don’tyou Over pornografie, 
panopticon en panorama • Daniel Robberechts Dagboek 
’69 (deel 1) • Dirk Lauwaert Proces (o.;-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 ■ Amout 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 project 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 ■ 
Dirk Lauwaert 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

NUMMER 53 - JANVARI-FEBRUARI1995 

■ Giorgio Agamben Kanttekeningen bij Guy Debords “Com
mentaires sur la société du spectacle “ ■ Els Baeten Het kunst
beleid in Vlaanderen sinds de Staatshervorming van 1980 ■ 
Dirk Pültau Een crematorium van soortnamen en vertegen
woordigers De collectie van het MUHKA ■ Ilse Kuijken, 
Dirk Pültau, Koen Brams Œuvres reçues & Dictionnaire des 
oeuvres reçues Over het aankoopbeleid van de Vlaamse 
Commissie voor de Beeldende Kunst • Steven Jacobs Over 
de tentoonstelling Wunderkammer des Abendlandes De Kunst
en Wunderkammer en het museum: breuken en overgangen • 
Barbara Vanderlinden A379089: een anti-galerij achter het 
museum ■ Mark Kremer Wonde plekken Over enkele 
werken van Jeff Wall ■ Peter Halley Een korte geschiedenis 
van de affecten ■ Bart Meuleman 1994 - Jaar van het Gezin

NUMMER 54 - MAART-APRIL1995 

■ Koenraad Geldof De (on-)zichtbaarheid van de cultuur ■ 
Ulrich Meister Dagboek ■ André Gervais Over de verhou
ding tekst/fotografisch beeld bij Marcel Duchamp ■ Bart 
Verschaffel Het heimelijke van Henri Dé Braekeleer ■ Mare 
Holthof De wereld als schaalmodel. Over boeken en werken 
van Hermann Pitz ■ Sjoukje van der Meulen Heart of 
darkness in Kröller-Müller ■ Koen Brams & Dirk Pültau 
Hedendaagse strekkingen in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel: -8 ■ Dirk Lauwaert De grote Toekomst 
van een kleine Werkelijkheid. Over Baudrillard.

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels ligt 
bij de redactie en de auteurs. In geen enkel geval verplicht 
Amarant vzw, uitgever van De Witte Raaf, er zich toe de 
door de redactie en de auteurs ingenomen standpunten te 
onderschrijven. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voor af gaandelijke toestemming van 
de uitgever en de auteurs. Schriftelijke reacties kunnen 
gepubliceerd worden maar de redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst

De Mondriaanstichting

M
AUTEURS

Marc De Kesel Docent aan de Sociale Hogeschool Gent. In 
1994 verscheen van hem bij Acco “De sfinx van de sociologie - 
een politieke filosofie van het geweld", een boek over de filosofie 
van Georges Bataille. Recent publiceerde hij in het maart/april- 
nummer van “De Gids” de tekst “Kijkgenot, SlavojZizek over 
onze blikop Bosnië”. Hij bereidt een bijdrage voor over Blanchot 
voor een essaybundel over terreur en literatuur.

Marc Dubois Lesgever aan het Hoger Architectuurinstituut 
Sint-Lucas Gent en voorzitter vande vzw Stichting Architectuur
museum. Auteur van het boek “Belgió, Architettura gli ultimi 
vent’anni” (Electa, Milano, 1993). Werd recentelijk aangesteld 
als commissaris van Interieur 96 te Kortrijk.

Mare Holthof Redacteur van “Andere Sinema”. Van hem 
wordt in het najaar de essaybundel “De digitale badstad” 
verwacht.

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

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T. S., over fotogra
fie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Bereidt een boek voor 
over acteren in de film, en een boek over fotografie.

M Meisje dat verder anoniem wenst te blijven.

Bart Meuleman Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever van 
theaterteksten. Schreef recent “Hyperventilatie”, een toneel
tekst “over de revival van het gezin”. Bereidt teksten voor over 
Hugo Claus en André Leysen.

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf’ sinds januari 1994.

Jorinde Seijdel Kunstcritica en redacteur van “Mediamatic”.
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REIZEN, 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 minstèns vijf werkdagen vóór het 
vertrek worden gemeld, wordt het inschrijvingsgeld te
rugbetaald, verminderd met 250 BF 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.

Faraonisch Egypte en egyptomania

Londen
3 tot 5 juni 1995

■ Het British Museum bevat een van de grootste en belang
rijkste collecties kunstwerken en artefacten van het oude 
Egypte. De verzameling is daarenboven ook een van de meest 
spectaculaire met een uitgebreid aantal mummies en de groot
ste papyruscollectie ter wereld. Hier vinden we getuigenissen 
van het gewone leven en uit de dodencultus, een imposante 
beeldengalerie meto.m. twee beelden van Amenhotep III en 
het bovenstuk van een kolossaal zittend beeld van Ramses II. 
Desteen van Rosette is hier te zien, de lijst van de koningen en 
de steen van Shakaba. Het is duidelijk dat we het British 
Museum meer dan eens op het programma zetten.
Een bezoek aan het JohnSoane-museum mag evenmin ontbre
ken, hier wordt immers de sarcofaag van Seti I bewaard. Het 
merkwaardige museum is quasi onveranderd gebleven sinds 
de eigenaar en ontwerper het onder die voorwaarde heeft 
overgemaakt aan de staat bij zijn overlijden in 1837.
Er wordt ook gepoogd om een bezoek te brengen aan het 
museum van University College dat niet onbelangrijk is op 
gebied van Oud Egypte. Omtrent dit bezoek kan evenwel nog 
geen uitsluitsel gegeven worden. En dan is er het beroemde 
Highgate-kerkhof waar nogal wat personaliteiten rusten maar 
dat voor ons vooral interessant is omwille van de vormgeving 
van de graftombes en -kapellen.
Peter De Smet zal ons ook meenemen in de stad en ons wijzen 
op de Egyptische invloeden die op vele plaatsen terug te vinden 
zijn. En er blijft ook nog tijd voor enige andere van de talloze 
culturele manifestaties die in de Britsehoofdstad plaatsvinden.

Prijs 11.600 BF

Vaste collectie Kunstmuseum • Angesichts 
der Natur • George Grosz. Berl in-New York

Düsseldorf
zaterdag 10 juni 1995

■ De tweede grote tentoonstelling die in de Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen dit seizoen wórdt gehouden is gewijd 
aan het werk van George Grosz. Deze exponent van het Duits 
expressionisme gaf een genadeloze commentaar op de maat
schappij en op het stadsleven en de stedelijke mentaliteit in die 
jaren in het bijzonder. In de tentoonstelling zal Erwin Desmet 
de rondleidingen verzorgen.
■ Het Kunstmuseum beschikt over een zeer interessante 
collectie van schilderijen en toegepaste kunst. Dominique 
Dumon zal de deelnemers op een overzichtelijke wijze laten 
kennismaken met deze collectie. Aandacht wordt zeker ook 
besteed aan de uitgebreide collectie glas die zowel exempla
ren uit de Oudheid als uit de hedendaagse kunstproduktie 
bevat.
■ In het Kunstmuseum wordt ook de tentoonstelling 
"Angesichts der Natur" gehouden. Ze belicht de landschaps
schilderkunst tussen 1780 en 1850. Dit is voor Michel Peeters 
een uitstekende gelegenheid om bepaalde aspecten uit de 
cursus over de kunst van de 18de en de 19de eeuw uit te 
diepen.

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 8.15 uur
Brugge Station, kant Sint-Michiels 6.45 uur
Gent Sint-Pietersstation, kant post 7.30 uur
Kortrijk Hallen, bushalte 6.45 uur

Aankomst 11.00 uur Terugreis 18.00 uur

Prijs lid ■ niet-lid
busreis 900 BF 1.000 BF
reis en documentatie 
module 1 400 BF 450 BF
ticket tot dé tentoonstelling "George Grosz" en rondleiding 
door Erwin Desmet 
module 2 350 BF 390 BF
ticket tot het Kunstmuseum en rondleiding door Dominique 
Dumon 
module 3 350 BF 390 BF
tickettot het Kunstmuseum en rondleiding doorMichel Peeters 
in "Angesichts der Natur" 
module 4 520 BF 580 BF
tickettot het Kunstmuseum en rondleidingen door Dominique 
Dumon en Michel Peeters ~ 
prijs modules exclusief reis en documentatie

Vaste collectie Wil helm Lehmbruck-Museum 
en Museum Folkwang

Duisburg & Essen
zaterdag 24 juni 1995

Vertrekplaatsen
Antwerpen Station Berchem, voorkant 7.55 uur
Gent Sint-Pietersstation, kant post 7.10 uur
Oostende Parking gerechtsgebouw 6.20 uur

Aankomst 11.00 uur Terugreis 18.00 uur

Prijs lid ■ niet-lid
1.300 BF 1.450 BF

reis en documentatie, toegangsticketten tot de vaste collecties 
van het Lehmbruck-Museum en het Museum Folkwang, bege
leiding door Patrick Verlaak

In Perfect Harmony • Het Galante 
Views of Windsor • Dansende M

Amsterdam
zaterdag 17 juni 1995

■ Een wat ongewone maar ongetwijfeld boeiende tentoon
stelling wordt ons gepresenteerd door het Rijksmuseum Vin
cent van Gogh. "In Perfect Harmony" gaat over het schilderij 
en de lijst tussen 1850 en 1920. Juist die werken die nog hun 
originele door de kunstenaar ontworpen lijst hebben bewaard 
worden hier centraal gesteld.
■ In het Rijksmuseum kunnen een paar erg interessante 
exposities worden bezocht. Er is vooreerst een tentoonstelling 
van 18de-eeuwse schilderijen uit eigen bezit, een tentoonstel
ling die na de National Gallery nu de eigen zalen siert. Een vaak 
vergeten periode uit de Nederlandse kunstproductie met schil
ders als Troost, Tischbein en Ouwater wordt recht gedaan in 
"Het Galante Tijdperk".
■ Een andere expositie noemt "Views of Windsor" en toont 
aquarellen van Thomas en Paul Sandby uit de verzameling van 
Koningin Elisabeth II. Ook hier gaat het om werken uit de 
18de eeuw die uitgebreid de charmes van het kasteel, de stad 
en het park van Windsor laten zien.
■ De tentoonstelling Couplet 5 in het Stedelijk Museum 
draagt als titel "Dansende Meisjes - ter ere van Gustav Mahler, 
langs de randen van het expressionisme" en bevat werken van 
Kokoschka, Kirchner, Nolde, Nay, Leroy, Rainer, Nitsch, 
Vedova, Appel, Van Vliet, Penck, Attersee, Kirkeby, Daniëls, 
e.a.

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

8.30 uur
7.00 uur
7.45 uur

Aankomst 11.00 uur Terugreis i8.30uur

Prijs lid ■ niet-lid
categorie I 800 BF 890 BF
reis en documentatie
catégoriel! 1.000 BF 1.130 BF
reis en documentatie, ticket voor het Rijksmuseum Vincent van 
Gogh en de tentoonstelling "In Perfect Harmony" (geen bege
leiding toegelaten)

KUNSTHISTORISCHE REIZEN

Mexico, van precolumbiaal tot postkoloniaal
1 tot 23 juni 1995 - Joris Capenberghs

Steden rond de Vesuvius, een reis door de klassieke 
oudheid langs de baai van Napels

10 tot 19 juni 1995 - Patrick Monsieur
Venetië: De Biënnale

7 tot 11 juli 1995 - Paul Van Beek
Venetië: la Serenissima

12 tot 16 juli 1995 - Rudy De Meulemeester
Brittania veduta: Londen en Zuid-Engeland

21 tot 29 juli 1995 - Michel Peeters'
Zuid-Toscane en Umbrië, van het trecento tot het 

maniërisme
31 juli tot 16 augustus 1995 - Rudy De Meulemeester

Voortekenen en bloei van de gotiek in Boergondië
15 tot 24 augustus 1995 - Dominique Dumon

In de voetsporen van Ludwig II van Beieren
1 tot 11 september 1995 - Peter De Smet

Rome, de antieke stad
28 oktober tot 5 november 1995 - Patrick Monsieur

Delirious New York
28 oktober tot 5' november 1995 - Steven Jacobs

De schatkamer van Nubië
12 tot 19 november 1995 - Peter De Smet

Egypte, de vallei van de Nijl
24 december 1995 tot 7 januari 1996 - Peter De Smet

Malta, tussen steentijden en kruisridders
17 tot 24 februari 1996 - Patrick Monsieur

■ Reizen worden georganiseerd in samenwerking 
met De Buck Travel N.V. licentie nr. A 1053
■ Volledige informatie en inschrijvingsformulier 
wordt u toegestuurd op eenvoudige vraag.

Vaste collecties Insel Hombroich 
en Stâdtisches Museum Abteiberg

Neuss en Mönchengladbach 
donderdag 25 mei 1995 
zaterdag 27 mei 1995

Vertrekplaatsen 

25 mei 1995
Brugge Station, kant Sint-Michiels 
Brussel Basiliek Koekelberg, achterkant 
Gent Sint-Pietersstation, kant post 
Oostende Parking gerechtsgebouw

27 mei 1995
Antwerpen Station Berchem, voorkant 
Gent Sint-Pietersstation, kant post 
Mechelen Station, hoofdingang

6.45 uur
8.15 uur
7.30 uur
6.15 uur

8.15 uur
7.00 uur (!)

7.45 uur

Aankomst 11.00 uur Terugreis 18.30 uur

Prijs lid ■ niet-lid
1.700 BF 1.870 BF

reis en documentatie, toegangsticketten vaste collectie Insel 
Hombroich en Stâdtisches Museum Abteiberg, dagbegeleiding 
Erwin Desmet

Steden rond de Vesuvius. Een reis door de 
klassieke oudheid langs de baai van Napels

Napels
10 tot 19 juni 1995

■ Geen plaats in het oude imperium biedt de moderne mens 
een beter beeld van het dagelijkse doen en laten van de 
Romeinen, dan de regio van de beruchte berg. Het is een 
gestold moment van leven.
■ Het oude Campanië is niet enkel de Vesuviusstreek of de 
baai van Napels. Te Paestum, het Poseidonia van de Grieken, 
staan liefst drie dorische tempels overeind. De mooie, desolate 
omgeving verklaart deels hun bewaringstoestand; de stad waar 
de tempels gebouwd waren geraakte in de middeleeuwen 
ontvolkt. Ze behoren tot de meest indrukwekkende getuigen 
van de Grieksekolonisten die eeuwen vóór Romes hegemonie 
de kustzones van het Zuiditalische schiereiland bezetten. In 
Cumae raadpleegden zij hetorakel van de Sibylle. De faam van 
het Orakel was dermate dat het i n Vergi I ius' epos nog steeds een 
centrale plaats innam. Baiae toont de overblijfselen van een 
luxueuze Romeinse badstad. Op architecturaal gebied kende 
de plaats zijn hoogste vlucht onder keizer Traianus. Volledig 
ontwikkelde koepelgebouwen in de ruïnes van de badhuizen 
zijn er zichtbaar, voorlopers van het Pantheon van Hadrianus 
te Rome. Pozzuoli en Capua bezitten goedbewaarde 
amphitheaters die tot de grootste van de Romeinse wereld 
behoren, Pompeji bezit het oudstbekende exemplaar.
■ Wat de antieken nagelaten hebben, heeft de mens in de 
middeleeuwen niet noodzakelijk zomaar vernietigd. Vele ge
bouwen zijn als het ware gedemonteerd en in een nieuwe vorm 
heropgebouwd. De waardering voor de klassieke oudheid is 
nooit helemaal uit de geschiedenis geweest.
■ De reis wordt begeleid door Patrick Monsieur, docent 
Etruskische en Romeinse kunst.

Prijs * 54.900 BF

Hedendaagse architectuur in Groningen

Groningen
25 & 26 mei 1995

■ Groningen is de hoofdplaats van de gelijknamige provin
cie. het is een erg levende stad en er word nogal wat aandacht 
besteed aan stedebouwkundige vernieuwing en hedendaagse 
architectuur. Een van de meest in het oog springende realisaties 
is natuurlijk het sterk besproken Groninger Museum van 
Alessandro Mendini, "een Utopia van het noorden" zoals hij 
het noemde. Exact honderd jaar na de oprichting van het 
Groningsch Museum voor Oudheden etaleert de Italiaanse 
architect Michele de Lucchi in zijn roestrode labyrinth, ver
stopt in een bunker van Groninger baksteen de archeologische 
vondsten, grotere en kleinere deelcollecties uit de loop der 
eeuwen. Een etage hoger, in zijn aluminium rotonde, boog 
Philippe Starck zich over de afdeling Kunstnijverheid. Deze 
afdelingen liggen links van de entreehal, gedomineerd door de 
neerwaarts golvende trap van overwegend blauwe mozaïek. 
Rechts treden we Mendini's domein van de eigentijdse kunst 
binnen. Er is een opeenvolging van zalen en ruimten die naar 
regie van Peter Struycken steeds sterk in kleur wisselen. Het 
sterk omstreden paviljoen van Coop Himmelblau biedt onder
dak aan drie eeuwen beeldende kunst (1650-1950).
Giorgio Grassi bouwde in Groningen de nieuwe Stads
bibliotheek in 1994. De Minerva-Academie van architect Piet 
Blom en gerealiseerd tussen 1976 en 1984 krijgt eveneens 
onze aandacht net als de Technische School van Van der Vlugt 
en Wiebenga uit 1922-23. Indien de tijd het toelaat bezoeken 
we ook nog enkele recente woningbouwprojecten zoals die 
van Claus en Kaan.
■ Luc Verpoest werkte een degelijk en rijkvoorzien pro
gramma uit.

Prijs 5.670 BF
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OVER DE ZOMER SEIZOENSLUITER

ZOMERCURSUSSEN

■ WoordBeeldKlank
met Peter De Smet
Doel van deze lessenreeks is de barrières tussen verschil
lende disciplines te doorbreken. Een muziekstuk, een 
literair werk en schilderijen rond één thema worden met 
elkaar in verband gebracht. Bijvoorbeeld Grünewald - 
Huysmans - Hindemith / Botticelli - Ottorino Respighi - 
Evelyn de Morgan / Oscar Wilde - Franz Schreker - 
Alexander von Zemlinsky /...
in Antwerpen, UFSIA van 3 juli tot 7 juli
en in Cent, van 3 tot 7 juli.

■ Gallia Belgica
met Patrick Monsieur
Romeinse cultuur in België. In vier dagen wordt stapsge
wijs de ontwikkeling, bloei en ondergang van het antieke 
België geschetst, 's Namiddags bezoeken we opgravingen 
en musea, zoals Velzeke,Antoingen Doornik, Oudenburg 
en Tongeren.
in het Jubelparkmuseum te Brussel, van 4 tot 7 juli.

■ Osiris, kruis en halve maan
met Peter De Smet
Aan de hand van cultusvoorwerpen, beelden, juwelen, 
bouwwerken,... wordt niet alleen de officiële godsdienst 
van de farao's geëvoceerd, maar ook de opvattingen 
tijdens de Grieks-Romeinse tijd (het Koptische Christen
dom) en van het Islamitische Egypte.
in het Jubelparkmuseum te Brussel, van 11 tot 14 juli.

■ Gotische Beeldhouwkunst
met Patrick Verlaak, Dominique Dumon
Een overzicht van de 15de eeuwse sculptuur in de 
Bourgondische Nederlanden, gecombineerd meteen "beel- 
den-tocht" langs een aantal laat-gotische sculpturen.
in Brugge, Hof van Watervliet, van 1 tot 5 augustus

■ Geschetst
met Damien Deceuninck
Over tekeningen van de renaissance tot nu. Een lessen
reeks die niet enkel de tekening als beeld, als voorstelling 
wil analyseren, maar ook de tekening als resultaat van een 
beweging, een geschrift wil zien . Met bezoek aan "Traité 
du trait", Louvre, Parijs.
in Gent, van 10 tot 13 juli,
in Antwerpen, UFSIA van 17 tot 20 juli
en in Hasselt, Centrum voor Kunsten, van 24 tot 27 juli.

■ Het Galante Tijdperk
met Michel Peeters
In deze zomercursus wordt het Nederlandse rococo in zijn 
internationale context geplaatst en wordt ook nagegaan 
wat zijn plaats binnen de Nederlandse kunst is.
Met bezoek Rijksmuseum Amsterdam.
in Antwerpen, UFSIA, van 22 tot 25 augustus
en in Gent van 22 tot 25 augustus.

■ Gent: klassiek en neo
met Michel Peeters
In de reeks "klassiek en neo" komt na Antwerpen nu Gent 
aan de beurt. Het is de bedoeling om in de theoretische 
ochtendlessen een internationale en lokale context te 
schetsen van wat classicisme en neostijlen nu precies zijn 
om dan in de namiddag in de stad gebouwen en werken 
op te zoeken.
in Gent, van 7 tot 11 augustus.

■ Beelden van vrouwen in het symbolisme
met Peter De Smet
Beelden en verbeeldingen van de vrouw in de 19de eeuw 
staan centraal in deze reeks.
in Brugge, Hof van Watervliet, van 14 tot 17 augustus

■ Roy Lichtenstein
met Rita Keymeulen
Een "klassieker" van de Pop art is 70 geworden en zijn 
retrospectieve tentoonstelling doet ook Brussel aan. Een 
overzicht binnen een ruime context wordt in een korte 
cursus aangebracht.
in Brussel, PSK van 17 tot 20 juli,
in Gent, van 24 tot 27 juli,
en in Antwerpen, Muhka, van 8 tot 12 augustus.

■ Het project van de moderne kunst
met Paul Van Beek
"Derjanustempel. Das Museum zwischen Ein-undAusgang 
derModerne" is een intrigerend tentoonstellingsproject in 
Krefeld dat een ruggegraat biedt voor een terugblik én een 
vooruitblik op "moderne" kunst, voor reflecties overzin en 
onzin van het museum, de relatie tussen "moderne" en 
"hedendaagse" kunst en de omgang met een "collectie". 
Een viertal lessen en een daguitstap naar Krefeld.
in Antwerpen Muhka, van 17 tot 19 juli 
en in Gent, van 17 tot 19 juli.

■ Hedendaagse kunst: beeld en vertoog
met Paul Van Beek
Experiment en onderzoek bepalen de grondlijnen van 
deze bijeenkomsten, waarin fragmenten van de recente 
internationale kunstpraktijk worden besproken en afge
wogen aan de beschikbare tentoonstellingen van actuele 
kunst in het Muhka en andere Belgische musea, galeries, 
collecties. Vier lessen en vier bezoeken.
in Brussel, PSK, van 24 tot 27 juli.

ZOMER PROJECTEN

■ Met het Oog op de Dood. Een Inleiding tot de Graf
kunst.
met Epitaaf vzw, die sinds 1984 initiatieven neemt voor 
het bestuderen, beschermen en bewaren van belangrijke 
begraafplaatsen, kerkhoven of grafmonumenten. In net 
voormalige Grafbeeldhouwersatelier Ernest Salu, aan de 
rand van net kerkhof te Laken is Epitaaf een Museum en 
Documentatiecentrum voor Grafkunst aan het inrichten. 
in Gent, van 14 tot 18 augustus.

• Van Aalborg tot Zwichau. De culturele erfenis van 
Europa Onder Stoom
met Patrick Viaene
Met deze zomercursus openen we een voor AMARANT 
nieuw studiegebied . Vijf dagen lang exploreren we de 
weinig bekende wereld van Europa's industrieel erfgoed 
en maken we kennis meteen verrassend rijk patrimonium. 
In een gevarieerd programma worden de realisaties van 
een kwarteeuw industriële archeologische praktijk voor
gesteld.
m Gent, van 29 augustus tot 02 september.

NAZOMER FILMCURSUS

■ Viaggio in Italia. Roberto Rossellini en het Italiaanse 
neorealisme
met Steven Jacobs
Roberto Rossellini (1906-1977) wordt tot de belangrijkste 
regisseurs gerekend die de cinema in haar honderdjarig 
bestaan heeft gekend. Als vooraanstaand vertegenwoordi
ger van het Ital iaanse neoreal i sme veroorzaakte Rossel I ini, 
samen met onder meer Luchino Visconti en Vittorio De 
Sica, een ware aardverschuiving in de filmgeschiedenis. 
in Gent, zaterdagen en woensdagen van 16 tot 30 septem
ber.

ZOMER LEZINGEN IN UITVOERING

De Lezingen in Uitvoering van AMARANT bieden achter
gronden, interpretaties of kanttekeningen bij de kunst- 
actualiteit.

■ Paul Thek
Lezing van Dirk Pültau naar aanleiding van de Thek- 
retrospectieve in het centrum voor hedendaagse kunst 
Witte de With in Rotterdam.
Op 5 augustus in Brussel, PSK
en op 9 augustus in Antwerpen, Muhka.

■ Louise Bourgeois
Lezing van Ilse Kuijken aansluitend bij de tentoonstelling 
in het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Op 12 augustus in Brussel, PSK
en op 16 augustus in Antwerpen, Muhka.

■ Victor Grippo
Jimmie Durham spreekt over het werk van Victor Grippo, 
naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel.
Op 19 augustus in Brussel, PSK
en op 23 augustus in Antwerpen, Muhka.

De nakende' Zomeractiviteiten van AMARANT worden ge
bundeld. Gratis Brochure beschikbaar vanaf 20 mei.
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■ Constantin Brancusi 1876-1957
met Stef Van Beilingen
Men beschouwt Brancusi als een van de essentiële beeld
houwers van deze eeuw, toch is het meer dan twintig jaar 
geleden dat een tentoonstelling exclusief op zijn oeuvre 
werd afgestemd. Twee lessen en. bezoek aan Centre 
Pompidou, Parijs.
in Antwerpen, Muhka op 15 en 22 mei
en in Gent op 19 en 26 juni.
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■ Mare Holthof spreekt op zondagochtend 28 mei, 
om 11.00 uur over
"De H. Maagd en het Kind Jezus" (c. 1450)
van Jean FOUQUET
in het Koninkijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen.

Tweede lezing uit de niet te voltooien cyclus waarin 
AMARANT aan critici, kunsthistorici, kunstenaars, con
servators, filosofen, schrijvers,... volgende korte opdracht 
voorlegt. Kies één object uit de vaste collectie van één 
museum, stichting of archief naar keuze en maak het tot 
onderwerp of aanleiding van een lezing die ter plaatse 
wordt gegeven.

In het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen hangt 
een vreemd, fascinerend schilderij. Het is van de hand van 
de Franse schilder Jehan Fouquet (c. 1420-c. 1481) en 
vormt het rechterpaneel van de "Diptiek van Melun" die 
door Fouquet rond 1450geschilderd werd. HetAntwerpse 
paneel stelt de heilige maagd en het kind Jezus voor. Maria 
zit op een troon, een venster weerspiegelt in de versierin
gen ervan. Achter de troon troepen rode en blauwe 
engeltjes samen, die op ons - moderne kijkers - een quasi 
surrealistische indruk maken. Het linkerpaneel (nu in 
Berlijn) toont de opdrachtgever Etienne Chevalier en zijn 
patroonheilige. Die heilige draagt een boek met daarop 
een stuk rots dat uit een doek van René Magritte zou 
kunnen komen.
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Jean Fouquet De H. Maagd en het Kind Jezus, ca. 1450

AMARANT PRAKTISCH

AMARANTteam
Filip De Keyser, Erik Eelbode (cursussen, lezingen, projec
ten) • Hilde Bracke, Daan Rau (reizen, daguitstappen) • 
Koen Brams, Etienne Wynants (De Witte Raaf) • Gauthier 
Dejonghe, Ruud Van Damme, Goedele Van den Eede 
(zakelijk beleid en administratie)
AMARANT-lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt één jaar vanaf ontvangst van 
betal ing en betekent m i nstens 10 % korti ng op al Ie Amarant- 
activiteiten, zes nummers van Dë Witte Raaf en vijf 
programmabrochures.
Lid worden kan door overschrijving op een van onder
staande rekeningnummers
Tarieven lidmaatschap
België 900 BF
Nederland 55 fl
Buitenland 1050 BF
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