
DANIËL ROVERS

1.

In de lente van 1920 schrijft Franz Kafka
vanuit het kuuroord Meran een brief – een
van de eerste brieven in een corresponden-
tie die tien verliefde maanden zou duren –
aan de Tsjechische vertaalster Milena
Jesenská in Wenen. Hij vertelt haar een
anekdote over een nog onbekende jonge
schrijver die koortsachtig aan zijn debuut-
roman werkt. Dostojevski is de naam van
deze auteur, die zijn woning deelt met een
bevriende literator, wiens naam Griegoriev
is. Deze Griegoriev krijgt het manuscript van

Dostojevski als eerste te lezen. Aanvankelijk
is hij stomverbaasd. Griegoriev heeft welis-
waar al maanden dicht beschreven vellen
papier in de woning zien rondslingeren,
maar hij had nooit gedacht dat zijn huis-
genoot een complete roman zou kunnen
schrijven. Dezelfde dag nog neemt hij het
manuscript mee naar de beroemde criticus
Nekrassov. De volgende nacht luidt om drie
uur de bel in de kamer van Dostojevski. Het
zijn Griegoriev en Nekrassov, die hem omar-
men en kussen en hem zeggen dat hij de hoop
van de Russische literatuur is, en die daarna
nog uren met hem blijven discussiëren, voor-
namelijk over zijn roman, die Arme mensen zal
heten. In de vroege ochtend vertrekken
vriend en criticus uit de woning, en de jonge

auteur blijft alleen achter. Dostojevski leunt
tegen het raam en ziet hen vertrekken. Dan
begint hij te huilen. De Russische auteur,
schrijft Kafka in zijn brief, zou deze nacht de
gelukkigste uit zijn leven hebben genoemd:
“Diese herrlichen Menschen! Wie gut und
edel sie sind! Und wie gemein ich bin!”1

Over de betekenis van de anekdote, door
Kafka met Talmoedische zeggingskracht
opgedist, kan uitgebreid gespeculeerd wor-
den; de briefschrijver zelf lijkt met het ver-
haal te zinspelen op een allesoverheersend
zondebesef. Raadselachtig ook is de reactie
van de auteur Dostojevski op die letterlijk
juichende ontvangst van zijn eerste roman:
de uitroep aan het venster van zijn kamer-
raam – “Wie gemein ich bin!” – maar ook

Relaties (2)

Wat delen kunstenaars met elkaar? 
In dit nummer, een vervolg op het vori-
ge, wordt die vraag verder uitgediept en
in diverse deelvragen uitgesplitst. Aan
de ene kant van het spectrum is er de
eenzame kunstenaar die de blik van de
buitenwereld zoekt om zicht te krijgen
op zijn eigen werk. In het vorige num-
mer was hierover Luc Tuymans aan
het woord. In het openingsessay van
dit nummer besteedt Daniël Rovers
(ook) aandacht aan het omgekeerde:
de defensieve blik op het eigen werk,
vooral bij (meer gearriveerde) schrij-
vers, die vaak verhardt tot een narra-
tieve bast die het werk afsluit voor cor-
rectie én herinterpretatie.

Aan de andere kant van het spec-
trum is er de vriendschap tussen kun-
stenaars zoals die door Joëlle
Tuerlinckx wordt beschreven in een
gesprek met Koen Brams en Dirk
Pültau. Tuerlinckx leest de vriend-
schap tussen kunstenaars als een sys-
teem (‘système amitié’) waarin bepaal-
de facetten van de artistieke praktijk
ter discussie kunnen komen die elders
(bijvoorbeeld in het curatoriale sys-
teem) worden verstikt. De rode draad
in het gesprek is de politieke inzet van
vriendschap als een vorm van weer-
stand in een steeds meer geëconomi-
seerde kunstwereld.

Interessant is het onderscheid dat
Tuerlinckx maakt tussen gewone
vriendschap (in het leven) en wat ze
‘artistieke vriendschap’ noemt, die
zich uitkristalliseert rond gedeelde
artistieke fascinaties. Dat onderscheid
vormt meteen een handvat om de
vriendschapsconstellaties te begrijpen
rond dewelke het gesprek met
Philippe Van Snick is opgebouwd: de
relatie tussen hem en Etienne Lievens /
Jef Somerlinck zou je als een artistieke
vriendschap, die tussen hem en
Amédée Cortier als een gewone
vriendschap kunnen karakteriseren.

Het nummer besteedt ook aandacht
aan de pogingen om artistieke vriend-
schappen te organiseren. Tuerlinckx
vertelt kort over haar ervaringen met
het kunstenaarsinitiatief NICC. 
Van Snick probeerde het zogenaamde
Dynamic World Project uit de grond te
stampen, maar jammer genoeg kreeg
deze constructie nooit vaste grond
onder de voeten. In moderne kunst-
kringen rond 1930 – zie de bijdrage van
Alied Ottevanger over de relatie tussen
Stijl-voorman Theo van Doesburg en de
Zweedse kunstenaar en curator Otto
G(ustave) Carlsund – was groepsvor-
ming een courante praktijk om de aan-
dachtseconomie van de kunstwereld
tactisch te bespelen. Overigens betreft
het meest sprekende moment in
Ottevangers verhaal misschien wel het
einde van de vriendschap tussen
Carlsund en Van Doesburg – waarmee
nog een onvermijdelijke rode draad in
dit nummer is aangegeven… 

Twee bijdragen vormen een recht-
streeks vervolg op het vorige nummer:
de Brieven over samenwerking van
Myriam Van Imschoot en haar
gesprekspartners en de corresponden-
tie tussen Adolf Merckx, drijvende
kracht achter de Dendermondse kunst-
kring Celbeton, en Jan Walravens.
Ten slotte: een bijdrage van Bart
Verschaffel over de werkwijze van 
Jan De Cock – overigens gekenmerkt
door ploegenarbeid – en een bespre-
king van De mythe van het kunstenaar-
schap van Camiel van Winkel door
Frank Reijnders.
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Wie gemein ich bin!
Over de auteur die zijn eigen lezer wordt  
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zijn nachtelijke euforie na de reactie van de
eerste lezers van het manuscript.

Waarom zou Dostojevski deze nacht de
gelukkigste in zijn leven hebben genoemd?
Als hij wist dat zijn tekst uitmuntend was,
hoefde hij vriend en criticus nergens dank-
baar voor te zijn. Zij hadden slechts de kwa-
liteit gehonoreerd die de jonge auteur
allang zelf had onderkend. En mocht hij
zijn tekst als een te bekritiseren eerste versie
hebben beschouwd, dan had hij zijn aller-
eerste lezers zelfs iets kwalijk te nemen. Ze
waardeerden kennelijk zijn middelmatig-
heid. Waarom was Dostojevski dan zo
gelukkig in die zomernacht omstreeks
1845? Het antwoord op de vraag ligt voor
de hand. Dostojevski moet geen idee hebben
gehad of datgene wat hij in al die maanden
bijeen had geschreven een overtuigend lite-
rair werk was geworden. Vandaar zijn eufo-
rie toen bleek dat hij tot Russische hoop in
bange dagen werd uitgeroepen. Toch kan
ook dat antwoord niet echt bevredigend
genoemd worden. Want waarom zou de
auteur zo gelukkig geweest zijn om een
prestatie die hijzelf kennelijk niet op waarde
had kunnen schatten? En dus moet het dit
zijn geweest: Dostojevski had wel een ver-
moeden van de grootsheid van zijn eerste
roman, maar kon, of liever wilde zijn eigen
ogen niet geloven. Hij had lezers nodig om
te zien of zijn schepping geslaagd was.

Het moment waarop een schrijver de
lezer wordt van zijn eigen tekst, het
moment dus nadat hij de laatste hand heeft
gelegd aan een manuscript – daarover is
niet zoveel geschreven. Wie zou dat ook
moeten doen? De auteur? Die heeft wel
andere zaken aan zijn hoofd op dat uitzon-
derlijke moment waarop hij uitgeschreven is.
In de roes of de vermoeidheid volgend op de
volbrachte tekst zou hij over een bovenmen-
selijke wilskracht moeten beschikken om
ook dit moment nog voor het nageslacht te
willen bewaren. Bovendien is er amper

sprake van zo’n in de tijd afgegrensd ‘einde’
van de schrijfarbeid. Wie wel eens met het
oog op publicatie heeft geschreven – de
vraag luidt natuurlijk: wie niet? – weet dat
een tekst als een bodempje koffie in een kan-
toormok is; na het weekend drijft er al snel
een korstje groenwitte schimmel op. Een
tekst is nooit ‘af ’ op het verwachte of ver-
hoopte tijdstip. Een nachtje slapen volstaat
vaak al om datgene waarin je de avond
voordien nog sprankeling, eruditie, scherp-
zinnigheid vermoedde, te zien als dat wat
het eigenlijk is: een voorlopige versie, een
hoop onzin. Je zou het nog niet aan je beste
vrienden te lezen durven geven.

Je eigen stem terughoren op een band-
opname – dat is nooit echt leuk. Maar een
eerste versie van een tekst van eigen hand
teruglezen – dat is ook geen lolletje. En het
erge is: aan zo’n tekst kun je, anders dan
aan het timbre van de eigen stem, een zeke-
re persoonlijkheid aflezen.  

2.

Dirk Van Hulle schrijft in het recent ver-
schenen De kladbewaarders over de genese
van literaire teksten en putte daarvoor uit
zijn eigen ervaring als delver van de Joyce-
archieven (63 delen), met name de notitie-
boekjes (50 stuks) waarin schetsen staan
voor Finnegans Wake. Van Hulle noemt in de
inleiding van De kladbewaarders een essay
van Edgar Allan Poe, getiteld The Philosophy
of Composition. Daarin wordt de gang van
auteur tot lezer voorgesteld als een rechte
lijn, waarbij de auteur weloverwogen beslis-
singen neemt met het oog op een canoniek
literair werk. De tekstwetenschapper is
sceptisch: “Achteraf is het uiteraard niet
moeilijk het schrijfproces voor te stellen als
een rechtlijnig pad naar het gepubliceerde
resultaat. In werkelijkheid was het vaak
heel wat kronkeliger.”2 Tegelijkertijd plaatst

hij Poe’s bluf in de historische context: de
Amerikaanse auteur zette zich met het
essay vooral af tegen de romantische kunst-
beschouwing, die het kunstwerk voorstelde
als de vrucht van een bovenmenselijke, god-
delijke inspiratie.

Als kunstenaars uitspraken doen over het
werk dat ze scheppen, hebben ze er een
handje van dat scheppingsproces zelf ach-
teraf vorm te geven. Van Hulle noemt als
voorbeelden Thomas Mann en Willem
Elsschot, die veelal de eerste versie van hun
manuscripten vernietigden, maar het nage-
slacht wel inzicht boden in het scheppings-
proces door daar later weer nieuwe teksten
over te schrijven. Mann deed dat met Die
Entstehung des Doktor Faustus, Elsschot met
Achter de schermen, een verslag van de gene-
se van zijn Opdracht bij de novelle Tsjip. Aan
de hand van het manuscript van Achter de
schermen laat Van Hulle zien dat Elsschots
revisie van zijn eigen tekst in werkelijkheid
heel wat ingrijpender was dan hij in het
kijkje achter de schermen deed voorkomen.
Een aanvankelijk sentimenteel begin, waar-
in de auteur gewag maakte van de geboorte
van een kleinzoon, werd bijvoorbeeld in een
tweede versie achterwege gelaten.

Schrijvers zijn in de eerste plaats lezers,
stelt Van Hulle. En soms worden het zulke
strenge lezers van zichzelf,  dat ze niet meer
aan schrijven, dat wil zeggen: niet meer aan
publiceren toekomen. Joyce bijvoorbeeld,
die zeventien jaar aan de zeshonderd pagi-
na’s van Finnegans Wake werkte. Of Musil,
die zijn driedelige roman Man zonder eigen-
schappen nooit uit handen heeft kunnen
geven. Of Flaubert, die dagenlang kon
schaven aan een enkele pagina proza, zelfs
aan enkele afzonderlijke regels als het werk
écht niet wilde vlotten, en wiens laatste
roman Bouvard et Pécuchet dan ook pos-
tuum gepubliceerd werd; de auteur was nog
druk bezig de tekst te redigeren. Of Proust,
die zijn uitgever en diens zetter zowat tot

waanzin dreef door elke drukproef terug te
sturen, de marges volgeklad met complete
alinea’s ter aanvulling van de oorspronke-
lijke tekst. Ook hij kwam niet meer toe aan
de redactie van het laatste deel van de
Recherche. Al is er een verschil tussen de
laatste twee schrijvers, zoals Roland
Barthes opmerkte in zijn essay Flaubert en de
zin: “Proust sluit zich op omdat hij veel te
zeggen heeft en door de dood op de hielen
wordt gezeten, Flaubert omdat hij eindeloos
moet corrigeren; eenmaal opgesloten voegt
Proust onmiddellijk toe (zijn fameuze
‘papiertjes’) terwijl Flaubert wegneemt,
doorhaalt, voortdurend op zijn schreden
terugkeert en opnieuw begint.”3

Maar misschien moet het anders gefor-
muleerd worden, en worden juist deze
auteurs tot op de dag van vandaag gelezen
en bestudeerd omdat ze zich ontpopten tot
zulke scrupuleuze lezers van hun eigen
oeuvre.4 Is het in dat licht onfortuinlijk te
noemen dat de vriend en toegewijde lezer
Max Brod na het overlijden van Kafka in
1924 diens niet gepubliceerde romans wei-
gerde te verbranden?

De beste auteurs produceren niets omdat
ze hun werk niet uit handen kunnen geven,
omdat ze geen lezer van zichzelf kunnen
zijn, omdat ze hun eigen ogen nooit willen
geloven. Een verleidelijke gedachte. Op de
filosofische faculteit van de destijds nog
Katholieke Universiteit Nijmegen ging half-
weg de jaren ’90 de mare dat een reeds vijf-
enveertigjarige universitair hoofddocent,
die nog altijd niet gepromoveerd was en der-
halve met de titel drs. door het leven ging,
maar liefst drie proefschriften in zijn
bureaulade had liggen, over respectievelijk
het werk van Wittgenstein, Russell en
Frege. Een aardige, bescheiden kerel, met
een jongensachtige uitstraling, gekleed in
flanellen overhemden met immer opgerolde
mouwen. Wie weet wat hij voor geschriften
nalaat?
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Willem Elsschot

eerste en laatste pagina van het manuscript ‘Achter de Schermen’
bron: AMVC-Letterenhuis, Antwerpen
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Het blijkt bijzonder lastig om een zelf
geschreven tekst met kritische ogen, de
ogen van een ander, te beoordelen. Nu
bestaan er een paar trucs om die moeilijk-
heid te overwinnen. Bijvoorbeeld door een
werkversie van de tekst in een vreemd let-
tertype af te drukken. En wie daarvoor de
tijd heeft kan zijn tekst gewoon een weekje
laten rusten om hem dan op een ochtend
onverwacht, liefst heel vroeg, nog eens aan-
dachtig door te lezen. Het zijn hulpmidde-
len die van de schrijver een instantlezer
moeten maken, vooruitlopend op de defini-
tieve scheiding. Want uiteindelijk gebeurt
het toch. De tekst wordt afgedrukt in een
krant of tijdschrift of anderszins gepubli-
ceerd en de auteur komt buiten zijn eigen
woorden te staan; hij wordt tegen wil en
dank een lezer van zichzelf. Alhoewel het
daarmee nog niet afgelopen hoeft te zijn.
Zolang hij leeft kan een auteur in opeenvol-
gende drukken veranderingen aanbrengen
in de tekst. Het werk is dus welbeschouwd
nooit definitief ‘af ’. Er zijn extreme gevallen
bekend. Naar verluidt retoucheerde de
schilder Bonnard zijn eigen werk nog als het
al in het museum hing, waarvoor hij een
speciaal palet en penseeltje had laten ver-
vaardigen die hij in zijn jaspanden verbor-
gen kon houden: “Keek de suppoost even de
andere kant op dan was gelijk de ontbre-
kende toets aangebracht.”5

In de modernistische literatuuropvatting
is de auteur vanaf het moment dat hij zijn
tekst publiceert (en eigenlijk ook al daar-
voor) een irrelevante instantie. De auteur is
een lezer als alle andere lezers, en dat we ons
überhaupt zo vaak bezighouden met die
Hoofdletter A Auteur, is een uiting van een
humanistische en kapitalistische ideologie,
die langzamerhand in onbruik zal raken. Zo
luidde althans de antiautoritaire strekking
van het bekende essay – manifest is een
beter woord – over de dood van de auteur
door Barthes in 1967-1968.6 Twintig jaar
eerder hadden twee Amerikaanse litera-
tuurprofessoren, William K. Wimsatt en
Monroe C. Beardsley, in een geheel andere
context, gesproken van de Intentional
Fallacy. Deze slogan was vooral gericht
tegen het dominante onderzoek naar tekst-
genese aan Amerikaanse universiteiten in
de jaren ’40 – Dirk Van Hulle laat het in zijn
boek niet na het ongelijk van de twee heren
nogmaals aan te tonen.

Wat behelsde die Intentional Fallacy ook
alweer? De Intentional Fallacy is de (volgens
Wimsatt en Beardsley foutieve of ketterse)
overtuiging dat de intentie van een auteur
relevant is voor de waardering van diens
werk. Let wel: waardering. In die zin lijkt
het programmatische opstel uit 1946 van-
daag welhaast progressief: de professoren
verdedigen, volgens de Angelsaksische tra-
ditie, het beargumenteerde smaakoordeel
binnen de universiteitsmuren.

Het oordeel dat een schrijver met betrek-
king tot zijn eigen werk kan uiten, wordt in
het opstel op twee manieren ontkracht.
Ten eerste blijken auteurs vaak weinig
steekhoudends te melden over hun eigen
teksten, hoewel Wimsatt en Beardsley (iro-
nisch?) toegeven dat de goedbedoelde
opmerkingen van auteurs vaak “inspira-
tional” zijn en “most affectionately
remembered”. Ter illustratie wordt de dich-
ter Housman geciteerd, die melding maak-
te van zijn gewoonte om na een middag-
pint een wandeling te maken voordat hij
aan zijn poëzie begon. Wimsatt en
Beardsley spreken, nu zonder omhaal, van
“verbale yoga”, hoogstens interessant als
stimulans in klassen “creative writing”.
Ten tweede mogen auteurs in een kritische
beschouwing niet worden opgevoerd als
alwetende bron van kennis. De argumen-
tatie gaat als volgt. Beide professoren stel-
len zich een simpele vraag, die luidt: wat
zou er gebeuren als we de dichter T.S. Eliot
eens een briefje zouden kunnen schrijven
met de vraag of de zeemeerminnen
genoemd in zijn Love Song of J. Alfred
Prufrock refereren aan de zeemeerminnen
die genoemd worden in het werk van John
Donne? Het antwoord is al even simpel en
luidt: niets. Herhaling van het uitgangs-
punt: “Our point is that such an answer to
such an inquiry would have nothing to do
with the poem ‘Prufrock’; it would not be a
critical inquiry. Critical inquiries, unlike
bets, are not settled in this way. Critical
inquiries are not settled by consulting the
oracle.”7

Maar met een ban op de auteur als orakel is
het laatste woord over ‘de auteur’ in de lite-
ratuurbeschouwing nog niet gesproken.
Die auteur heeft normaliter heel wat meer
te melden over zijn eigen teksten dan de
antwoorden op dergelijke quizvragen. En
hopelijk stelt een interviewer ook andere
zaken aan de orde dan eenvoudige filologi-
sche kwesties. Soms hebben auteurs zelfs
zoveel te vertellen over het eigen werk, dat
ze er een boek over schrijven. Willem
Brakman, van wie de genoemde Bonnard-
anekdote afkomstig is, deed dat bijvoor-
beeld in 1983 in de essaybundel Een wak in
het kroos.

Bij de postmodernist Brakman – al wil hij
dat zelf nooit geweten hebben – leven er
minder bekommernissen over de almacht
van de auteur. Hij weet dat die macht maar
relatief is en dat er bovendien geen sprake
kan zijn van een intentie waarmee een
auteur zou kunnen schermen. Brakman
schrijft: “Niet in een laatste bedoelingen uit-
sprekende formule is het boek aanwezig,
maar in het lezen, een wat wonderlijk pro-
ces, waarbij men in zoverre stenen voor
brood krijgt dat het inzicht, het weten waar-
op men een boek lang heeft gewacht niet
het resultaat is, maar dat wat men achter
zich heeft, in het steeds duidelijker worden
van wat voortdurend al aanwezig was.”8

Ook de schrijver heeft op geen andere
manier toegang tot zijn boek dan door het
(opnieuw) te lezen. Hij heeft bovendien het
nadeel dat hij tamelijk veel weet over de
ontstaansgeschiedenis, kennis die hij vol-
gens Brakman zal moeten vergeten om te
kunnen schrijven over de tekst die hij aan
het lezen is.

De essays die Brakman opneemt in Een
wak in het kroos zijn een wonderlijke menge-
ling van interpretatie en biografische – ‘ver-
klaring’ is hier het woord niet – ‘uitbrei-
ding’. Eigenlijk schrijft Brakman in de mar-
ges van zijn biografisch geïnspireerde
romans en verhalen nogmaals een biogra-
fisch geïnspireerde tekst. In zijn historische
debuut, de verhalenbundel De weg naar
huis, merkt de auteur bijvoorbeeld een pas-
sage op die op het eerste zicht nietszeggend
is. Ze handelt over een jongetje dat neer-
knielt bij een voetbal en de kleine details
ervan waarneemt, de vezeltjes van het leer,
het zandgruis, het ruisen als hij zijn vingers
over de bal laat gaan, waarbij hij, zoals
Brakman stelt, een “maximale aandacht en
concentratie” opbrengt voor “wat iedereen
over het hoofd zag”.9 Die ‘hij’, dat is het
jochie met de bal én de terugblikkende
schrijver. Dezelfde positie zou Brakman
waarschijnlijk innemen als hem gevraagd
werd ook aan dit boek, Een wak in het kroos,
een opstel te wijden. Opnieuw zou hij zijn
eigen schriftuur interpreteren door haar uit
te breiden; hij zou zijn lezers wijzen op
details die ‘iedereen over het hoofd zag’.

Dit is een mooie, poststructuralistisch
ogende conclusie: een Droste-effect van de
schrijver die lezer van zijn eigen werk
wordt, daarover schrijft, en daarvan weer
de lezer wordt. De praktijk ziet er vaak
anders uit. In werkelijkheid essayeren
schrijvers maar heel zelden met overgave
over het eigen werk. Als ze zich uitspreken
over de teksten die ze zelf schreven, gebeurt
dat doorgaans in een interview. En hoe las-
tig blijkt het dan om een auteur voluit, dat
wil zeggen zonder schroom of branie, over
diens werk te laten spreken. Een specifieke
vraag naar de tekst is vaak het laatste wat
een auteur verwacht. Die auteur is hoogst-
waarschijnlijk al vaker dan één keer ‘op de
rooster gelegd’, of ‘aan de tand gevoeld’. De
auteur heeft daarom niet zelden, vooraf-
gaand aan de publiciteitscampagne, een
lijstje aangelegd met anekdotes, literaire
referenties en andere slimmigheden om het
belang van zijn publicatie te onderstrepen,
en de krantenlezers en televisiekijkers
warm te maken voor het boek.

Daarbij heeft de auteur in bijna alle geval-
len een strategisch voordeel op zijn
gesprekspartner: hij heeft het boek in kwes-
tie, en het oeuvre waarin het boek is inge-
bed, in zijn geheel gelezen. In een tijd waar-
in er steeds meer boeken geproduceerd wor-
den en in kranten steeds minder ruimte
beschikbaar is voor recensies door profes-
sionele lezers, groeit het gezag van de
schrijver als lezer. Meer bepaald: als lezer
van zijn eigen werk. Voor de auteur staat er
ook zoveel meer op het spel, namelijk zijn
levenswerk. Daarvan legt hij altijd reken-
schap af in zo’n vraaggesprek, dat onder-
deel uitmaakt van het publieke vertoog. Het

uitzicht van de auteur op zijn eigen oeuvre
is echter vertekend door de positie die hij na
vele jaren noeste arbeid eindelijk heeft
bereikt, zeg maar gerust veroverd. Zijn oor-
deel is langzamerhand gestold in vaststaan-
de bewoordingen, waarachter het oeuvre
zelf schuilgaat. Een interviewer heeft ver-
volgens aan een hamer en beitel amper
genoeg om door het gevestigde auteurs-
beeld heen te breken.

4.

De Nederlandse auteur Marjolijn Februari
publiceerde in 2007 de roman De literaire
kring. Na haar debuut in 1989 met De zonen
van het uitzicht was dit pas haar tweede vol-
ledige prozaboek. De roman en zijn auteur
kregen de nodige aandacht in de media. Er
werden relatief veel interviews afgenomen.
Opvallend in die gesprekken was dat de
auteur afstand nam van haar debuut, een
fragmentarisch drieluik over artistieke en
psychologische onthouding, geschreven in
een uiterst lapidaire en aforistische stijl. De
auteur was halfweg de twintig toen uitgeve-
rij Querido De zonen van het uitzicht publi-
ceerde. In 2007 oordeelde Februari dat de
tekst uit 1989 te veel losse eindjes had
gekend: “Het verschil is dat ik er nu een
samenhangend verhaal van heb gemaakt;
misschien ben ik dat bij mijn eerste boek
wel vergeten.”10 Hoewel het wellicht
lovenswaardig is dat een auteur zichzelf
durft af te vallen in het openbaar, mag het
ook wel wat vreemd worden genoemd.
Want het gebrek aan samenhang werd in
het debuut zelf voortdurend expliciet verde-
digd: de tekst maakte duidelijk dat een
“schitterend hiaat” opnieuw tastbaar
gemaakt moest worden. Nog vijf jaar na
publicatie zou Februari deze ‘intentie’ ver-
dedigen. In een bijzonder vormgegeven
gesprek met Annemiek Neefjes, bijna een
literaire tekst op zich, oordeelde de auteur
dat de realistische, verhalende roman voor
haar had afgedaan, omdat de functie die het
romangenre vervulde inmiddels was over-
genomen door film en televisie. De heden-
daagse literatuur zou, met behulp van een
welgekozen ritme en een doordachte struc-
tuur, voortaan inzichten of ervaringen over
moeten brengen zonder die expliciet te
benoemen.11 In 2007 stelde de interviewer
van dienst echter geen kritische vragen over
de opmerkelijke koersverandering. Wel gaf
hij te kennen dat Februari met De literaire
kring een “ronduit klassiek” boek had
geschreven – een ambitie die de auteur zelf
in een eerder interview letterlijk zo had
benoemd.12

Over het algemeen werd De literaire kring
geroemd als een actuele, politiek relevante
en lichtvoetige roman. Er waren enkele uit-
zonderingen. Eén critica noemde de roman
in Ons Erfdeel “vlees noch vis”, half column,
half psychologische roman, en was teleur-
gesteld omdat Marjolijn Februari het experi-
ment uit haar literaire oeuvre leek te hebben
verbannen.13 Op deze negatieve kritiek rea-
geerde de auteur. In De Groene Amsterdam-
mer liet Februari weten dat de critica, tevens
letterkundige, het niet zo goed begrepen
had. Het experiment mocht dan interessant
zijn voor de literatuurwetenschap, voor een
auteur die midden in de samenleving staat
(Februari gebruikte het woord “publieke
intellectueel”) waren er tegenwoordig
andere varkentjes te wassen. Er was een
“nieuwe experimentele omgeving ont-
staan”, waarin er geen behoefte meer zou
bestaan aan zuiver literaire experimenten:
“Er is in korte tijd een volledig nieuwe expe-
rimentele omgeving ontstaan. Met een
experiment probeer je immers uit te zoeken
wat werkt, en dat dan volgens een tamelijk
pragmatisch criterium: wat werkt is wat
werkt. Vijftien jaar geleden probeerde de
schrijver met zijn experimenten uit te vin-
den hoe de taal werkte, nu zijn de deuren en
ramen open gewaaid en is het de vraag of
het werkt wanneer je als een amateur-
Zarathustra de wereld intrekt om op dorps-
pleinen met iedereen te gaan praten.”14

Met haar pleidooi voor pragmatiek en
wereldsheid, afgezet tegen ‘de literatuur-
wetenschap’, leek de auteur andermaal
afscheid te nemen van een van haar oude
stokpaardjes: de weigering een gemakzuch-
tige scheiding aan te brengen tussen theorie
en praktijk. Met name in de bundel Park
Welgelegen (2004) hekelde Februari nog het
‘geginnegap’ over theorie en theoretici, dat
volgens haar op een minachting voor de

beschaving en de kunst wees. “Ik heb met
mijn lichte voorkeur voor denken boven
doen, altijd gedacht dat ons handelen deels
ten dienste staat van onze reflectie. Dat we
zorgen dat de boel ‘functioneert’ opdát we
vervolgens in de gelegenheid zijn ‘alles te
weten’. Kunst, kennis en reflectie is ons
doel; ons handelen is een middel daar-
toe.”15 Dat waren destijds grote, maar
mooie woorden. 

5.

Een schrijver is ook maar een lezer. Als een
auteur over het eigen oeuvre spreekt, moet
men aandachtig en kritisch luisteren. Zelf
weten we niet hoe gemeen we zijn.

Noten

1 Franz Kafka, Briefe an Milena. Herausgegeben
von Jürgen Born und Michael Müller, Frankfurt
am Main, Fischer, 2004, p. 12.

2 Dirk Van Hulle, De kladbewaarders, Nijmegen,
Vantilt, 2007, p. 25.

3 Roland Barthes, Flaubert en de zin, in: Het wer-
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en Jürgen Pieters, Groningen, Historische
Uitgeverij, 2004, p. 90.

4 Dirk Van Hulle oppert in De kladbewaarders dat
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raire werk onaf te laten. Van Hulle noemt
Sterne en (vooral) Lichtenberg, wiens laatste
woorden zouden hebben geluid: “Denkt u ook
niet dat u van mij thans zogenaamde laatste
woorden te horen zult krijgen?”

5 Willem Brakman, De wak in het kroos,
Amsterdam, Querido, 1983, p. 16.

6 In 1969 publiceerde Michel Foucault Qu’est-ce
qu’un auteur?. Hij levert er scherpe kritiek op de
zogeheten ‘dood van de auteur’, waarbij het
‘schrijven’ en het ‘werk’ tot nieuwe transcen-
dente noties zouden worden verheven.
Foucaults kritiek op de humanistische,
auteursgerichte geesteswetenschap van de
jaren ’50 en ’60 vond onder meer weerklank
bij Martha Woodmansee, die de laatste decen-
nia onderzoek deed naar collectieve tekstpro-
ductie en auteursrechten.

7 William K. Wimsatt en Monroe C. Beardsley,
The Intentional Fallacy, in: The Verbal Icon:
Studies in the Meaning of Poetry, Lexington,
University of Kentucky Press, 1954, p. 18.

8 Brakman, op. cit. (noot 5), p. 11.
9 Ibid., pp. 15-16.

10 Jim Lamoree, Een gesprek met Marjolijn
Februari: ‘Ik stop alles in mijn werk en raak daar-
door uitgeput’, in Het Parool, 22 maart 2007.

11 Annemiek Neefjes, Geen sterveling: tekst voor
twee personen en één rijkgeschakeerd personage, 
in Dietsche Warande en Belfort, nr. 1, 1994, 
p. 119.

12 Geke Van der Wal, Te weinig romans gaan over de
machtigen, in De Volkskrant, 23 februari 2007:
“[I]k heb me voorgenomen om van nu af aan
klassieke romans te gaan schrijven, ik ben een
nieuwe carrière begonnen.”

13 Sofie Gielis, Vlees noch vis: Marjolijn Februari’s
literaire spiraal, in Ons Erfdeel, 2007, nr. 3, 
pp. 170-171.

14 Marjolijn Februari, Schrijven met een open raam,
in De Groene Amsterdammer, 19 oktober 2007. 

15 Marjolijn Februari, Park Welgelegen,
Amsterdam, Querido, 2004, p. 154.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams / Dirk Pültau: Wat zijn volgens
jou de kenmerken van een artistieke vriend-
schap? 
Joëlle Tuerlinckx: Een artistieke vriend-
schap kun je niet zo makkelijk benoemen
als een vriendschap in het leven buiten de
kunst. In de kunst gaat vriendschap eerst
en vooral gepaard met een zekere verwar-
ring die symptomatisch is. Je kunt niet
zomaar zeggen wie je vrienden zijn en wie
niet. Soms voel je je zo close met een kunste-
naar dat je het gevoel hebt dat er een echte
verwantschap is, dat je ‘tot dezelfde familie
behoort’. Dat zorgt voor nogal wat misver-
standen: je kunt je altijd inbeelden dat je
met iemand bevriend bent zonder dat het
ook werkelijk met de feiten strookt.
Omgekeerd gebeurt het maar zelden dat je
met een kunstenaar bevriend raakt zonder
dat je ook iets voelt voor zijn werk, zonder
dat er ‘iets gemeenschappelijks’ is dat jou én
die ander bezighoudt en waardoor je merkt
dat er soortgelijke belangen op het spel
staan. Dat klinkt misschien als een erg ego-
centrische opvatting van de vriendschap.
Maar kunst bestaat nu eenmaal uit egocen-
trisme – kunst kan uit absolute noodzaak
volledig in zichzelf gekeerd zijn, en tegelijk
is kunst ook heel genereus, iets wat middel-
puntvliedende krachten teweegbrengt, net
omwille van die artistieke noodzaak. Kunst
staat altijd open en sluit zich tegelijkertijd af
voor de wereld van de ander. Vriendschap
bevat dus altijd iets van het narcisme dat zo
kenmerkend is voor kunst, het narcisme dat
ervoor zorgt dat je jezelf graag herkent in de
dingen die je maakt en in de vriendschap-
pen die je sluit. Is de grens tussen artistieke
vriendschappen en vriendschappen in het
leven daarom soms zo vaag? Ik geloof voor-
al dat vriendschap ervoor zorgt dat je heel
goed kunt begrijpen waar de andere kun-
stenaar, je ‘alter ego’, mee bezig is.
Misschien heb je wel ervaring met een
bepaalde dimensie die in zijn werk wordt
onderzocht, misschien ontmoet je hem
maar voor heel even, wanneer de wegen
kruisen of wanneer het onderzoek toevallig
op eenzelfde lijn zit. Zulke kortstondige ont-
moetingen kunnen momenten van intens
geluk opleveren. Je raakt bevriend wanneer
er een groot wederzijds begrip ontstaat, een
verstandhouding die de courante, conven-
tionelere communicatievormen overstijgt.
K.B./D.P.: Zijn er ook mensen met wie je artis-
tiek gezien een bijzondere verstandhouding hebt
zonder dat er sprake is van echte vriendschap?
J.T.: Zeker. Ik zal bijvoorbeeld niet beweren
dat ik werkelijk bevriend was met Guy
Mees. We gingen nooit samen naar de
kroeg. Maar in 2004, één jaar na zijn over-
lijden, heb ik zijn vrouw niettemin
gevraagd om werk van hem te presenteren
in Amicalement vôtre, een groepstentoon-
stelling rond bevriende kunstenaars die
georganiseerd werd toen Rijsel culturele
hoofdstad van Europa was. Vier Franse en
vier Belgische vrienden mochten toen ieder
een bevriend kunstenaar uitnodigen.
K.B./D.P.: Is er buiten die artistieke verstand-
houding nog iets anders wat door bevriende
kunstenaars wordt gedeeld?
J.T.: We delen iets erg kostbaars, namelijk
tijd. Je kent wel het cliché van kunstenaars
die altijd in de kroeg zitten en de hele nacht
bier en wijn drinken. Zoals in alle clichés zit
ook daar een stuk waarheid in. We hebben
die tijd samen hard nodig omdat we binnen
onze artistieke activiteiten altijd erg indivi-
duele posities innemen. Het cliché verbergt
dus het tegendeel, want meestal zijn we erg
geïsoleerd. Je ziet onvermijdelijk alleen het
publieke gedeelte van ons kunstenaars-
bestaan. ‘Het valt op’ dat we ‘bijna altijd’ in
de kroeg zitten. Maar daarin kun je net zo
goed een belangrijk kenmerk van artistieke
vriendschappen zien. Misschien is die bij-
zondere manier waarop we samen in het
heden staan ook een definitie van vriend-
schap. Het heden drukt een grote stempel
op artistieke vriendschappen, dat heb ik al
vaak gemerkt… ook in mijn vriendschap
met Willem Oorebeek, met wie ik nu al zo’n
tien jaar samenwerk. Wanneer we elkaar

ontmoeten en samen een tentoonstelling
maken die ons allebei iets bijbrengt, zitten
we altijd met hetzelfde gevoel. Heel vreemd
is dat. We zeggen nooit “We zijn vrienden
voor het leven”; we zeggen “Kijk, het is nog
niet voorbij!”
K.B./D.P.: Wat is nog niet voorbij? Jullie artis-
tieke samenwerking of jullie vriendschap?
J.T.: Ik heb het over de artistieke vriend-
schap, niet over de vriendschap in het leven.
Willem en ik hebben het vaak over “een
raar huwelijk”. En dan hebben we het dui-
delijk niet over ons als personen maar over
ons werk. Met Willem kan ik dezelfde
onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld
onze gedeelde fascinatie voor punten. We
proberen vat te krijgen op de inzet, we
trachten precies te achterhalen waarom die
punten hem bezighouden en waarom ze mij
bezighouden. We verduidelijken onze posi-
ties en krijgen een beter inzicht in wat er op
het spel wordt gezet, aan de hand van ver-
schillen en tegenstellingen die we via die
gedeelde belangstelling op het spoor komen.
Daarnaast is er nog Willem Oorebeeks
samenwerking met Aglaia Konrad en die
van mij met Christoph Fink. Toen ik
Christoph leerde kennen, was ik erg ver-
baasd dat we in onze ateliers dezelfde
instrumenten bleken te gebruiken. Hij bezat
bijvoorbeeld een hele reeks snijvormen van
verschillende merken, in diverse kleuren en
diameters. Christoph had ook veel werk
waarbij hij gaten maakte in papier, ‘net
zoals ik’. Het is dus allemaal begonnen
omdat we geïntrigeerd waren door die gelij-
kenissen en gemeenschappelijke obsessies.
K.B./D.P.: Mogen we daaruit afleiden dat
bevriende kunstenaars elkaar beïnvloeden?
J.T.: Wat Christoph betreft kun je niet van
invloed spreken, daar gaat het om een echte
ontmoeting. Als je al meer dan dertien jaar
met een kunstenaar samenleeft, ontstaan er
hoe dan ook gemeenschappelijke denk- en
werkwijzen. Je deelt bepaalde attitudes en
esthetische keuzen en je haalt ook veel uit
wat je samen beleeft, op reis of in het dage-
lijkse leven. Maar ik denk dat alles al aanwe-
zig moet zijn voordat zo’n ontmoeting plaats
kan vinden. Het woord ‘invloed’ is hiervoor
te historisch beladen, want zo lijkt het alsof
alles voortvloeit uit een chronologische
opeenvolging van feiten. Zelf spreken we lie-
ver over een logica, over een interne logische
ontwikkeling van het werk.

K.B./D.P.: Als je zegt dat een artistieke vriend-
schap een zaak is van het heden, betekent dat
dan ook dat ze niet kan blijven duren?
J.T.: Dat is een heel delicate vraag. Ik heb het
er moeilijk mee om daar in het publiek over
te praten. De tentoonstelling Amicalement
vôtre was voor mij bijvoorbeeld nogal een
onthutsende ervaring als het gaat om de
geloofwaardigheid van een langdurige artis-
tieke vriendschap. Yves Brochard had mij
uitgenodigd met drie andere Belgen waar-
van hij wist dat ze met elkaar bevriend
waren: Michel François, Ann Veronica
Janssens en Angel Vergara. We zaten ooit op
dezelfde kunstschool in Brussel. Iedere kun-
stenaar nodigde weer andere bevriende
kunstenaars uit en het geheel vormde de
tentoonstelling. Maar voor ons was het niet
vanzelfsprekend om die vriendschap in een
tentoonstelling te kijk te zetten. De vier
Belgische vrienden waren immers niet alle
nog even bevriend als toen ze nog goede
schoolmakkers waren. De tijden verande-
ren! Buiten onze wil om en ondanks ons ver-
langen naar vriendschap had het leven ons
flink uit mekaar gedreven.
K.B./D.P.: Welke dingen zorgen ervoor dat er
een einde komt aan de vriendschap met een
bepaalde kunstenaar?
J.T.: Artistieke vriendschappen zijn fragiel.
Het is echt geen sinecure om in elkaars
vaarwater te komen zonder dat je daar
schade van ondervindt. Als je een dusdani-
ge vriendschap ontwikkelt dat je er waar-
schijnlijk ook door beïnvloed zult worden,
bestaat de kans dat het een heuse beproe-
ving wordt. Soms krijg je het gevoel dat je
op brutale wijze wordt beroofd van je eigen
onderwerpen. Of nog wreder, dat iemand
aan de haal gaat met jouw persoonlijke
manier om die onderwerpen te behandelen.
Kunsthistorici noemen dat misschien ‘stilis-
tische ontlening’, maar op het moment zelf
ervaar je het als diefstal. Het is nog pijnlijker
als zoiets gebeurt onder het mom of zelfs in
naam van de vriendschap. Als een artistie-
ke vriendschap voorbij is, heb je nog altijd
het voordeel van de twijfel dat er gewoon
sprake was van ‘beïnvloeding’. Je bent nu
eenmaal bang dat je je eigen manier om
vooruit te komen, die bepaald wordt door de
intrinsieke logica van je werk, erbij in zult
boeten. De fundamenten waarop het werk
tot stand komt zijn nog het moeilijkst met
iemand te delen. Over generaties of lands-

grenzen heen wordt al makkelijker van
‘invloed’ gesproken. Maar in hetzelfde land
of onder kunstenaars van dezelfde genera-
tie, die geografisch, sociologisch en ethisch
gezien toch al in elkaars nabijheid werken,
valt het soms lastiger te begrijpen welke
dingen een gevolg zijn van artistieke
invloed en welke niet. Soms ontmoet je toe-
vallig iemand die met iets soortgelijks bezig
is en soms is er sprake van artistieke nood-
zaak. Het is een soort van alchemie, waarbij
je sentiment en artistieke integriteit niet
altijd kunt onderscheiden. En het is die ver-
warring van de gevoelens die onlosmakelijk
met vriendschap verbonden zijn, die er
soms toe leidt dat de vriendschap ophoudt,
wanneer het herkenningsmechanisme
plots omslaat in iets wat je niet meer kunt
verdragen. Een van de vriendschappen
waar ik het moeilijkst een punt achter kon
zetten was zonder twijfel een vriendschap
waarbij we te veel gemeenschappelijke inte-
resses hadden. Met alle respect hebben we
wat afstand genomen om opnieuw meer
vrijheid te krijgen bij de ontwikkeling van
het eigen werk. Een artistieke vriendschap
houdt op te bestaan zodra ze een belemme-
ring wordt voor de normale gang van zaken
in je eigen praktijk. Maar natuurlijk zijn er
ook vriendschappen die onaangetast blij-
ven en bewijzen dat een artistieke vriend-
schap niet van nature tot mislukking
gedoemd is. Al met al blijf ik geloven dat
kunstenaarsvriendschappen meer dan de
moeite waard zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan
Orla Barry. We kennen elkaar nu al twintig
jaar en ik voel me nog steeds erg met haar
verbonden.
K.B./D.P.: Er zijn artistieke samenwerkingen
waarbij je je afvraagt hoe zulke verschillende
kunstenaars elkaar toch hebben kunnen vinden.
Wat delen ze nu eigenlijk met elkaar?
J.T.: Misschien is het gewoon een soort ener-
gie, of toch een manier om energie te gene-
reren. Vriendschap is tegelijk een energie-
bron en een unieke kans om die energie te
delen. Het kan zelfs plots op een mystieke
ervaring lijken en iets losmaken dat nog
ongrijpbaarder en moeilijker te ‘exploite-
ren’ is dan zonne-energie. Het is vaak ook
gewoon goed om solidair te zijn. Dat maakt
je sterker en geeft je weer nieuwe moed. Als
kunstenaar zie je bijvoorbeeld vaak dat een
collega die erg goed werk maakt toch niet
wordt opgemerkt door de gevestigde waar-

Kunst en vriendschap
Een gesprek met Joëlle Tuerlinckx  

Orla Barry

detail uit: A Barmaid’s Notebook, 1991-2001
zwart-witfoto opgenomen in de tentoonstelling ‘pas d’histoire pas d’histoire’ van Joëlle Tuerlinckx, Witte de With, Rotterdam, 1994
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den in de kunstwereld. Dan kun je er een
punt van maken om op zijn opening aanwe-
zig te zijn. Als ik Matt Mullican zie, spreekt
hij bijvoorbeeld altijd over jonge en nog wei-
nig bekende kunstenaars en raadt hij mij
aan om hun werk te gaan bekijken. Zo blij-
ven we onderling een parallel netwerk
onderhouden, naast de instituties.
K.B./D.P.: Wat maakt die solidariteit onder
kunstenaars zo belangrijk?
J.T.: Vriendschap en solidariteit onder kun-
stenaars kan een manier zijn om je te ver-
zetten tegen het economische regime dat
vandaag sterker is dan ooit. Ook in de kunst-
wereld, waar iedereen zo ontzettend
beducht is voor ‘de concurrentie’. Op dit
ogenblik ben ik erg geïnteresseerd in alles
wat aan dat systeem kan weerstaan. Dat is
eigenlijk mijn allergrootste bekommernis: ik
zit zelf in het systeem en ik probeer uit te
maken hoe ik me ertegen kan verzetten, hoe
ik mijn verzet kan volhouden en welke echte
alternatieven ik daartegenover kan stellen.
Volgens mij kun je de mogelijkheden grosso
modo opdelen in drie systemen: systeem V,
systeem C en systeem Z. Dat laatste is het
fameuze zoek-het-zelf-maar-uit-systeem: alles

zelf arrangeren en improviseren. Systeem C
is het curatorensysteem en systeem V is het
vriendschapssysteem, waarbij ik er dus
maar van uitga dat je ook in dat geval nog
van een systeem kunt spreken. Elk systeem
bestaat bij de gratie van een ander systeem,
dat erdoor wordt gecounterd.
K.B./D.P.: En kun je beschrijven hoe er vanuit
die vriendschap weerstand wordt geboden?
J.T.: Onder kunstenaars heb je bijvoorbeeld
gesprekken die je binnen een ander systeem
nooit zou voeren. Gesprekken met een cura-
tor zijn zelden even openhartig. Ik zou hier
een vraag kunnen opwerpen die Roland
Barthes ooit stelde: ”Wat is dat eigenlijk,
een kunstenaar?” Barthes stuurde eens een
prachtige brief naar Michelangelo
Antonioni. Een vriendschapsbrief. Barthes
opent met “Beste Antonioni” en schrijft
hoezeer hij zijn film bewondert. Vervolgens
formuleert hij een definitie van het kunste-
naarschap die ik heel lucide vind. Hij zegt
dat Antonioni in zijn ogen een echte kun-
stenaar is omdat hij alle intrinsieke eigen-
schappen van een kunstenaar bezit.
Volgens Barthes moet een kunstenaar over
uiterst paradoxale eigenschappen beschik-

ken. Een kunstenaar dient tegelijk heel
sterk en heel kwetsbaar te zijn. Barthes
heeft het ook over waakzaamheid. Maar die
kwetsbaarheid en waakzaamheid kun je
niet aan de dag leggen in het huidige cura-
torensysteem, dat helemaal wordt beheerst
door macht, geld en nood aan onmiddellijke
erkenning. Volgens mij moet een kunste-
naar zichzelf het recht toekennen om fra-
giel te zijn. Meer nog, het is zijn plicht om de
dimensies van zijn eigen kwetsbaarheid
zichtbaar te maken. Want ook een kunst-
werk kan tegelijk sterk, fragiel en waak-
zaam zijn. Als ik me niet vergis, zei Barthes
nog dat kunstenaars en priesters iets
gemeenschappelijks hebben: aan de basis
van het beroep dat ze uitoefenen ligt een
rotsvast geloof. Toen ik die brief las, was ik
nog jong. Ik dacht dat ik misschien geen
kunstenaar was omdat ik zoveel twijfels
had. Soms viel ik een hele dag lang van de
ene crisis in de andere en vernielde ik alles
wat ik had gemaakt. Ik maakte de balans op
van alles wat kapot en niet kapot was. Over
zulke dingen kun je alleen spreken met
andere, bevriende kunstenaars. In systeem
C, waar alles snel zichtbaar wordt, zijn we

wel voorzichtiger. Systeem V is minder
zichtbaar maar het is evengoed een sys-
teem, in de zin dat er hoe dan ook geschie-
denis uit voortvloeit. Een geschiedenis die
soms ook erg consequent is, misschien zelfs
consequenter dan alle andere. Het verzet
van systeem V is natuurlijk een kwetsbaar
verzet, maar het werkt wel degelijk tegen
alle ‘alternatieve’ systemen die altijd veel
lawaai maken om zo snel mogelijk in de
schijnwerpers te kunnen staan.
K.B./D.P.: Kun je een voorbeeld geven?
J.T.: De curator van de Biënnale van
Istanboel was iemand die zelf in de gaten had
dat kunstwerken te maken hebben met die
energie waarover ik het had. De hele machi-
nerie van die biënnale produceert dus wel
degelijk een bepaalde energie. Maar zal die
energie zich ooit in de plaats kunnen stellen
van de echte energie die gevoed wordt door
twijfels, talent, verbeeldingskracht, onbe-
grip, luciditeit, revolte en liefde…? Dat betwij-
fel ik. Het singuliere creatieproces kun je op
geen enkele biënnale tonen, want daar staan
de ideeën van de curatoren altijd voorop. De
energie die in systeem V vrijkomt, kun je
moeilijk reproduceren in systeem C.

Joëlle Tuerlinckx

Conférence, een keuze uit 240 archieffoto’s omgezet naar  zwart-witdia’s en geprojecteerd in het auditorium van het museum, geschilderd in blauw ‘blue key’ door Aglaia Konrad.
tentoonstelling ‘Amicalement vôtre’, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2004
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K.B./D.P.: De curator, schrijver en kunstcriti-
cus Nicolas Bourriaud heeft zelf ook de preten-
tie dat hij die energie genereert en construeert.
Met zijn essays over relationele esthetica pro-
beert hij kunstenaars als Rirkrit Tiravanija te
promoten.
J.T.: Ik heb het werk van Tiravanija maar
één keer gezien. En de energie leek me
inderdaad nogal gefabriceerd. Hij had in
Leeds een bar geïnstalleerd. De slechtste bar
waar ik ooit een glas heb gedronken! Lauwe
wodka, een onvriendelijke bediening en een
onmenselijke sfeer. Tiravanija, die zelf afwe-
zig was, had die bar aan de overkant van
het museum laten bouwen, voor ‘de man in
de straat’ zogezegd. Maar die man blééf op
straat en dronk zijn bier vervolgens tien
meter verderop. De barrières die de klassen-
hiërarchie historisch in stand houden
waren onaangeroerd. Er was een immate-
riële drempel die ervoor zorgde dat de
Engelsen van Leeds geen lauwe wodka kwa-
men drinken, en uiteindelijk ben ik ook zelf
mijn frisse pint elders gaan zoeken. Een
dikke nul qua ervaring van relationele
esthetica! Ja, echt nul: ik gebruik bewust
een term uit de klassieke fysica nu we het
toch over energie hebben. Er heerste abso-
luut een negatieve energie, daar in Leeds,
juist omdat ze van meet af aan was gegene-
reerd door de causaliteit van een bij uitstek
esthetische keuze.
K.B./D.P.: De energie kan dus niet gefabriceerd
worden. Maar misschien kun je wel de nodige
voorwaarden creëren om haar mogelijk te maken.
J.T.: Dat is zeker mogelijk. Het NICC [Nieuw
Internationaal Cultureel Centrum, hedendaags
overlegplatform voor hedendaagse kunst] in
Antwerpen is een goed voorbeeld. We had-
den destijds echt te maken met een repres-
sief systeem. Kunstenaars werkten zonder
enige sociale erkenning en wisten niet hoe
de eindjes aan elkaar te knopen. Ze gingen
dus op zoek naar andere formules, naar
andere manieren om de realiteit en de
werkomstandigheden van de kunstenaar
aan de orde te stellen. Het NICC vertegen-
woordigde een enorme hoeveelheid kunste-
naars en kunstenaarscollectieven. Het ont-
stond vanuit de analyse van een sociopoli-
tieke realiteit en als antwoord op het gebrek
aan een echt kunstenaarsstatuut. Maar
volgens mij was het NICC vooral zo’n sterk
initiatief omdat het ook zoveel met vriend-
schap te maken had. Er werden nieuwe
banden gesmeed, we keken ernaar uit
elkaar te ontmoeten en met elkaar te kun-
nen praten, gewoonweg onder kunste-
naars. Het NICC creëerde meer bepaald de
voorwaarden die ‘transversale’ vriend-
schappen tussen kunstenaars mogelijk
maakten. Voor ons Brusselaars was het bij-
voorbeeld altijd een feest om elkaar in
Antwerpen te ontmoeten. Ik herinner me
dat ik zo Ria Pacquée heb leren kennen, met
wie ik nog altijd bevriend ben, en ook
Guillaume Bijl en Luc Tuymans, die een
opmerkelijk engagement aan de dag legden.
Zo ontstonden er vriendschappen tussen de
steden en tussen verschillende generaties.
Dat gebeurt zelden, behalve in het onder-
wijs, waar je vanzelf in contact komt met
jongere kunstenaars. Olivier Foulon is bij-
voorbeeld iemand die me nog regelmatig
schrijft en met wie ik mij ook artistiek ver-
want voel. Dankzij het NICC kon je ervaren
dat onderlinge artistieke vriendschappen
ook interessante manieren van verzet kun-
nen opleveren. Een bijzondere ervaring.
Achteraf zorgde een en ander weliswaar
voor nogal wat breuken en ruzies, maar dat
is een ander verhaal, en het bevestigt alleen
maar mijn stelling dat systeem V net zoals
alle systemen van verzet erg kwetsbaar is.
K.B./D.P.: Gebeurt het wel eens dat jullie kun-
stenaars in een kroeg afspreken om te praten
over systeem C in plaats van over kunst? 
J.T.: Systeem C is zonder twijfel een van
onze belangrijkste gespreksonderwerpen.
Soms praten we meer over curatoren dan
over kunst, wat toch wel bewijst dat we
leven in een tijd waarin verzet een belang-
rijke rol speelt. Systeem C brengt ons regel-
matig in een lastig parket. We praten over
de brieven die we krijgen van curatoren, die
vaak al alles van tevoren denken te weten.
Je kunt ze natuurlijk niet zomaar zeggen
dat ze af en toe hun mond moeten houden
en dat ze wel zullen zien waar het op uit zal
draaien. Er is te veel geld mee gemoeid, er
staat te veel op het spel en er is te veel angst
bij die curatoren dat ze hun ‘grote publiek’
niet zullen bereiken… 
K.B./D.P.: Krijg je zo niet vooral een negatieve
definitie van de vriendschap, gebaseerd op een

gemeenschappelijke vijand? Jullie zijn blijkbaar
bevriend omdat jullie zich moeten verzetten
tegen systeem C?
J.T.: Ja, dat is zo, toch wat de strategie
betreft. Mao zei dat je je vijand moet ken-
nen. Je moet weten wie de ‘aartsvijand’ is
en ook wie je ‘secundaire vijanden’ zijn. Er
zijn natuurlijk bepaalde banden, eerder dan
vriendschappen, die ontstaan omdat er – in
de woorden van Mao – een systeem met
aartsvijanden is. Maar dan nog vraag ik me
af wat de betekenis is van vriendschap in de
kunst. Ik weet zeker dat vriendschap op zich
niets met zulke strategieën te maken heeft.
Want zodra je het over strategie hebt, begeef
je je in varianten op systeem C, of in hybri-
de, afgeleide vormen van systeem V die goed
op weg zijn om over te gaan in systeem C.
De energie waarover ik het heb kun je bij-
voorbeeld aantreffen in brieven, in een
bepaalde manier om opnieuw betekenis te
geven aan woorden als “Mijn beste…”, of
gewoon wanneer twee kunstenaars de han-
den in elkaar slaan en iets uitproberen. Dan
zitten ze in het heden van een echte vriend-
schap. “Handelen als primitievelingen en
vooruitzien als strategen”, zei René Char.
‘Strategisch vooruitzien’ doe je in systeem
C, ‘handelen als een primitieveling’ doe je in
systeem V. De ‘primitiviteit’ die je soms
samen ervaart is nog zo’n kenmerk van de
vriendschap.
K.B./D.P.: Een van de manieren om weerstand
te bieden is kiezen voor een duotentoonstelling
wanneer je voor een solo wordt gevraagd. Dat is
onverwacht en wordt waarschijnlijk ook niet
altijd zo op prijs gesteld… 
J.T.: Dat heb ik inderdaad al vaak meege-
maakt, het meeste nog in mijn samenwer-
king met Willem Oorebeek. Vooral galerie-
houders hebben er problemen mee omdat
kunst die is gemaakt door twee kunstenaars
niet verkoopt. Het was zelfs wat naïef van mij
om samen met mijn kompaan naar de gale-
rie te trekken. Verzamelaars zijn vooral geïn-
teresseerd in de auteurskwestie. Ze hebben
dus moeite met een vraag als ‘wie deed wat’?
K.B./D.P.: Toen curator Piet Vanrobaeys jou in
1999 voorstelde om een solotentoonstelling te
maken bij de inhuldiging van het Provinciaal
Museum van Hasselt, nodigde je prompt een
aantal andere kunstenaars uit. Openstelling is
uiteindelijk een groepstentoonstelling geworden.
J.T.: Ik vond dat de inhuldiging van een
nieuw Belgisch museum een feest moest
zijn. En feestjes bouw je nu eenmaal niet in
je eentje. Het was een raar idee om zo’n
mooi Limburgs museum helemaal alleen te
moeten openen. Mijn voorstel bestond dus
uit een manier om de tijd van de tentoon-
stelling ‘samen te trekken’, volgens een
muzikaal model in drie tijden. Openstelling
ging inderdaad van start met een ‘solo-
ouverture’, een openingsmoment waarbij
het museum volgens de aankondiging een
week lang dag en nacht open was. In de nog
lege zalen liet ik het licht circuleren en rit-
misch aan- en uitfloepen, alsof er in ver-
sneld tempo hele tentoonstellingsjaren ver-
streken. Het tijdsverloop werd dus samen-
getrokken, maar tegelijk ook aangevoeld als
een extreme vertraging. Na die 124 uur
durende, ‘trage’ vernissage, gingen de deu-
ren plots open en zag de hele ruimte er

‘gevernist’ uit. De ruimte werd van meet af
aan ook door iedereen gedeeld. Dat was net
de hele uitdaging. Het was voor mij bijna
een statement, want de uitgenodigde kun-
stenaars kregen niet zoals gewoonlijk ieder
een zaal of een stuk van de ruimte toegewe-
zen. Iedereen kon tegelijkertijd beschikken
over het hele museum. Ik beschouw
Openstelling nog altijd als een erg belangrij-
ke tentoonstelling. Weinig mensen hebben
er destijds iets van begrepen. Een journalist
vond zelfs dat er maar weinig te zien was.
Vreemd, want er gebeurde net zoveel, en op
alle momenten tegelijk.
K.B./D.P.: Had je niet ook Stanley Brouwn uit-
genodigd?
J.T.: Ja, maar de avond voor de tentoonstel-
ling wisten we nog steeds niet of hij wel zou
deelnemen. Hij dacht dat het een klassieke
groepstentoonstelling zou worden, en daar
doet hij nooit aan mee. Ik was erg teleurge-
steld. De affiche van de tentoonstelling was
een facsimile van een in potlood geschreven
lijstje met de namen van alle kunstenaars.
Stanley Brouwn stond er ook op, en we heb-
ben elk exemplaar proberen te vervalsen.
Alle affiches die op dit ogenblik circuleren
zijn dus ‘vervalsingen’ die zijn gemaakt aan
de vooravond van de tentoonstelling. De
naam van Brouwn zit onder de naam van
een nog onbekende kunstenaar met een
vreemde nationaliteit.
K.B./D.P.: Heb je met de kunstenaars gespro-
ken over het thema van de tentoonstelling?
Waren er regels vastgelegd?
J.T.: Helemaal niet. Als je een kunstenaar
uitnodigt, sta je tot op zekere hoogte nog
altijd voor een raadsel. Dat vind ik juist
prachtig. Met een curator is het raadsel
vaak minder groot omdat alles van tevoren
wordt bepaald. Je kent het thema, tot zelfs
de kleur van de muren. Onder vrienden en
onder kunstenaars heb je aan een half
woord genoeg. 
K.B./D.P.: Van jou was er een werk te zien in de
theaterzaal. Was dat je enige werk in Hasselt?
J.T.: Ja en nee. Mijn werk bestond uit de ver-
lichting van de zalen, uit het mechanisme
waarbij het licht van zaal tot zaal verschil-
len vertoonde, ook na de ouverture. Met
iedere kunstenaar besprak ik de pertinentie
en het effect van de verlichting. Zo werd het
mechanisme tijdelijk onderbroken in de zaal
van Guy Mees, omdat zijn werk daarom
vroeg. In de trappenhal en in sommige zalen
keerde het licht dan weer met grotere
nadruk terug, in interactie met de werken.
Dat was bijvoorbeeld het geval in de zaal
waar Orla Barry haar laatste film toonde of
in de projectiezaal van Marijke van
Warmerdam. In deze zaal was het spel met
de verlichting nog het meest effectief, want
de zaal werd voor het overige in duisternis
gehuld. Marijke was natuurlijk op de hoog-
te van mijn project; we hebben er na onder-
ling overleg samen over beslist. Ter gelegen-
heid van deze tentoonstelling toonde Ann
Veronica Janssens ook haar eerste experi-
menten met intraretinale waarneming.
Twee mensen waren gefotografeerd met
gesloten ogen. Het was een werk dat de
bezoekers uitnodigde om ook zelf de ogen te
sluiten, zodat ze zich een nieuwe ruimte
konden voorstellen, een plaats waar licht en

ruimte wordt geproduceerd door de natuur-
lijke nawerking van het licht op het netvlies.
Je kon het werk van Ann Veronica Janssens
ook begrijpen als een kritische reactie op
mijn voorstel om het licht in de zalen te
manipuleren. Haar reactie gaf blijk van een
zekere wreedheid of antipathie die kenmer-
kend is voor kunstenaarsvriendschappen. Je
kon duidelijk merken dat vriendschap in de
kunst en vriendschap in het gewone leven
van een totaal andere aard zijn. Er is een
essentieel verschil, ondanks al onze affini-
teiten, onze verlangens en de sympathie
voor elkaar die ook vriendschap in het
gewone leven kenmerkt. Daar kun je niets
tegen beginnen, je staat machteloos tegen-
over het tragische gegeven dat het affect in
de kunst en het affect in het leven soms zo
onverzoenbaar zijn. Gelukkig kun je er af en
toe wel nog iets tegenin brengen. Zo heb ik
Ann Veronica’s memorabele en buiten-
gewone antwoord later opnieuw kunnen
tonen in Leeds, ter gelegenheid van de ten-
toonstelling The Object Sculpture in het
Henry Moore Institute. Ik heb daar ook het
werk van Richard Venlet gepresenteerd, een
andere ‘bevriende kunstenaar’ die er in
Hasselt bij was.
K.B./D.P.: En bleef je zelf de hele tijd in het
museum?
J.T.: Tijdens die eerste week was ik er bijna
dag en nacht. Een indrukwekkende erva-
ring. We probeerden de tijd op te heffen
door samen met het verschil tussen dag en
nacht ook alle sociale conventies en
gewoontes te negeren. Zo organiseerden we
lezingen in het holst van de nacht. Ik herin-
ner me bijvoorbeeld nog goed de bijzondere
lezing die Bart De Baere in alle ernst om vier
uur ’s ochtends heeft gehouden. Soms
gebeurden er op die manier zelfs dingen
waarvan ik de gevolgen niet kon inschat-
ten. De museumdeuren stonden letterlijk
wagenwijd open, er was geen grens meer
tussen stad en museum. Het museum
moest dus worden bewaakt door beveili-
gingsagenten en politiehonden. Stel je voor,
politiehonden in een museum! Een en
ander zorgde voor nogal wat interessante
incidenten en ontroerende taferelen. Als ik
’s nachts arriveerde, gaf de beveiligings-
agent me bijvoorbeeld met gebaren te ver-
staan dat ik stil moest zijn. Ergens in een
hoekje van het museum kon immers altijd
iemand liggen te slapen. Je kon hem zien op
het blauwige scherm van de bewakingsca-
mera’s, roerloos als een bronzen of stenen
beeld. De beveiligingsagenten met hun hon-
den leken dan plots te veranderen in sup-
poosten die een slapende man bewaakten.
K.B./D.P.: Was er bij die tentoonstelling ook
sprake van vriendschap? 
J.T.: Ik was toen vooral naar Belgische en
buitenlandse kunstenaars op zoek die werk-
ten rond tijd en ruimte. En toen bleek inder-
daad dat een heleboel van die mensen met
elkaar bevriend waren. Kunstenaars die
zich specifiek met tijd bezighielden, zo merk-
te ik, bleken erg in elkaar geïnteresseerd. Er
was een aantrekkingskracht en een weder-
zijdse erkenning, een soort verstandhou-
ding die altijd de basis vormt van artistieke
vriendschap. Het was alsof de deelnemers in
het onderwerp ‘tijd’ iets herkenden wat
gedeeld kon worden… alsof kunstenaars die
rond tijd werken makkelijker vriendschap
sluiten dan kunstenaars die zich meer
bezighouden met het maken van objecten
en het bezetten van een territorium. Ik
vroeg me dus af of de tijd-ruimtedimensie
gedeeld kon worden in een artistieke relatie
die tegelijk een vriendschapsrelatie is – want
dat is juist het hele programma van systeem
V. Weliswaar deed ik dat zonder het thema
vriendschap zélf op de voorgrond te plaat-
sen. Datgene wat in eerste instantie werd
bevraagd, was immers de vriendschap tus-
sen de werken zelf, althans, voor zover die
mogelijk was. En ten slotte: door werken
samen te brengen die duidelijk eenzelfde
ruimte wilden delen, was er ook een geopo-
litieke dimensie. Dat waren de belangrijkste
vragen waar de tentoonstelling om draaide.
En daarom moesten er dus ook een paar
grote afwezigen zijn, bevriende kunstenaars
die ik pas later heb ontmoet en waarvan ik
de afwezigheid achteraf heb betreurd. Dus
met al mijn excuses aan Bernd, Aglaia, Ria,
René, Robert, Willem en co.

Transcriptie: Julie Hellenbosch
Redactie in het Frans: Julie Hellenbosch
Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Joëlle Tuerlinckx
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Het OPTREDEN waarvan sprake is
Product of Circumstances (POC), dat
tijdens het Bellona-Brigittinen festi-
val op 3 september 2002 gepresen-
teerd werd. 
—

De citaten refereren aan de brief met
als titel DE KLOOF, gepubliceerd in het
vorige nummer van De Witte Raaf. 

Deze mail van Xavier Le Roy komt
twee dagen na het colloquium
Pratiques, figures et mythes de la com-
munauté en danse depuis le XXe siècle.
Het is zijn antwoord op mijn
bedankbriefje voor zijn bijdrage aan
Lecture Event #4: Letters on collabo-
ration. Xavier Le Roy was tijdens dit
event zijn brieven komen voorlezen.
Elaine Atkin kreeg de rol van verta-
ler, Christophe Wavelet die van
moderator. Een excerpt van de score
die aan de basis lag van dit stuk is te
zien op de afbeelding bovenaan de
volgende pagina. 
—
De voor het PANEL uitgenodigde
kunstenaars waren Simone Forti,
Xavier Le Roy, Boris Charmatz en
Emmanuelle Huynh; moderatoren
van dienst waren Isabelle Launay,
Claude Rabant, Christophe Wavelet
en Claire Rousier. De twee laatsten
waren ook de organisatoren van het
colloquium.

Brieven over samenwerking – deel 2
De tweede en laatste aflevering van
Brieven over samenwerking omvat brieven
die, geschreven in de periode tussen
2002 en vandaag, de vraag stellen naar
de grenzen van praktijken wanneer die
onder druk komen te staan, maar toch
nog van kracht zijn.  

De reeks zet in met het vervolg van de
briefwisseling tussen Xavier Le Roy en
mezelf. Le Roy zei begin jaren ’90 een car-
rière als moleculair bioloog vaarwel om
met veel bijval als choreograaf te gaan
werken. In de ‘performance lecture’
Product of Circumstances vertelt hij over
deze careershift van wetenschap naar
kunst. Op weergaloze wijze vermengt hij
daarbij de codes van de lezing met die van
een dansvoorstelling. Maar wanneer Le
Roy samen met enkele andere choreogra-
fen deelneemt aan een panel tijdens een
colloquium in Parijs, loopt het op een sis-
ser uit. In de academische context win-
nen de clichés rond kunstenaarschap het
van de intenties om ze te ontkrachten.
Dat vormt een van de aanleidingen van
onze briefwisseling.

Luk Van den Dries, professor aan de
Universiteit Antwerpen, nodigde me in
2004 uit om samen met de choreografe
Meg Stuart aan een studiedag deel te
nemen rond dramaturgie als een toon-
beeld van hoe kan worden samen-
gewerkt tussen theorie en praktijk. De
toon van de brieven wijzigt. In plaats van
over samenwerking, schrijf ik hier vanuit
samenwerking (sinds ik als dramaturge
ben gaan werken voor verschillende cho-
reografen). Het discoursanalytische
standpunt wordt ingeruild voor een ver-
halender aanpak. 

Tot slot: Pirkko Husemann is een Berlijnse
danswetenschapper die in mijn brieven
over samenwerking een aanknopings-
punt zag voor haar eigen sociologisch
getinte doctorale onderzoek naar pro-
ductie- en werkmodellen. Hoe kan zij als
academica voldoen aan de wetenschap-
pelijke vereisten van objectiviteit wan-
neer zij tegelijk vergroeid is met het veld
van de hedendaagse dans? Dat is de cen-
trale vraag in haar mail. 

(Myriam Van Imschoot)

Omstreeks deze tijd REDIGEREN
Xavier Le Roy en ik onze correspon-
dentie voor een publicatie in het
tijdschrift MASKA. Ieder ‘herge-
bruik’ van de brieven leidt tot speci-
fieke redactiekeuzes, vertaalkwes-
ties etc. Xavier, een Fransman die in
Berlijn woont, schreef de brieven
oorspronkelijk in het Engels; voor
het colloquium in Parijs worden ze
naar het Frans omgezet door een
vertaler. Xavier krijgt dus zijn brie-
ven terug in zijn moedertaal via een
omweg, en dus anders dan hij ooit
zelf zou geschreven hebben indien
hij ze rechtstreeks in het Frans had
opgesteld. Deze mediatie werd in de
performance lecture in Parijs geënsce-
neerd door de vertaler Elaine Atkin
een gelijkwaardige rol te geven. 
Noot: Ook mijn brieven (eerst in het
Engels geschreven en dan vertaald
naar het Nederlands) komen via de
omweg van vertaling ‘vreemd’ in
mijn zgn. moedertaal terug, als
door een ander geschreven. 

Datum: 12 september 2002
Van: Xavier Le Roy 
Aan: Myriam Van Imschoot
Betreft: EEN STAPJE VERDER

Beste Myriam,

Ik was blij je in de zaal te zien bij mijn optreden in Brussel
vorige week. Ik zou heel graag vernemen wat je vond van
de reacties van het publiek. De discussies na zo’n voorstel-
ling zijn altijd een beetje delicaat. Je ziet hoe toeschouwers
het doorgaans private karakter van hun perceptie en
receptie publiek willen maken – of dat net niet willen doen
– en daar kan je veel van leren… maar je moet de informa-
tie kunnen ontcijferen, wat niet altijd makkelijk is.

Me dunkt dat die situatie weerspiegelt wat jij stelt over de
“onoverbrugbare kloof tussen de realiteit van het werk en
de wijze waarop dat gecodeerd wordt”. Het maakt ook dui-
delijk, zoals je zegt, dat men “altijd voor de keuze staat te
bepalen wat men openbaar maakt en wat men in de privé-
sfeer houdt”. Dat geldt niet alleen voor kunstenaars, bij het
maken van hun stukken, maar óók voor de toeschouwers,
bij het kijken. Ook de toeschouwers ‘werken’ en kiezen dus
hoe zij hun werk (hun perceptie) zullen communiceren. 
Ik zou graag weten hoe je daar tegenaan kijkt, aansluitend
bij wat je opmerkte in een van je vorige brieven, namelijk
dat “de eerste samenwerking die in crisis raakte die tussen
kunstenaar en publiek is”.

Waar samengewerkt wordt, is er altijd een overeenkomst
tussen de deelnemers, een akkoord over hoe de samenwer-
king moet verlopen. Alles hangt ervan af in hoeverre deze
overeenkomst is onderhandeld en of die overeenkomst
bestaande conventies in vraag wil stellen of juist wil
benutten. Bij elke specifieke overeenkomst hoort een
afspraak over hoe de samenwerking in het eindproduct zal
worden ge(re)presenteerd. Maar niet iedereen hoeft die
afspraak op dezelfde manier te interpreteren. Wat wordt er
gedeeld? Wat blijft singulier voor elk van de deelnemers? 
Is dat niet de inzet van elke vertoning, voor de vertolkers
én de toeschouwers?

Natuurlijk speelt het onbewuste een belangrijke rol in de
overeenkomst die de representatie van het publieke en het
private regelt. En dus vormen die representaties een onuit-
puttelijke bron van fantasma’s. De idee kan bijvoorbeeld
zijn: we willen zoveel mogelijk intimiteit delen met het
publiek, al weten we eigenlijk dat we enkel een leesbare en
begrijpelijke idee van het private zullen tonen. Of: alles is
per definitie publiek, en dit publieke kan worden gedeeld in
het werkproces en de perceptie ervan, al blijft de vraag dan
hoe… Beide houdingen kunnen overlappen en naast elkaar
bestaan, maar uiteindelijk is het vooral de beslissing over
wát men toont die een bepaalde idee over wat privé is vast-
legt of versterkt. De beslissing kan voorafgaand aan het
proces worden genomen – door de repetitie duidelijk te
onderscheiden van de voorstelling – of ze kan worden
genomen op het moment zelf, in een poging om de repeti-
tie en de voorstelling te doen samenvallen. Maar welke
keuze je ook maakt, je kan alleen openbaar privé zijn – en
omgekeerd. Dit schept een zekere verwarring. Misschien
hangt alles af van de vraag of men gelooft in de mogelijk-
heid om het private te delen, of van de vraag waar men de
grens legt tussen openbaar en privé, en hoe die grens
wordt gerepresenteerd. Overigens, die grenzen zijn ook
variabel en onzeker. Het dilemma van de representatie is
dat deze tracht vast te leggen wat onophoudelijk veran-
dert. Dat zou wel eens een andere belangrijke factor kun-
nen zijn in de ‘crisis van de samenwerking’ die jij aan de
orde stelt.

Sinds jij dat begrip anarchie te berde hebt gebracht, ben ik
meer beginnen letten op het productieve aspect van de ver-
warring tijdens een scheppingsproces. Het heeft, geloof ik,
te maken met het ‘trage werkritme’, waarbij het onder-
scheid tussen productie en product weer op losse schroe-
ven komt te staan. Dat is iets wat ik dit jaar opnieuw heb
ervaren tijdens een werkfase van wat voortaan Project zal
heten. Voor Project hadden we drie weken de tijd om een in
1999 opgestart project (E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.) weer op te
nemen. We moesten beslissen of de ideeën waarrond we
toen hadden gewerkt, zouden kunnen worden gedeeld met
een publiek in een klassieke theaterruimte. Soms zorgde
dat voor totale verwarring; nooit beleefde ik zoveel discus-
sies en was de inzet zo groot. Het werd een van de beste
samenwerkingen die ik ooit heb meegemaakt, wat de uit-
wisseling van ideeën betreft. Ik probeer nu een werkstruc-
tuur te ontwikkelen om die samenwerking voort te zetten
en eindelijk een product te produceren, niet alleen het pro-
duceren zélf te tonen. Het zou wel eens kunnen dat de fan-
tasma’s en de kloof precies dán weer de kop opsteken; ik
hou je op de hoogte.

Het klinkt nu allemaal warrig. Ik weet niet of dit onze dia-
loog voorthelpt. Schrijven is moeilijk, en het lange wach-
ten heeft mijn antwoord geen goed gedaan. Wanneer je
hier wat van wil publiceren, dan denk ik dat het Engels
moet verbeterd worden, zodat het begrijpelijker wordt. 
Ik kijk uit naar jouw antwoord, 

Van harte,
Xavier

Datum: 1 oktober 2002
Van: Myriam Van Imschoot
Naar: Xavier Le Roy
Betreft: Re: DIALOOG OVER SAMENWERKING

Beste Xavier, 

Sorry dat ik later antwoord dan gepland. Ik werd afgeleid.

Je laatste brief heeft een paar lacunes opgevuld en dat doet
me plezier. De idee dat het publiek ook ‘arbeid verricht en
performt’ is een cruciale aanvulling. Het publiek heeft
inderdaad eenzelfde beslissingsmarge als de mensen die op
de scène staan: ook het publiek kan voor zichzelf uitmaken
welk deel van zijn ‘arbeid’ het openbaar maakt, zij het dan
op het niveau van de receptie. En dus is er ook hier sprake
van een ‘regime’ dat codeert en de kloof tussen privaat en
publiek regelt. Bedankt om dat in herinnering te brengen.

In een volgende brief schrijf ik wat meer over de voorstel-
ling van Product of Circumstances in Brussel.  

Nog dit: zoals beloofd heb ik je brieven geredigeerd, met
het nodige knip- en plakwerk. Ook het Engels is opgekuist.
Je vindt het resultaat in het bijgevoegde document. Ik zou
deze brieven willen brengen op het colloquium in Parijs.
Het zou fijn zijn als je bij die gelegenheid je eigen brieven
kon komen voorlezen, als onderdeel van een performance
lecture. Zo, de uitnodiging staat open.

Wat denk je?

Ik kijk zoals steeds uit naar je mail, 
Myriam

Datum: 8 oktober 2002
Van: Xavier Le Roy
Aan: Myriam Van Imschoot
Betreft: Re: BRIEVEN OVER SAMENWERKING

Beste Myriam, 

Geen dank voor mijn rol in jouw stuk, het was een waar
genoegen! De anarchie die zich in het laatste deel als een
golf door het publiek verspreidde, rij aan rij, was het aller-
beste allerbeste. Ik heb graag meegedaan.

Ik heb de indruk dat Xtof misnoegd is over het slotpanel
omdat de choreografen volgens hem te veel ‘de artiest’ 
hebben gespeeld en omdat wij de gelegenheid niet te baat
hebben genomen om een substantiële bijdrage te leveren.
Hij vond ook dat we ons te weinig hadden voorbereid. 
Ik denk dat hij hard gevochten heeft [om het panel mogelijk
te maken] en dat hij daardoor ontgoocheld is. Eigenlijk was
het vreemd om in zo’n constellatie te discussiëren. 
De opstelling hielp ook niet echt om iets te ontwikkelen dat
steekhoudt na een marathon van drie dagen lezingen lezin-
gen academisch academisch. Wat is jouw idee hierover?

Het allerbeste
Xavier

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. is een project dat
door Xavier Le Roy werd opgestart
in 1999. Oorspronkelijk ging het
om een voorstel tot samenwerking
waarbij twintig mensen deelnamen
aan een productieproces, met de
bedoeling zich gelijktijdig te buigen
over de verhoudingen tussen de pro-
ductiewijzen, de producten en de
representaties en percepties ervan
op choreografisch vlak. In de loop
der jaren heeft E.X.T.E.N.S.I.O.N.S.
verscheidene ontwikkelingen en pre-
sentatievormen gekend. Project is
daar een van, en het is naar dit stuk
dat Xavier in zijn brief verwijst wan-
neer het zich nog in volle voorberei-
dingsfase bevindt. Doel van Project is
om een choreografie te scheppen die
de vraag stelt naar de verhoudingen
tussen begrippen als het spel, de
regels, de choreografie en de rollen,
als methodes voor de productie van
beweging. Het gaat er niet om de
ideeën te representeren die tijdens
E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. een rol speelden,
maar eerder om de daar verkende
werkmethoden te kanaliseren naar
de context van de scène. De première
van Project vond plaats in Lissabon
op 13 september 2003.
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Het proefschrift van Pirkko
Husemann (van wie verderop ook
een brief is opgenomen) verdedigt
eveneens de these van choreografie
als ‘KRITISCHE’ praxis, in navolging
van de institutionele kritiek die de
beeldende kunst typeerde eind jaren
’60, begin jaren ’70.
—

Jacques Rancière is dan weer min-
der positief over de HYBRIDISERING
van artistieke genres en van func-
ties in The Emancipated Spectator,
opgenomen in de reader The
Adventure. “De idee van grensover-
schrijdend theater […] past in een
nieuw tijdperk van massa-individu-
alisme dat als het tijdperk geldt van
onophoudelijke wissels tussen rol-
len en identiteiten, tussen werkelijk-
heid en virtualiteit, leven en mecha-
nische prothesen etc. […] maar dit
leidt tot een andere vorm van
hyperactief consumentisme […]. 
De overschrijding van genres en de
verwarring tussen rollen laat toe
dat de performance steeds machti-
ger wordt in plaats van dat men
haar a priori op een dieper plan
bevraagt.” (p. 13)
—

In de dans heeft de uitdrukking
‘STOMME’ een specifieke bijklank.
Sinds de westerse dans zich heeft
verzelfstandigd tot een aparte
kunstvorm, spreekt de danser niet
meer op de scène. Hij of zij is een
muet (in het Frans) wiens lichaam
het instrument dient te worden van
een woordenloze eloquentie. 
Het ligt aan de basis van een hard-
nekkig beeld van dans als de ‘ander’
van de taal, voorbij de taal. 
—

Xavier in een mail, gedateerd op 
5 november 2002: “Waarom was ik
me niet meer bewust van dit alles?
Tot op welke hoogte bepaalt de con-
text ons gedrag? Hoe komt het dat
het dispositief van het colloquium
krachtiger was dan wij als gemeen-
schap of als individu? Is het omdat
we heimelijk houden van de gang
van zaken? Of is het omdat we zo
een weerstand kunnen behouden
die slechts mogelijk is op het wrij-
vingsvlak met andere velden, con-
texten en dispositieven? Ik denk dat
er intellectuele luiheid mee gemoeid
is, en geef Christophe op dat punt
gelijk. Ik onderschatte de uitdaging
om grenzen te overstijgen. Heb ik
me te veel als een toerist gedragen?
Ik stel nu vast dat mijn aanwezig-
heid niet volstond, of dat een ande-
re invulling van die aanwezigheid
adequater was geweest. Ik vreesde
dat het woord nemen mijn machts-
positie, die ik zoal toebedeeld kreeg
omdat ik in zoveel lezingen ter spra-
ke kwam, alleen maar verder zou
versterken. Maar wat doe je in zo’n
geval? Ik ging ervan uit dat aanwe-
zig zijn volstond om het discursieve
veld te betreden en ik ging voorbij
aan de vraag: hoe de geijkte posities
niet te reproduceren of te affirme-
ren (de stomme kunstenaar als
voorwerp van het discours).
Uiteraard ben ik tegen een stereotie-
pe rollenverdeling gekant; althans,
ik probeer die in vraag te stellen. 
Ik zat in de greep van de situatie, die
zoals je zeer terecht beschrijft, rol-

Datum: 18 oktober 2002
Van: Myriam Van Imschoot 
Aan: Xavier Le Roy
Betreft: OVER RONDETAFELGESPREKKEN 
(EN ANDERE ZAKEN)

Beste Xavier,

Als ik terugkijk op de slotdiscussie van het colloquium in
Parijs, dan heb ik verschillende bedenkingen. De uitnodi-
ging om deel te nemen aan zo’n bijeenkomst is een oproep
om de arena van het vertoog te betreden, om zich in een
debat te mengen. Je hoort steeds vaker zeggen dat choreo-
grafen niet langer het zwijgzame onderwerp moeten zijn
van andermans vertoog, maar dat ze ook actief aan de
productie van dat vertoog kunnen deelnemen.
Kunstenaars kunnen als subject en niet enkel als ‘voor-
werp’ van dit vertoog optreden.

Wat jou, Emmanuelle Huynh, Jérôme Bel, Marten
Spangberg, Martin Nachbar, Boris Charmatz als choreo-
grafen onderscheidt, is het feit dat jullie allemaal op de een
of andere manier het kritische vertoog in jullie praktijk
hebben verwerkt. Zo doen jullie de grens vervagen tussen
kunst en kritiek. Wat in de beeldende kunst al een lange
geschiedenis heeft, lijkt eindelijk ook door te dringen in de
dans: het besef dat kunst maken niet zo heel veel verschilt
van schrijven over kunst, in die zin dat beide praktijken
berusten op een (zelf)kritisch project. 

Ik formuleer het nu allemaal vrij beknopt. In elk geval is de
vervaging tussen functies (kunstenaar, criticus, drama-
turg, conservator, organisator…) heel stimulerend voor de
praktijk. Ik kan die hybridisering van taken alleen maar
toejuichen: volgens mij biedt ze kansen voor nieuwe ont-
moetingen, voorbij de stereotiepe rollen van ‘kunstenaar’,
‘criticus’, ‘vorser’… Ik wil niet ontkennen dat die beroepen
hun eigen praxis, discursieve modi, geschiedenissen en
registers kennen. Alleen bestaat er ook een speelruimte
waar de macht van de taal (die gewoonlijk aan de criticus
wordt toegeschreven) en die van de ervaring (meestal beli-
chaamd door de kunstenaar) kunnen worden herverdeeld
en opengesteld voor subversie, omkering, verschuiving.

Ik ben eigenlijk geïnteresseerd in strategieën die met twee
clichés afrekenen: 1. dat van de kunstenaar als ‘stomme’,
als zwijgend object van fascinatie en vertoog (vandaar een
eenrichtingsverkeer) en 2. dat van de kunstenaar als gepri-
vilegieerde belichaming van ervaring (de autoriteit van de
‘ervaring’). In feite heeft het panel in Parijs de beide clichés
bevestigd. Dat heeft me toch wel verbaasd, precies vanwe-
ge de eigenschappen die ik zonet aan jou en je collega-
choreografen heb toegedicht.

Ik vind dat de choreografen weinig moeite hebben gedaan
om het thema van de bijeenkomst ernstig op te vatten, om
te ‘denken’ in dialoog met datgene wat gepresenteerd werd
of met de inzichten die zij de voorbije jaren hebben verwor-
ven, door boeken te lezen, te kijken, te werken enzovoort.
Jullie gedrag was ontwijkend en weinig genereus, jullie heb-
ben de arena ontvlucht in plaats van ze te betreden. Het
leek genoeg om wat te ‘babbelen’ vanuit de eigen ervaring.
Intellectuele luiheid onder het mom van ‘kijk eens, zo werkt
dat voor mij’. 

Hoe afstandelijker de kunstenaar, hoe enigmatischer hij of
zij wordt. Door zich afstandelijk op te stellen en de eigen
visie niet te communiceren, wordt de motor van een hard-
nekkige verlangenseconomie verder aangezwengeld, en
belandt men nog maar eens bij het cliché van de kunste-
naar als gegeerd object van onverdeelde aandacht en fasci-
natie. Dit aandachtsprotocol ligt overigens ook aan de basis
van de interviewformule, waarbij de interviewer eropuit is
de ‘waarheid’ te ontfutselen aan de zwijgzame ‘sfinx’, aan
het mystieke lichaam van de ervaring. Het feit dat het panel
een rondetafelgesprek was dat plaatsvond zonder tafel was
ronduit symptomatisch. Men zette jullie te kijk als ‘licha-
men’ van ervaring, terwijl alle andere (academische) spre-
kers tijdens het colloquium steeds gebruik hadden gemaakt
van een tafel of pupiter (‘de papieren moeten ergens lig-
gen’, zo luidt het argument in academische middens – ter-
wijl de meubelstukken die dienen om het ‘spreken’ te ensce-
neren steeds ook accessoires zijn waarachter het lichaam
zich verschanst). Ook de deelname van niet één maar (toch
wel wat overdreven) vier moderatoren was betekenisvol: de
moderatoren waren jullie erehaag; zoveel verlangen om jul-
lie uit te horen, of beter, jullie te aanhoren. Een schare van
‘ontfutselaars’. En wat deden jullie? Jullie hebben de
‘onschuldige’ kunstenaar uitgehangen. 

Misschien is deze terugval in de (auto)stereotypie voor een
deel te wijten aan de beslissingen van de organisatoren
van het colloquium, en daar gaat Christophe ook niet
geheel vrijuit. Men had er beter aan gedaan de kunste-
naars van meet af aan te laten meespelen in het program-
ma, in plaats van hen op te sparen voor een zwaar aange-
zet orgelpunt. Meer afwisseling in de formats zou ook
geholpen hebben (een debat met de sprekers, een lezing
van een kunstenaar, meer ruimtelijk opgevatte of anders
geënsceneerde discussies…). Het zou ook een verschil heb-
ben gemaakt wanneer er choreografen op de dineetjes
waren geweest. Bijzonder interessant (en doorslaggevend)
is dan weer dat het programma opgebouwd was rond een
allesbehalve neutrale chronologie – van de vroege 20ste

eeuw tot nu. Hoe handig die chronologie ook was, ze zorg-
de onvermijdelijk voor een ‘teleologie’. Alles leek erop
gericht de impliciete boodschap te verkondigen dat het na
de avant-gardebewegingen van de jaren ’20-’30 en ’60-’70
aan déze generatie choreografen was (van de jaren ’90)
om het avant-gardevuur brandende te houden. Ik kan ook
wel begrijpen dat het vreemd moet zijn om in zo’n kader
en rol te functioneren.

***
Product of Circumstances heeft me daarentegen wel kunnen
bekoren, omdat het stuk perfect illustreert hoe je alle
begrippen die ik zonet heb aangehaald kan problematise-
ren: het statuut van de ervaring; de juxtapositie (maar ook
de interferentie) van twee functies (bioloog/vorser, danser),
van twee soorten optredens (de lezing, de dansvoorstel-
ling), van twee lichamen (het discursieve lichaam tegen-
over het in stilte dansende lichaam) enzovoort. Op elk
moment voel je de productieve slingerbeweging tussen de
twee ‘presentatieapparaten’ van de lezing en het dansstuk
(met hun eigen instructies, wetten, hun specifieke decor,
hun ruimtelijke inrichting, hun verwachtingen, hun stra-
tegieën om de aandacht te trekken…). 

Dat alles veroorzaakte een spannende wrijving, maar blijk-
baar ook wrevel als ik op de negatieve respons van het in
hoofdzaak Franstalige publiek bij de voorstelling van 
3 september in de Brigittinenkapel afga. Ik ben daar net zo
verwonderd over als jij. Tijdens het optreden heb ik een
heleboel aantekeningen gemaakt van wat jij zei over borst-
kanker. Zoiets is bij een lezing (wat jouw voorstelling deels
is) toch heel gewoon, maar twee vrouwen die voor mij
zaten stoorden zich erg aan het geluid van mijn balpen.
Voor hen telde slechts één kader – dat van een dansvoor-
stelling – en dat verdraagt geen bezoedeling. Naar dans
kijkt men in stilte! Ik denk dat de vrouwen daarmee slechts
de helft van je ‘propositie’ hebben genoten. POC speelt zich
af op het wrijvingsvlak, en niet aan deze of gene zijde van
de grens tussen twee genres.

Toch is Product of Circumstances voor mij meer dan een
ingenieuze oefening in genrevervaging. Je doet het verhaal
van jouw overstap van een beroepsleven als bioloog naar
een nieuwe carrière als danser. Maar tegelijk laat je ons
ook toe om voorbij de oppervlakkige verschillen tussen die
twee beroepen te kijken. Ik zag in dat jij, ongeacht het pro-
fessionele kader waarin je functioneert, door en door een
vorser bent, en dat jouw keuze voor de dans allerminst een
verwijdering van je vorige discipline inhoudt, maar je er
juist naar terugbrengt, er middenin brengt. Terwijl je vroe-
ger in de microscoop keek, ben je nu door The Looking Glass
gestapt en zelf een cel geworden. Je neemt beide posities in:
je onderzoekt en je bent het onderzoeksobject. Er wordt
heel wat afgewauweld over ‘onderzoek’ rond het lichaam
in de dans, maar je komt niet vaak iemand tegen die recht
doet aan wat het betekent om ‘een onderzoeker te zijn’.
Steve Paxton is een ander voorbeeld (je kent mijn bewon-
dering voor zijn vorsende lichaam/geest). 

Trouwens, aangezien ikzelf twijfel heb rond mijn werk aan
de universiteit, is het voor mij een geruststellende gedachte
dat ik mijn onderzoek evengoed daarbuiten kan verder zet-
ten. Ongeacht het kader of de vorm.

***
Ik hou het hierbij, ik heb al veel te veel geschreven, uit de
losse pols. Maar het is al laat, en ik wilde nog een teken
van leven geven. 

Tot de volgende keer,
Myriam

lenbevestigend werkte. Maar hoe
ontsnap je aan de cirkelbeweging?
Misschien door Foucault te lezen en
te herlezen? Het is een stuk makke-
lijker als je een situatie mee organi-
seert (zoals je zei over Product of
Circumstances) en het zou veel meer
werk vergen om een ander begrip
van de relaties tussen kunstenaar/
discours/wetenschapper-criticus-
schrijver teweeg te brengen. Ik denk
dat jouw bijdrage aan het collo-
quium dat wel heeft bereikt.”
—

Op zijn boeiende website 
www.insituproductions.net
omschrijft  Xavier Le Roy PRODUCT
OF CIRCUMSTANCES (of POC) als
volgt: “Omstandigheden: Ik begon
twee danslessen per week te volgen
terwijl ik tegelijkertijd aan een doc-
torale thesis begon in de moleculai-
re en cellulaire biologie. Acht jaar
geleden ben ik gepromoveerd en
gestopt met werken als bioloog.
Sinds ik als danser en choreograaf
aan de slag ben word ik vaak voor-
gesteld als een ‘atypische danser’ of
als een ‘dansende moleculaire bio-
loog’. Dat werd mijn waarmerk in
deze ‘spektakelmaatschappij’. 
Ik werd uitgenodigd om een lezing
voor te bereiden en te presenteren
voor een event rond ‘theorie en
praktijk in performance’. (Body
Currency, Wiener Festwochen, juni
1998).
Product: Biografie als theorie. 
Een autobiografische lezing wordt
een performance. Mijn lichaam is
het ruwe materiaal van sociale en
culturele organisatie – een praktijk
van kritische noodzaak.”

Myriam Van Imschoot: Ik vroeg me
verder af of je ooit lezingen hebt gege-
ven als bioloog. Ik zou er veel voor
geven om je in actie te hebben gezien
en de stijl van je ‘overdracht’ te verge-
lijken met vandaag.

Xavier Le Roy: Ik gaf erg weinig lezin-
gen als bioloog. De belangrijkste was
mijn doctoraatsverdediging en ik was
doodsbang en zenuwachtig zoals ik
dat nooit ben geweest voor een dans-
optreden. Ik was me in die periode
weinig bewust van het performatieve
aspect van een lezing, laat staan in
staat om ermee te spelen. Ik had het
gevoel dat het houden van een lezing
draaide rond beoordeling. Ik was vol-
ledig gefixeerd op de kennisover-
dracht en ik vreesde altijd dat ik vra-
gen zou krijgen waarop ik het ant-
woord schuldig zou moeten blijven.
Ik twijfelde veel over wat ik te vertel-
len had en ik was het doorgaans niet
eens met wat ik verondersteld werd
te zeggen. Dit alles, vermoed ik, leid-
de tot een nogal drammerige voor-
drachtstijl.

(uit brieven van 18 oktober en 
5 november)
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De NAMIDDAG had als titel 
De Duo’s. Samenwerkingsvormen van
theorie en praktijk en ging door in
deSingel, op 10 november. 
De organisatie was in handen van
Aisthesis i.s.m. deSingel. 
—

Luk Vanden Dries blikt terug op 
De Duo’s in een mail van 3 januari
2008: “De Duo’s was een moment-
opname: het wou in kaart brengen
hoe er samengewerkt kon worden
tussen theorie en praktijk. De stu-
diedag wilde een bijdrage leveren
tot een hernieuwd gesprek, zeker in
een theatercontext waar jarenlang
nogal scheef tegen de theorie werd
aangekeken. Ik ga ervan uit dat het
ruilen van posities juist erg verrij-
kend kan zijn. Dat het kan helpen
inzichten anders te beleven. Dat je
steeds opnieuw uitgedaagd wordt
te beginnen. En dat die beginners-
blik verfrissende ideeën kan opleve-
ren. Intussen zijn we weer een aan-
tal jaren verder en is ook mijn
praktijkervaring diffuser geworden,
minder afgebakend en rechtlijnig.
Niet meer te vatten in een functie.
In die besmetting probeer ik mijn
eigen weg te vinden.

PIRKKO HUSEMANN was een 
associate researcher voor het Dance
Congress Germany 2006. Haar
proefschrift Choreografie als kritische
praktijk handelt over de choreografi-
sche werkwijzen van Xavier Le Roy
en Thomas Lehmen. Ze werkte
eveneens als artistieke programma-
medewerker voor het kunstencen-
trum Mousonturm, Frankfurt/
Main, en als productiemanager en
dramaturg voor Kattrin Deufert en
Thomas Plischke, Xavier Le Roy,
Thomas Lehmen, Prue Lang, 
Nik Haffner en Christina Ciupke. 
—
Pirkko Husemann over 
‘COLLABORATION’: “In het Duits
heeft de term ‘Kollaboration’ een
negatieve connotatie: het betekent
collaboratie met het naziregime tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Niettegenstaande deze zware
lading, denk ik dat het noodzakelijk
is om de term in een artistieke con-
text te gebruiken. Samen met werk-
processen en methodes, spelen de
modaliteiten van samenwerking 

– daarmee bedoel ik de manieren
om samen te werken – een belang-
rijke rol in de artistieke praktijk.
Wat we doen is steeds bepaald door
hoe we het doen. 
Collaboration mag niet verward wor-
den met co-operatie of participatie.
Co-operatie is doelgericht (twee of
meerdere partijen verenigen hun
krachten en werken samen aan
hetzelfde project); participatie
impliceert dan weer een bepaalde
verdeling van de macht tussen
degene(n) van wie een uitnodiging
uitgaat om aan het project te parti-
ciperen en degenen die op de uitno-
diging ingaan. Collaboration daaren-
tegen, is niet noodzakelijk doel-
gericht, en het is al evenmin geba-
seerd op vastgelegde hiërarchieën.
Het kan onbepaald en inefficiënt
zijn, het kan het voorwerp zijn van
onderhandeling. Met andere woor-
den, het is een veld waar de regels
en rollen van het ‘samenwerken’
ingevuld dienen te worden tijdens
en doorheen het werkproces.

Datum: 20 oktober 2004
Van: Myriam Van Imschoot
Naar: Luk Vanden Dries
Betreft: BRIEF OVER DRAMATURGIE

Beste Luk, 

Bedankt voor de uitnodiging om met Meg over FORGE-
RIES, LOVE AND OTHER MATTERS te komen spreken
naar aanleiding van de namiddag over dramaturgie in
deSingel. Ik moet er nog eens over nadenken. Door het
hele programma op te bouwen rond ‘duogesprekken’ 
tussen telkens een kunstenaar en zijn/haar dramaturg
bevestig je een wijdverspreid idee over de dramaturg. Diens
relatie met de kunstenaar wordt meestal getypeerd als een
geprivilegieerde dialoog, een beetje los van de groep; 
terwijl ik eigenlijk vooral bezig ben met collectieve drama-
turgie, die buiten die exclusiviteitsrelatie wil treden. 

Ik heb ooit eens – jaren geleden – dramaturgisch advies
gegeven aan een jonge theatermaakster. Tot mijn grote
verbazing vroeg ze mij om vooral geen commentaar te
geven in het bijzijn van de acteurs. Ze vond dat dramatur-
gen tijdens de repetities stil moesten toekijken en pas daar-
buiten mochten discussiëren – met de regisseur. In weerwil
van het discours over de dramaturg als een grensganger
zonder ‘vaste’ plaats, was hier wel degelijk sprake van een
specifieke topografie – een plaats aan de zijde van de
maker. Dat was gekoppeld aan een strikt gedragsprotocol
dat volgens een gesegregeerd regime verliep: ‘tijdens en na
de repetities’, ‘met of zonder acteurs’, ‘zwijgen en spreken’.
(Later hoorde ik van andere dramaturgen dat zij soortgelij-
ke ervaringen hadden, al worden de scheidslijnen niet
altijd zo scherp getrokken.)

FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS, het stuk dat we
afgelopen lente in Zürich hebben gecreëerd, is een heel
ander verhaal. Het was geen klassieke dramaturgie – van
geen kanten. Vanwege rugklachten heb ik de repetities bij-
gewoond op een lelijk zwembad-luchtmatrasje, een toneel-
requisiet dat ik me had toegeëigend. Ik zag het stuk pas
vanop een stoel toen we met het oog op de première van de
studio naar de zaal waren verhuisd. Na maandenlang een
liggend perspectief te hebben ingenomen, moest ik plots
mijn blikveld met 45 graden roteren. Ik vind het een beteke-
nisvol detail dat ik op mijn kant lag, omdat de wereld in
Forgeries óók op de helling komt te staan, letterlijk en figuur-
lijk. In het decor van Doris Dziersk, een heuvelachtig land-
schap overtrokken met namaakbont, surfen en glijden de
performers op de ronde contouren van hun omgeving. 
Aan beide zijden van het spectrum (op het toneel en voor
het toneel) werden de normale handelingscoördinaten
gekanteld, op zoek naar andere houdingen en verhoudingen.

Ik vergeet nog een factor te vermelden: ik was niet de dra-
maturge van Meg, maar van een artistieke ménage-à-trois:
Meg Stuart én Benoît Lachambre én Hahn Rowe. Drie
makers die ook alledrie op de scène stonden. Het hoeft geen
betoog dat de een-op-een-verhouding die je zo vaak aan-
treft in de dramaturgische praktijk (met alle psychoana-
lytische connotaties vandien) daarmee de facto onmogelijk
werd gemaakt. Van de eerste tot de laatste dag werd alle
informatie in de studio gedeeld. De discussies gebeurden
met de groep, in de groep, en konden op ieder moment los-
barsten, soms in volle actie. De drie makers vormden welis-
waar het hart van de groep, maar er was ook plaats voor
de onvoorstelbaar genereuze filmmaker Jorge Leon, die van
heel wat sessies opnames maakte, de productie-duizend-
poot Philip Schmidt, de scenografe Doris Dsziersk, de kos-
tuumontwerpster Tina Kloempken… Ze waren er allemaal,
dag na dag, iedereen bracht materialen mee, foto’s, films.
De gesprekken werden ook gevoed door vrienden die op
bezoek kwamen, zoals Tine Van Aerschot of Ulrike Becker,
en niet te vergeten, door de man van het lichtontwerp,
Marc Dewit, die er in een later stadium bijkwam.

’s Avonds na de repetities gingen we naar huis. Ik verbleef
met Benoît en Hahn in een huis aan de rand van het cen-
trum. We hadden elk een eigen appartement, maar we
kookten vaak samen of bekeken films. Er was een stilzwij-
gende afspraak dat we niet over het werkproces zouden
praten als Meg (die met haar gezin in het centrum woon-
de) er niet bij was. We speelden haar de dvd’s en video’s
door, en in de weekends gingen we samen wandelen met
Meg en haar zoontje, of we maakten daar althans grootse
plannen voor. Ik denk dat die leefsituatie ook op de intimi-
teit is afgestraald die Forgeries zo indringend maakt. Ik her-
inner me ook dat Meg eens had gezegd dat ze haar vorig
stuk (Visitors Only), waarin ze zelf niet meedanste, vanop
een grote afstand had gemaakt. Ze zat tegenover de reus-
achtige set (een opengesneden huis à la Gordon Matta-
Clark) en communiceerde met de dansers in het decor via
een microfoon, terwijl dramaturge Bettina Masoch naast
haar zat. Alsof zij beiden als poppenspelers aan de touw-
tjes konden trekken van een poppenkast met afstands-
bediening. Na deze ervaring kon Forgeries slechts naar het
andere extreem overhellen: nabijheid tot in het vlees, in de
vezels, onder de huid. 

Zo werkten en leefden we dus: in de geïsoleerde werkomge-
ving van de Schiffbau van het Schauspielhaus en in die
verafgelegen saaie stad Zürich. Onze wereld vernauwde
zich, de groep was klein, en toch voelde het aan als een

Van: Pirkko Husemann
Naar: Myriam Van Imschoot
Betreft: schrijven over collaboration als collaboration
Datum: 28 november 2005

Beste Myriam,

Hier is een begin, een benadering van de kwestie van de
verruimde samenwerking in het domein van de dans.
Verruimd, omdat het niet gaat over de samenwerking tus-
sen dansers of choreografen, maar over de samenwerking
tussen choreografen en theoretici, critici, curatoren, 
programmatoren enzovoort.

Ik ben net terug van een interdisciplinaire ontmoeting
over de politieke en sociaal-culturele effecten van 1968.
Die excursie – de verplaatsing van mijn schrijftafel naar
een conferentie, van dans naar politiek – gaf mij de kans
om mijn eigen onderzoek naar werkmodellen in de dans in
een ander kader te denken. Om preciezer te zijn: ik werd
zelf in kader gezet. Bij de deelnemers aan de ontmoeting
waren ook enkele etnografen, die me vroegen hoe ik het
probleem van het going native aanpakte: het verschijnsel
dat je in je veldonderzoek in extreme mate gesocialiseerd
raakt in de gemeenschap die je bestudeert. 

Ik word constant met dat probleem geconfronteerd, hoe-
wel ik duidelijk een typisch ‘marginale vrouw’ ben, die
balanceert op de rand tussen praktijk en theorie, doen en
schrijven. Aangezien ik het PhD-project begonnen ben
nadat ik reeds praktijkervaring had opgedaan, volgt mijn
manier van going native waarschijnlijk niet de klassieke
weg. Het pad dat ik aflegde, loopt veeleer in een lus of in
een cirkel. Eerst maakte ik deel uit van het artistieke veld,
daarna trok ik me terug naar het academische veld om
wat afstand te nemen, en nu en dan betreed ik het artistie-
ke veld weer, soms op indirecte wijze, doordat mijn teksten
de discussies die hier en daar aan de gang zijn van stof
voorzien. 

Ik denk dat jij je manier hebt gevonden om die bijzondere
nabije afstand te bewaren, die modus van criticaliteit: brie-
ven, interviews, dialogen als manier om op een eerlijke en
ook wel ruwe manier te schrijven en aan onderzoek te
doen. Maar hoe doe je dat in een strikt wetenschappelijke
tekst? Hoe vermijd je zowel de abstracte objectivering van
de artistieke praktijk als de complete vereenzelviging
ermee? Pierre Bourdieu stelt de ‘praxeologie’ voor als een
soort kritiek van de derde graad. Bestudeer je object, breek
ermee omwille van de theoretische abstractie en breek met
je eigen methode om jezelf te objectiveren terwijl je een
oog gericht houdt op de logica van de praktijk. En daar
komt al de volgende vraag: hoe is dat mogelijk zonder een
narcistische impuls of zonder theoretisch estheticisme of
– aan de andere kant – versluierend hermetisme?

Ik denk dat het al kan helpen om nu en dan door iemand
te worden ‘geframed’. Dat is wat de etnografen hebben
gedaan, en Hal Foster gebruikt het perfecte woord, het per-
fecte beeld voor dat soort situatie: de parallax, de schijnba-
re verplaatsing van een object, veroorzaakt door de reële
beweging van de waarnemer. Die figuur beklemtoont dat
onze constructies van het verleden afhankelijk zijn van
onze posities in het heden, maar ook dat die posities wor-
den gedefinieerd door dergelijke constructies. Daarom
betekent geconstrueerd worden dat je wordt bewogen, en
op dat punt zou ons schrijven over samenwerking als
samenwerking kunnen beginnen, niet?

Het allerbeste,
Pirkko

nevelachtige vortex die een immens aantal vragen omcir-
kelde. Vaak zag ik mezelf dan ook niet langer als dé drama-
turg, maar als een beheerder van al de dramaturgische
energieën die in omloop waren.

Ik wil de maanden in Zürich niet al te romantisch voorstel-
len. Ik beschrijf dit alles omdat ik geloof dat er een sterke
band bestaat tussen de letterlijke, concrete en materiële
werkomstandigheden en wat in het stuk finaliter is komen
bovendrijven. Je zult nu ook begrijpen dat het vreemd is
om over het dramaturgische aspect van Forgeries te komen
praten in een duo met Meg. Het zou de vitale aanwezigheid
van de medeauteurs Benoît Lachambre en Hahn Rowe
verdonkeremanen. Zij horen mee aan de gesprekstafel te
zitten! En in extremis zit iedereen en niemand aan die tafel.
Helemaal juist zou het zijn te zeggen dat Forgeries niet één
dramaturg had, maar dat er alleen dramaturgische ver-
knopingen waren in een weefsel van collectieve energieën
en intensiteiten. 

Vele groeten, 
Myriam

tijdens de repetities van FORGERIES, 
LOVE AND OTHER MATTERS. 

Foto: door Philip Hochleiter

van boven naar onder: 
Benoît Lachambre en Meg Stuart in 

FORGERIES, LOVE AND OTHER MATTERS. 
Foto: Chris Van der Burgt
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Van: Myriam Van Imschoot
Naar: Pirkko Husemann
Betreft: VAN PARALLAXEN EN PARALYSES 
(OF DE GESTOLEN TAPES VAN KRAPP)
Datum: 25 december 2007

Dag Pirkko, 

Bedankt voor het manuscript van je proefschrift dat je me
onlangs stuurde. Ik ben beginnen lezen en het is een knap
werkstuk. Helder zoals alleen degenen kunnen schrijven
die voldoende gemoedsrust hebben. 

Ik wil me verontschuldigen voor het feit dat ik je nochtans
zeer uitnodigende mail van destijds onbeantwoord heb
gelaten. Je schreef me in een periode nadat ik uit een kra-
ter kwam geklauterd. Die was geslagen door enkele jaren
ziekte – chronisch vermoeidheidssyndroom luidde het
medisch verdict – en nadien was niets meer als vanouds.
De sectie Performance Studies, waarvoor ik jaren had
gewerkt, was inmiddels aan het verdwijnen als gevolg van
de BAMA-hervormingen. Nou ja, dat is het officiële ver-
haal. De bezieler van die sectie, mijn mentor en ook pro-
motor van mijn doctorale thesis, werd ontslagen en met
hem verdween een onderzoekscontext evenals een stuk
geschiedenis; het gebeurde nagenoeg allemaal in de stilte
die zo symptomatisch is voor de oneerbaarheid van intern
gekonkel. 

Misschien had ik daardoor weinig zin om in te gaan op je
vragen over de relatie tussen de academische en artistieke
praktijk, want ik was de verkavelingen en functiebepalin-
gen even grondig beu. Ik heb me de laatste jaren toegelegd
op dramaturgie en cureren, en zocht andere insteken voor
mijn onderzoekspraktijk. In je proefschrift, lees ik, heb je
dat eigenlijk beter dan wie ook ingeschat, en het doet me
veel plezier dat je in je inleiding het festival Connexive #1:
Vera Mantero, dat ik in 2004 cureerde met Barbara Raes 
– vergeet haar naam niet te vermelden, het was een samen-
werking! – emblematisch noemt voor een paradigma waar-
bij kunst, kritiek en onderzoek in één geste samenkomen. 

De term ‘criticality’ die je in dat verband hanteert, las ik
onder meer in Irit Rogoffs essay WIJ: collectiviteiten, mutua-
liteiten, participaties. Daarin klinkt een pleidooi voor een
kritische praktijk “die niet beoefend hoeft te worden vanop
afstand, maar vorm kan krijgen in de ‘realm of the partici-
patory’.” Peter Sloterdijk gelooft dan weer dat de kritiek
moet afdalen van de Olympische hoogten tot in de kraters
van de wereld, waar de werkelijkheid als door een splinter-
bom in brokstukken uiteengespat ligt. Onderzoeken zou
dan veel weg hebben van restanten delven in het puin,
waarmee nieuwe samenhangen mogelijk worden. 

Die ‘criticality’ vind ik beslist interessant, maar laten we
het oude dogma niet inruilen voor het nieuwe evangelie
van de participatie. Nabijheid of afstand, iedere positie
heeft epistemologische verdiensten en biedt ervaringsbo-
dems. Finaliter hangt het af van wat je wenst uit te vlooi-
en. Een hond zal zijn eten besnuffelen vooraleer toe te hap-
pen – bij wijze van reality check. Als hij zijn snuit in de prak
steekt dan ruikt hij niet; wanneer hij te veraf blijft dralen,
mist hij dan weer onontbeerlijke informatie voor zijn doen
en laten. Het doet me denken aan mijn voormalige mentor
die mijn benadering wel eens als de snuffelmethode
omschreef, omdat ik volgens hem op een grens ging staan,
dichtbij de kunstenaars. Beurtelings stak ik mijn neus in
en buiten de geurradius. Om te ruiken moet je dicht gaan
staan, maar ook niet te dicht. Het is eigenlijk een voortdu-
rende oscillatie. Zou dat ook een vorm van parallax zijn? 

***
Eerder dan over parallaxen wil ik het over paralyse heb-
ben. Afgelopen weekend is al het gespreksmateriaal dat
verzameld werd in het kader van een thans lopend, door
mij opgezet maar voor de rest collectief opgevat onder-
zoeksproject (het handelt over het improvisatieproject
Crash Landing dat van 1996 tot 1999 liep) gestolen! In één
klap is het project getorpedeerd. Ik ben er kapot van. De
opzet was om de orthodoxie en het isolement van ‘weten-
schappelijk verantwoord’ onderzoek zoals ik het ken van
mijn verleden als danshistorica te versnijden met mijn
praktijkervaringen als dramaturg en curator. In een door
Kaaitheater aangeboden residentieruimte heb ik voor die
gelegenheid samen met een partner in crime – Kristien Van
den Brande – een tijdelijk archief en bureau ingericht dat
ook als werk- en ontmoetingsplek dient. 

Heb je ooit een van de vijf edities van Crash Landing
gezien? Leuven, Wenen, Parijs, Lissabon, Moskou? Crash
Landing vind ik een interessante case omdat het nieuwe
productie- en presentatiemodellen poogde te ontwikkelen.
Met de deelname van maar liefst 80 kunstenaars liep
Crash Landing als een fractaal door de tweede helft van de
jaren ’90, dwars doorheen zoveel artistieke verschuivin-
gen die het in kaart helpt te brengen. Het is ook een van de
vroegere en interessante voorbeelden van ‘samenwerking’
op het niveau van choreografen, al is dat niet zonder slag
of stoot gegaan. Vorige week vond een tweedaagse ‘reünie’
plaats met de grondleggers Meg Stuart, Christine De Smedt
en David Hernandez, die als een triumviraat Crash Landing
hadden geleid, maar sinds de laatste editie nooit meer
waren samengekomen. (Ook de opnames van die boeiende
reüniegesprekken zijn foetsie.)

De ochtend nadat ik haar over de diefstal had bericht,
belde Meg Stuart me op. Hoe moet het verder, zeiden we
tegen elkaar. Konden we verloren gesprekken naspelen,
moesten we improvisaties herhalen, tweede kansen
wagen; hoe de gaten dichtrijden of nog meer openrijten?
Meg had het over de fictie van de herinnering. Misschien
moesten we ons niet langer de opsporingsbrigade wanen
die met snuffelhonden overlevenden zoekt in het wrak.
Misschien is dit het moment om kapers te worden, de
koers te wijzigen en te reizen in het historische imaginaire,
om een buiklanding te maken op een nog niet nader te
bepalen plek. Wat voor nieuwe methodes liggen hier in het
verschiet? DIAL history. Ja, en knoeien met het anwoord-
apparaat. 

***
Weet je, een schrijver/criticus/musicus/curator die recen-
telijk een grootse indruk op mij heeft gemaakt was David
Toop tijdens een lezing in argos. Ik som met opzet vele van
zijn ‘functies’ op, in het volle besef dat zijn sterkte ligt in de
bastaardisering ervan. Tijdens de lezing, die veel weg had
van een beckettiaanse performance (Krapps laatste band of
zo), las Toop rustig uit een boek in wording voor, over
klanken, luisteren en de akoestische verbeelding. Alles zat
erin; taal, inzicht, criticality. Hij begon met een kalm ver-
zoek om even naar een opname te luisteren van zijn hond
die aan het slapen was. Het publiek luisterde vervolgens
naar een stilte waarin het stilaan een zacht geronk kon
onderscheiden, als was het een licht gesnurk van een
vrouw ingeslapen in de zetel. Nu en dan een kleine opflak-
kering, wat gegrom en gekerm. Allicht was de hond aan
het dromen – van dieven om op te jagen of van een stevig
been om op te knagen. De ontginning van de akoestische
verbeelding was begonnen. 

Er bestaan geen theoretische handleidingen voor onder-
zoek. Het is iedere keer weer anders. Ik denk aan honden
en snuffelen, aan geschiedenisvervalsing en hacken, stelen
en smokkelen. Ik denk aan Toop en Krapp.

Schrijf me snel terug,

Liefs
Myriam
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DIAL HISTORY is een verwijzing
naar Dial H-I-S-T-O-R-Y (1998),
een videowerk van Johan
Grimonprez dat in dezelfde periode
als Crash Landing werd gemaakt. 
De soundtrack kwam van sample-
componist David Shea (die ook aan
een editie van Crash Landing deel-
nam). De laatste tijd heb ik vaak
aan dit werk teruggedacht, niet
alleen omwille van de gedurfde
wijze waarop geschiedenis in beeld
en als beeld verschijnt, maar ook
omwille van de vele vliegtuig-
crashes en de esthetica van de cata-
strofe. Met dank aan Koen Kwanten
die de video in herinnering bracht
tijdens een interview met hem en
Johan Reyniers in het kader van
Crash Landing Revisited (and more),
op 14 december 2007. 
—
DE LEZING Ways of Hearing,
Resisting the Visual ging door op 
17 oktober 2007 in argos. Uit de
aankondiging in de programma-
brochure: “Leven we werkelijk in
het visuele tijdperk, zoals het cliché
het wil, of veeleer in een auditieve
wereld? […] Toop is vooral geïnte-
resseerd in het potentieel van klank
[…] als een reflectie op extramuzi-
kale systemen uit de biologie, 
geografie, technologie, cognitieve
processen, sociale verhoudingen,
politieke modellen en lichaamstaal.
Hij traceert en registreert hoe van-
daag – in de wereld van media en
technologie – klank doorheen tijd
en ruimte reist, samenkomt en con-
vergeert, ontwikkelt en ‘leeft’.”

Crash Landing Revisited (and more). Foto: Felicitas Hollmig. 

Brieven van 12 september 2001 en 
18 oktober 2001: vertaald uit het Frans
door Catherine Robberechts

Brief van 28 november 2005: vertaald uit
het Engels door Eddy Bettens

Brieven van 1 oktober 2002, 
8 oktober 2002, 20 oktober 2004 en 
25 december 2007: vertaald uit het Engels
door Myriam Van Imschoot

Met dank aan de choreografe Anja Müller
voor haar toestemming voor hergebruik
van de foto op deze pagina (oorspronkelijk
de persfoto van haar voorstelling Sole Ipse,
2005).
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Genieten. Het zit in ons.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BE-PART, Platform voor actuele kunst, Westerlaan 17,

8790 Waregem, T 056/62 94 10, www.be-part.be

Open van woensdag t/m zondag, van 11 tot 17 uur.

vernissage: zaterdag 23 februari om 17u30

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gratis toegang

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Helmut Stallaerts, Pan-Optic, 2005-2007 (detail)

HELMUT STALLAERTS 24.02.08-20.04.08

www.rodenbach.be

RODENBACH® FONDS

Award voor Beeldende Kunsten 2008

Het RODENBACH® FONDS laat artistiek talent in België groeien. Daarom schrijft het FONDS een 
Award voor Beeldende Kunsten uit met een hoofdprijs van 15.000 euro in de categorie professioneel talent.

Voorzitter jury: Jan Hoet

Inlevering dossiers: 

van 31 januari tot 30 april 2008

Info en inschrijvingen:

www.rodenbach.be

Voor alle informatie kunt u terecht op www.rodenbach.be. Professionele kunstenaars
kunnen er de documenten downloaden om zich in te schrijven voor de Award voor
Beeldende Kunsten. Amateurtalenten ontdekken er hoe ook zij bekroond kunnen worden.
De on-line RODENBACH® FONDS Community is open voor alle kunstliefhebbers.

RF-Ad-DeWitteRaaf  14-12-2007  13:53  Pagina 1
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Gesprek met 
Philippe Van Snick

II. [Etienne Lievens, Jef Somerlinck, 
Philippe Van Snick] [1965-1968]

Koen Brams / Dirk Pültau: Jij hebt van 1965 tot
1968 gestudeerd aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Gent. Met wie trok je
in die tijd op?
Philippe Van Snick: Met Etienne Lievens en 
Jef Somerlinck. Zij waren al vrienden toen ik
hen leerde kennen. We hadden een goed con-
tact, zonder complexen, heel open. Wij praat-
ten over kunst, zowel over de inhoud als over
de materiële realisatie.
K.B./D.P.: Zaten jullie in dezelfde afdeling?
P.V.S.: Nee, Etienne zat in hetzelfde jaar als ik,
maar hij studeerde sierkunsten. Ik volgde
dezelfde richting als Jef – schilderkunst en
grafiek (etsen en houtsnede) – maar Jef zat
een jaar hoger. Het kunstonderwijs zat toen
helemaal anders in elkaar. Je kon al vanaf je
twaalfde of zeventiende aan de opleiding
beginnen. Somerlinck en Lievens zijn heel
vroeg begonnen omdat zij van de vakschool
kwamen. Ondanks het feit dat we van hetzelf-
de jaar waren – van ’46 – zaten we dus in ver-
schillende jaren. Ook het curriculum was
helemaal anders opgevat. Schilderen vond
elke dag ’s morgens plaats; de lessen etsen
besloegen twee namiddagen in de week;
tekenen werd ’s avonds onderwezen. Drie jaar
heb ik de lessen schilderkunst gevolgd. Aan
het vierde jaar ben ik niet meer begonnen. 
K.B./D.P.: Hoe zou je de band met Lievens en
Somerlinck omschrijven?
P.V.S.: We hadden alle drie belangstelling voor
kunst, maar de werken die we maakten, leken
helemaal niet op elkaar. We hadden niet-ver-
bale affiniteiten, eerder esthetische dan intel-
lectuele.
K.B./D.P.: Beschouwden jullie elkaar als vrien-
den?
P.V.S.: Ja, we konden de werkelijkheid obser-
veren en het gevoel hebben dat we hetzelfde
dachten, zonder dat we er woorden aan moes-
ten verspillen.
K.B./D.P.: Hadden jullie nog contacten met
andere studiegenoten?
P.V.S.: Uiteraard. Ik herinner me dat Etienne
hand- en spandiensten verrichtte voor Roland
Van den Berghe die toen ook aan de academie
studeerde. Etienne vervaardigde werken voor
hem.
K.B./D.P.: Etienne Lievens werkte voor Roland
Van den Berghe, terwijl ze leeftijdgenoten
waren?
P.V.S.: Roland was een beetje ouder. Hij was
begonnen in de richting sierkunsten, maar
was daarna overgeschakeld naar de schilder-
kunst. Hij kreeg les van Jan Burssens.
Vandenberghe kon tegen iemand zeggen: 
“jij werkt voor mij”.
K.B./D.P.: Wat deed je na je studies?
P.V.S.: Ik ben eerst een jaar assistent geweest
van Pierre Vlerick die het etsatelier leidde.
Onmiddellijk nadien is hij directeur van de
academie geworden. Vlerick had in Gent een
huis met een atelierruimte. Ik heb er een tijdje
gewoond. Ik was ook in contact gekomen met
Paul Armen Sarafian, een Franstalige
Brusselaar die in Vlaanderen woonde. 
Paul schreef gedichten. Toen ik pas afgestu-
deerd was, heb ik samen met hem delen uit
L’Histoire de l’art van Élie Faure gelezen.
K.B./D.P.: Waren Lievens en Somerlinck ook
bij de leessessies met Sarafian?
P.V.S.: Nee, het was een tête-à-tête. Hij las
voor in het Frans. En dan praatten we erover. 
K.B./D.P.: Wat sprak jou aan in het werk van
Élie Faure?
P.V.S.: Zijn lyrische ontboezemingen, maar ook
zijn kunsthistorische accuratesse. De Franse
literatuur en filosofie trekken mij aan, precies
omwille van het literaire karakter ervan.
K.B./D.P.: Heb jij na de beëindiging van je 
studies contact gehouden met Lievens en
Somerlinck?
P.V.S.: Ja, meer zelfs, we werkten samen aan
plannen.
K.B./D.P.: Welke plannen?
P.V.S.: Op het einde van onze studies ontstond
het idee om een tentoonstelling te organiseren
in Antwerpen. Etienne had een prachtig
gebouw gevonden. We hadden een akkoord
om dat te gebruiken. Etienne had zelfs een
voorschot betaald aan iemand die hij bij een
bezoek aan het pand in een bed had aange-
troffen. Ik heb dat altijd een fantastisch ver-
haal gevonden.
K.B./D.P.: Heb jij dat pand bezocht?
P.V.S.: Ja, het was een oude industriële bakke-
rij vlakbij de Antwerpse Grote Markt. Ik vond
het een heel stimulerend project. Ik ben
onmiddellijk begonnen aan een werk, een

dubbele L-vormige kamer, maar het tentoon-
stellingsproject is nooit van de grond gekomen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
P.V.S.: Jef en Etienne kwamen er op dat
moment maar niet toe om werk af te maken.
K.B./D.P.: Heb jij het werk gemaakt dat je
gepland had?
P.V.S.: Ja. Het werk bestond uit twee identieke
kamers, telkens één groot volume met een
smalle gang. De eerste kamer was een skelet
bekleed met baalkatoen, de tweede was iden-
tiek van formaat, maar bestond enkel uit een
metalen skelet. De huid van die kamer was
van gevlochten ijzerdraad.
K.B./D.P.: Hoe was je op het idee gekomen om
het werk te realiseren?
P.V.S.: Op een dag lag in mijn atelier een boek-
je open over Jeroen Bosch. In een van zijn
landschappen heeft hij een kathedraal met
twee torens geschilderd – een kathedraal zon-
der spits, volledig wit. Ik vond dat een prach-
tig beeld. Het heeft me geïnspireerd om het
werk te maken. De kathedraal werd een
abstract volume. Ik koos ervoor om het duale
te articuleren: het harde van de metalen kooi
versus het zachte van de stof; de geslotenheid
versus de openheid.
K.B./D.P.: Is het doek waarmee de ene kamer
bekleed is een verwijzing naar de schilder-
kunst?
P.V.S.: Nee, mij interesseerde op dat moment de
beeldhouwkunst, het volume én het tactiele.
K.B./D.P.: Die twee kamers stonden achter
elkaar?
P.V.S.: Ja, op de zolder van de Academie in
Gent waar ik het werk gemaakt heb. Ik heb
eraan gewerkt toen ik assistent was.
K.B./D.P.: Heb je het werk ooit getoond?
P.V.S.: Nee, slechts enkele mensen hebben de
zolder bezocht, onder meer Pierre Vlerick.

III. [Willy Plompen, Jan Van Den Abbeel,
Philippe Van Snick] [1969]

K.B./D.P.: In 1969 word je geselecteerd voor de
Sixième Biënnale des Jeunes in Parijs. Hoe is
dat precies in zijn werk gegaan?
P.V.S.: Pierre Vlerick had goede contacten met
Francis de Lulle, die als commissaris van de
nationale regering verantwoordelijk was voor
de Belgische selectie van de kunstenaars voor
de Biënnale van Parijs. Vlerick stelde drie
kunstenaars voor: Jan Van Den Abbeel, Willy

Plompen en mij. Eigenlijk was ik een vreemde
eend in de bijt. Plompen en Van Den Abbeel
waren al een tijdje actief als leden van de
Plus-Groep, waartoe ook Yves De Smet hoor-
de. Ikzelf was een stuk jonger, pas afgestu-
deerd en hoegenaamd niet bezig met ‘con-
structieve vormgeving’. Voor deelname aan de
Biënnale kregen we 250.000 frank, een enorm
bedrag. De voorwaarde was dat we samen
een ruimtelijk werk zouden maken. We beslis-
ten drie ruimtelijke werken te maken, getiteld
Drie omgevingen in gelijklopende construc-
ties – een omgeving per kunstenaar.
K.B./D.P.: Hoe zag jouw ‘omgeving’ eruit?
P.V.S.: Ik wou een groot werk realiseren, uit-
gaande van de L-vormige kamers. Ik heb een
van de kamers geprojecteerd op een vlak, in
twee dimensies. Ik wou vanuit het platte vlak
vertrekken. Vervolgens heb ik die tekening
terug vertaald naar een driedimensionele
ruimte. Ik onderscheidde vier vlakken of wan-
den die ik op een verschillende wijze materia-
liseerde. De eerste was een kader – het beeld
was leeg. De tweede was van plexi – het
beeld was doorschijnend. De derde was met
geweven metaaldraad en de vierde bestond
uit bakstenen van isomo. Op het plexi en de
isomo was de tekst “Window Suite” aange-
bracht. De vier wanden wilde ik los van
elkaar tegen de muur zetten, zoals je schilde-
rijen tegen de muur zet.
K.B./D.P.: Vier naast elkaar?
P.V.S.: Ja, dat was mijn voorstel, maar het
werd verworpen omdat het niet ‘ruimtelijk’
was. Ik heb er vervolgens voor geopteerd om
de vier frames achter elkaar te plaatsen en
bovenaan te verbinden; op die verbindende
elementen werd verlichting geïnstalleerd. Het
werk bestond dus uiteindelijk uit vier achter
elkaar staande wanden, verschillende lagen,
allemaal even dik, maar telkens met een
andere textuur.
K.B./D.P.: In het werk met de L-vormige kamers
ben je bezig met dualiteit, in het werk voor de
Biënnale met serialiteit?
P.V.S.: Ja. Ik wou planmatig omgaan met ruim-
te. Ik was ook geïnteresseerd in de doordring-
baarheid van de ruimte, de leegte… ja, de
doordringbaarheid van de verschillende lagen.
K.B./D.P.: Hoe werden de drie omgevingen
gepresenteerd?
P.V.S.: We hebben ze achter elkaar gezet. 
Tot onze grote verbazing viel onze bijdrage
enorm in de smaak. We hebben zelfs een prijs
behaald. Met dat geld konden we opnieuw
naar Parijs reizen, het werk afbreken en terug
naar België transporteren.
K.B./D.P.: Aan de Biënnale namen meerdere
Belgische kunstenaars deel, die verschillende
disciplines vertegenwoordigden, zoals
Maurice Roquet en Émile Souply.
P.V.S.: Dirk Liefooghe nam ook deel. Hij was
geselecteerd als filmmaker. Hij heeft een film
gemaakt over ons werk, Trois ambiances geti-
teld.
K.B./D.P.: Waarom zijn jullie – Plompen, 
Van Den Abbeel en jij – na de Biënnale niet
verdergegaan als collectief?
P.V.S.: Het was geen collectief. Pierre Vlerick
had ons voor de gelegenheid samengebracht.
We hadden totaal andere ideeën, zowel over
kunst in het algemeen als over de materialise-
ring van ideeën over kunst.
K.B./D.P.: Hoe zou je dat verschil karakterise-
ren?
P.V.S.: Ik vond dat zij zeer formeel dachten
over kunst. Ik had meer interesse in de bete-
kenis van het werk.
K.B./D.P.: Jouw werk was toch ook heel
methodisch en formeel in die tijd.
P.V.S.: Jazeker, maar er was een kritische
dimensie. Ik ben immers bezig met dialectiek.

K.B./D.P.: Plus-Kern, de galerie die Yves De
Smet en Jenny Van Driessche in 1969 openden
en die de Plus-Groep in zekere zin institutio-
naliseerde, richtte zich op constructieve
vormgeving. Hoe stond je daar tegenover?
P.V.S.: Dat boeide mij, met name de eerste
periode, omdat er nog een utopisch gedach-
tengoed in weerklonk. Nadien werd het een
decoratief programma.
K.B./D.P.: In de catalogus van de tentoonstel-
ling Aktuele Kunst in België die het Museum
van Hedendaagse Kunst van Gent in 1979 
organiseerde, staat jouw deelname aan de
Biënnale van Parijs niet vermeld.
P.V.S.: Ik had aan die manifestatie een dubbel
gevoel overgehouden. Misschien is dat de ver-
klaring.

IV. [Amédée Cortier, Philippe Van Snick]
[1969-1971]

K.B./D.P.: Voorafgaand aan de Biënnale van
Parijs neem je deel aan de groepstentoonstel-
ling 223 kubieke meter, georganiseerd door
Plus-Kern, waaraan onder anderen ook
Marinus Boezem, Erwin Heerich, Bernd
Lohaus, Guy Mees, Palermo en Charlotte
Posenenske deelnemen. Was je al in contact
gekomen met Yves De Smet van Plus-Kern
vooraleer Pierre Vlerick jou had samen-
gebracht met Plompen en Van Den Abbeel?
P.V.S.: Ja, Yves De Smet was mij komen opzoe-
ken uit interesse voor mijn werk. Van mijn
kant had ik de activiteiten van Yves van nabij
gevolgd. Hij was al vanaf zijn zeventiende
bedrijvig als organisator van voordrachten en
filmvoorstellingen. Yves was heel open. Ik
waardeerde dat. Terzelfdertijd vond ik dat hij
niet streng genoeg selecteerde. Zo gauw het
werk een beetje constructivistisch of minimal
leek, was zijn interesse gewekt. Dat stak mij
enorm tegen. Yves was ook geïnteresseerd in
mystiek. Later heeft hij zich vooral in die rich-
ting ontwikkeld.
K.B./D.P.: Maakte Jenny Van Driessche, de
toenmalige vrouw en financiële partner van
Yves De Smet, strengere artistieke keuzes?
P.V.S.: Ik zag haar eerder als een zakenvrouw.
In hun galerie presenteerden Yves De Smet en
Jenny Van Driessche naast kunst ook design.
K.B./D.P.: Wat heb je getoond in 223 kubieke
meter?
P.V.S.: Het werk Diafragma – een zeildoek, zo
groot als de muur waaraan het bevestigd was,
waarachter een metalen frame was aan-
gebracht, dat dat zeildoek naar voor duwde.
Zo werd een rechthoekige vorm in het doek
geduwd.
K.B./D.P.: Guy Mees nam ook deel aan 223
kubieke meter. Heb je toen voor de eerste
keer met hem kennisgemaakt?
P.V.S.: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik hem
reeds eerder had leren kennen.
K.B./D.P.: Heb je daarna nog in Plus-Kern ten-
toongesteld?
P.V.S.: Neen, maar ik heb wel een installatie
gerealiseerd op de markt in Roeselare. Yves
De Smet was benaderd door het Roeselaarse
bedrijf Etalo, dat winkelinstallaties fabriceerde. 
K.B./D.P.: Georges Adé en Jef Cornelis hebben
over jouw interventie een filmpje gemaakt
voor de openbare omroep. In het filmpje komt
ook de titel van het werk ter sprake: Etalogie.
P.V.S.: Ja, de opdracht was om een tentoon-
stelling te maken in de showroom van Etalo,
maar dat zag ik niet zitten. Ik heb een installa-
tie gemaakt op de markt: twaalf stadia in de
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synthese van traditionele L-vormige kamer, 1969

Philippe Van Snick, tekening voor Window Suite, 1969

Philippe Van Snick, Window Suite, 1969
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ontwikkeling van een balkvorm. Het eerste
stadium bestond uit niet meer dan een houten
latje, het twaalfde stadium betrof de volledig
gerealiseerde balk. Bij het werk plaatste het
bedrijf een vrachtwagen met logo. 
K.B./D.P.: Plus-Kern heeft belangstelling voor
constructieve vormgeving, maar pleit ook voor
de integratie van kunst in de leefruimte. Dat
verklaart ook hun blijvende belangstelling
voor het werk van Amédée Cortier, met wie jij
tentoongesteld hebt in 1971 in Groningen.
P.V.S.: In die omschrijving van het programma
van Plus-Kern kan ik me zeker vinden. Het
probleem was de weinig kritische instelling
van Yves De Smet.
K.B./D.P.: Wat heb je in Groningen geëxposeerd?
P.V.S.: In het Groninger Museum had ik één
zaal. Aan een wand heb ik een reeks tekenin-
gen van ellipsen getoond die ik eerder – in
1970 – in de galerie X-one gepresenteerd had.
Op de andere wanden heb ik vijf grote zeilen
uit baalkatoen tentoongesteld – in feite ver-
grotingen van de tekeningen. Ze waren zeer
groot, drieënhalve meter op drieënhalve meter,
monumentaal.
K.B./D.P.: Hoe was de duotentoonstelling met
Amédée Cortier tot stand gekomen?
P.V.S.: De organisatoren in Groningen hadden
contact met Yves. Hij heeft die tentoonstelling
geregeld.

K.B./D.P.: Was het voor jou belangrijk om met
Cortier tentoon te stellen?
P.V.S.: Ik mocht Amédée graag maar ik had
niet het gevoel dat we samen iets deden. We
hadden alle twee een eigen zaal. Meer kan ik
er eigenlijk niet over vertellen. Het was aan-
genaam en we hebben zeer lekker gegeten.
K.B./D.P.: Had je hem leren kennen via Plus-
Kern?
P.V.S.: Ja, bij een vernissage. Hij kwam er vaak.
Met Amédée heb ik een goede relatie gehad.
K.B./D.P.: Had je met hem gesprekken over
kunst?
P.V.S.: Korte gesprekken. Kunstenaars spreken
niet zoveel over kunst.
K.B./D.P.: Als je dan met Cortier over kunst
sprak, kan je dan zeggen waar dat over ging?
P.V.S.: Over de tentoonstellingen die we gezien
hadden? Zeker niet over de filosofie van de
kunst. Hij sprak heel graag over verf, over de
huid van de verf. Het getuigde van veel liefde
voor het metier. Amédée was echter meer
geïnteresseerd in het familiale, in de heel
eenvoudige dingen van het leven. Ik was in
die periode net vader geworden. Hij voelde
zich zeer sterk aangetrokken tot mijn zoon,
want hij miste dat. Hij sprak daarover: over
zijn onvervulde kinderwens. Hij zag een jong
gezinnetje met een kind, en hij vond dat mooi.
Hij kwam regelmatig met zijn brommer af.

K.B./D.P.: Jullie hadden huiselijke gesprekken?
P.V.S.: Ja. Ik ben één keer bij hem thuis
geweest. Ik herinner me dat hij plaatjes speel-
de op een oude grammofoon en zelfs een
dansje maakte. Wat ik heel sprekend vond,
was dat hij zijn atelier in de kinderkamer had
ingericht. Heel netjes. Het was uitzonderlijk
dat hij iemand toeliet, had ik de indruk. 
K.B./D.P.: Amédée Cortier is in 1976 overleden.
Heb je met hem contact gehouden tot aan zijn
dood?
P.V.S.: Neen, het contact verwaterde. Er is
nooit een hoog woord tussen ons gevallen,
maar ik zag hem niet meer zo vaak. Wij zijn
omstreeks die periode verhuisd naar
Antwerpen, waar we tot 1973 hebben
gewoond. Dat was trouwens de voornaamste
reden dat ik Amédée niet meer zo vaak zag.

V. [Etienne Lievens, Paul Armen Sarafian,
Jef Somerlinck, Philippe Van Snick]
[1969-1971]

K.B./D.P.: In 1970 presenteer je Dynamic Mind
Drawings in Galerie X-one in Antwerpen.
P.V.S.: Yves De Smet had me in contact
gebracht met Marc Poirier dit Caulier die 
X-one uitbaatte.
K.B./D.P.: De werken die je in X-one toonde,
heb je later – in 1971 – ook nog in Groningen
tentoongesteld. Kan je ze toelichten?
P.V.S.: De tentoonstelling omvatte 20 tekenin-
gen, telkens 90 centimeter op 90 centimeter.
Elk werk was op dezelfde wijze tot stand
gekomen. Eerst tekende ik een raster op een
blad, waarna ik via een coördinatenstelsel 
– en uitgaande van bepaalde aantekeningen
op het rasterveld – punten in de ruimte van het
vlak plaatste. De punten vormden uiteindelijk
een ellips. Het ging mij om het proces van het
uitkristalliseren van een vorm: eerst het blan-
ke raster, vervolgens de coördinaten en aan-
tekeningen, ten slotte de ellips die langzaam
vorm krijgt.
K.B./D.P.: Waren de tekeningen in een wel-
bepaalde volgorde opgehangen?
P.V.S.: De volgorde lag niet vast. De tekenin-
gen waren trouwens ook apart te koop.
K.B./D.P.: In elke tentoonstelling vanaf 1969
breng je werk dat grondig verschilt van het
werk dat je voordien realiseerde: de L-vormige
kamers op de zolder van de Academie van Gent,
de ‘omgeving’ in de Biënnale van Parijs, Dia-
fragma in Plus-Kern, de tekeningen in X-one…
P.V.S.: Dat klopt. Ik kan daarvoor twee redenen
geven. De eerste is pragmatisch van aard. 
De grote sculpturen die ik in Gent en Parijs
realiseerde, kan je niet blijven maken als je ze
niet verkocht krijgt. Maar het heeft niet alleen
met pragmatiek te maken. Ik vind dat je een
bepaalde vorm niet mag exploiteren.
Waarmee ben je dan bezig als je dat doet? 
Ik wilde vanuit een werk precies tot een
ander werk komen. Vormelijk gezien ga ik
misschien vaak een andere richting uit, op het
ideële vlak zie ik vooral een oeuvre dat zich
ontwikkelt. Ik zie naast de breuken tussen de
werken een grote vorm van continuïteit. Zo is
het duale mij blijven fascineren, ook in de
Dynamic Mind Drawings.
K.B./D.P.: Op welke manier?
P.V.S.: Wat mij in de ellips boeide, was het
bifocale: dat een ellips twee brandpunten
heeft. Die twee brandpunten moeten zich tot
elkaar verhouden. Het gaat voor mij om de
dynamiek tussen die twee antagonisten, net
zoals tussen de tegengestelden in de L-vormi-
ge kamers: hard versus zacht, open versus
gesloten. Het duale is de continue factor in
mijn werk. 
K.B./D.P.: Jou interesseert vooral de dialectiek?
P.V.S.: Ja. Daarnaast was ik in die tijd ook
bezig met beweging. Door met autobanden te
gooien en die bewegende autobanden vanuit
een bepaalde hoek te fotograferen ben ik op
de ellips gekomen.
K.B./D.P.: Komen de brandpunten van de ellips
samen in de cirkel?
P.V.S.: Ja, of in het vierkant of in een andere
symmetrische vorm.
K.B./D.P.: Interesseert je de synthese, de
opheffing van de dialectiek?
P.V.S.: Ik denk dat we er alle belang bij heb-
ben dat de twee tegengestelden niet samen-
komen.
K.B./D.P.: Anders is er sprake van stasis?
P.V.S.: Ja, dan is het zoals met de kubus van
Rubick: als je de oplossing gevonden hebt, is
het spel gedaan.
K.B./D.P.: Hoe is er gereageerd op de tekenin-
gen van de ellipsen?
P.V.S.: Goed. Ik raakte in gesprek met Anny 
De Decker van de Wide White Space Gallery.
Later heb ik er ook tentoongesteld. Dat was
positief. Maar de meeste tekeningen die ik in
X-one toonde, zijn niet verkocht geraakt. Ik
heb vanuit de tekeningen ook een nieuw werk
gemaakt: de vijf grote zeilen, die in Groningen
tentoongesteld zijn. Ik zag de zeilen als een

uitbreiding van de tekeningen en noemde ze
om die reden extensions.
K.B./D.P.: Bleef jij in die periode contact hou-
den met Etienne Lievens en Jef Somerlinck?
P.V.S.: Ja, samen voerden we geregeld
gesprekken waarbij ook Paul Armen Sarafian
betrokken was. Na mijn tentoonstelling van de
Dynamic Mind Drawings stelde ik aan
Lievens, Somerlinck en Sarafian voor om een
gezamenlijk project te beginnen: het Dynamic
World Project – afgekort DWP. Onder die noe-
mer konden collectieve of individuele projec-
ten plaatsvinden.
K.B./D.P.: Wat behelsde het DWP?
P.V.S.: Het ging ons om het idee van het
wereldburgerschap. Paul was het meest
enthousiast, maar ook Etienne en Jef toonden
interesse. Maar ze leken niet helemaal door-
drongen van de noodzaak van het project.
K.B./D.P.: Zowel in de titel van de tekeningen
die je in X-one tentoonstelde als in de naam
van het project komt het woord ‘dynamic’ voor.
P.V.S.: Het ging ons inderdaad om dynamise-
ring. We wilden een uitweg zoeken uit het
duale denken.
K.B./D.P.: Wat waren de plannen van DWP?
P.V.S.: Er zijn nooit plannen gemaakt. 
Het Dynamic World Project is gestart als een
collectief project maar is in feite nooit van de
grond gekomen. 
K.B./D.P.: In het overzicht van jouw tentoon-
stellingen dat gepubliceerd is in de catalogus
van de tentoonstelling Aktuele Kunst in België
(1979) wordt melding gemaakt van een project
in 1971 in Galerie MTL in Brussel. Het project
wordt er omschreven als DWP ellips in zwart
op zeil. Staat DWP hier ook voor Dynamic
World Project?
P.V.S.: Ja, ik ben de enige geweest die met DWP
aan de slag is gegaan, maar zonder succes.
K.B./D.P.: Wat is er mis gegaan?
P.V.S.: Ik was reeds enige tijd in gesprek met
Fernand Spillemaeckers, die MTL runde. Hij
was regelmatig in het Gentse en bezocht ook
de openingen van Plus-Kern. Op een gegeven
moment stelde ik voor om een werk met zeil-
doek en pigmenten in MTL te exposeren. We
hebben er een tijdje over gepalaverd. We heb-
ben nog discussies gehad waarbij ook Paul
Sarafian betrokken was, maar het klikte niet
tussen die twee. Spillemaeckers was heel
direct; Sarafian was een chaoot, hij kon irra-
tioneel uit de hoek komen. Uiteindelijk is er
enkel een schets van mijn ideeën per post
rondgestuurd. Het werk heb ik gerealiseerd,
maar de tentoonstelling heeft nooit plaatsge-
vonden. Op de envelop prijkte een stempel van
DWP, het enige teken dat er ooit sprake is
geweest van het Dynamic World Project. 
De anderen – Etienne, Jef en Paul – hebben
nooit iets ondernomen.
K.B./D.P.: Waren Lievens en Somerlinck
betrokken bij die discussies met Fernand
Spillemaeckers?
P.V.S.: Nee.
K.B./D.P.: Wat zou eigenlijk de rol van Sarafian
bij het DWP zijn?
P.V.S.: Hij was de man van het schrift. Hij had
ook een theatraal talent. In onze kleine kring
kon hij echte redevoeringen houden. Ik vond
dat fantastisch. Ik ben hem blijven ontmoeten
tot aan zijn dood.
K.B./D.P.: In 1971 komt het er dan toch van: je
stelt samen tentoon met Etienne Lievens en
Jef Somerlinck in het Kultuurhuis in Harelbeke.
P.V.S.: De uitnodiging is gekomen van Willem
Deneckere, die in het Kultuurhuis werkzaam
was. Ik meen me te herinneren dat ik het pro-
ject volledig in handen heb genomen. Ik heb
voorgesteld om een plooiboekje te maken.
Aanvankelijk zou ook Guy Mees meedoen. 
Ik had hem uitgenodigd. Toen de kaartjes al
gedrukt waren, ontving ik een telegram: hij trok
zich terug. De drukker heeft toen een zwart
balkje over de naam van Guy Mees gedrukt.
K.B./D.P.: Waarom deed Mees plots niet mee?
P.V.S.: Omdat wij jonge gasten waren? Ik weet
het niet. We hebben verder gewerkt zonder
Guy. Ik heb aan Etienne en Jef foto’s van hun
werken gevraagd en ik heb het boekje in
elkaar gezet.
K.B./D.P.: Zijn de in het boekje afgebeelde
werken ook getoond in Harelbeke?
P.V.S.: Neen, het boekje was de tentoonstelling.
K.B./D.P.: Was er in het Kultuurhuis van
Harelbeke geen ruimte om tentoon te stellen?
P.V.S.: Er was een zolderruimte. Vandaar het
statement om de werken enkel in de catalo-
gus te reproduceren.
K.B./D.P.: Hadden jullie inspiratie geput uit de
projecten van Seth Siegelaub die vanaf einde
jaren ’60 tentoonstellingen maakte in boekvorm?
P.V.S.: Dat heeft een rol gespeeld. De benade-
ring van conceptuele kunstenaars zoals
Lawrence Weiner was zeker stimulerend. 
Er werden in die tijd ook steeds meer kunste-
naarsuitgaven gerealiseerd.
K.B./D.P.: Het Dynamic World Project wordt
niet genoemd in het boekje. Het project was
dus helemaal aan de kant geschoven?

Philippe Van Snick, Etalogie, Roeselare, 1970
stills uit de film van Georges Adé en Jef Cornelis voor de openbare omroep (Zoeklicht, 23.03.1970)
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P.V.S.: Ja. Ik had iets gelanceerd, maar er was
niets mee gebeurd, afgezien van een stempel
op een envelop met een uitnodiging in voor
een tentoonstelling die nooit heeft plaats-
gevonden.
K.B./D.P.: Jullie werken zijn heel erg verschil-
lend. Lievens draagt foto’s bij van draaipoort-
jes in een supermarkt en een autonome sculp-
tuur; Somerlinck fotografeert zijn eigen 
conische sculpturen en jouw foto’s beelden
autobanden af die in de lucht gegooid zijn.
P.V.S.: Op een foto is Etienne te zien. Hij lijkt
net een autoband te hebben gegooid. 
De sculpturen van Etienne en Jef zijn deels in
mijn atelier gefotografeerd. Mijn schilderijen
zijn in het raam gezet om de ruimte te verduis-
teren.

K.B./D.P.: Voor jou was dat project opnieuw
een grote stap. Het is onmiskenbaar performa-
tief van aard. Je werkt ook met een ready-
made: een autoband.
P.V.S.: Het is zeker een stap. Ik zag de auto-
band als een dynamisch object. Merk op dat
de autoband in de vier foto’s niet frontaal gefo-
tografeerd is, maar steeds met een schuinse
blik, zodat de autoband niet op een cirkel,
maar op een ellips lijkt. De Dynamic Mind
Drawings monden uit in reële vormen.
K.B./D.P.: Na het Harelbeke-project heb je niet
meer samengewerkt met Etienne Lievens en
Jef Somerlinck.
P.V.S.: De contacten zijn vanaf dan beginnen te
verwateren. De materiële omstandigheden
waarmee ik te maken kreeg, waren ook van

een totaal andere orde. Ik had deelgenomen
aan de Biënnale van Parijs, had tentoon-
gesteld in Plus-Kern, X-one en het Groninger
Museum en had contacten met Marc Poirier
dit Caulier van X-one en Anny De Decker van
de Wide White Space Gallery.
K.B./D.P.: Wat heeft Etienne Lievens nog
gedaan?
P.V.S.: Enige jaren voor zijn dood heeft hij een
map laten drukken, op eigen kosten, over
Henry Kissinger, heel kritisch over de
Amerikaanse politiek. Het was een map op
tamelijk groot formaat, 50 centimeter op 70
centimeter, met vooraan een soort statie-
portret en binnenin foto’s van Kissingers zoge-
naamde diplomatieke activiteiten. Hij is ermee
naar Roland Van den Berghe getrokken die

toen in Amsterdam woonde. Roland vond het
maar niets. In 1984 is hij gestorven. 
K.B./D.P.: Wat verbond jou met Jef Somerlinck?
P.V.S.: Jef had een enorm gevoel om de kunst
van iemand anders te begrijpen, destijds bij-
voorbeeld het werk van Yves Klein of dat van
Piero Manzoni. Hij kon die objecten heel pre-
sent voor je maken. Hij had een enorme liefde
voor de kunst, zonder altijd de nood te voelen
om zelf kunst te produceren. Toch stelde hij
zich als kunstenaar voor. 
K.B./D.P.: Spreken jullie elkaar nog?
P.V.S.: Af en toe heb ik nog contact met Jef. 

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams

Philippe Van Snick, uit de reeks Dynamic Mind Drawings, 1970 Philippe Van Snick, uit de reeks Dynamic Mind Drawings, extension, 1971

Jef Somerlinck, uit de publicatie ‘Lievens – Somerlinck – Van Snick’ voor het Kultuurhuis, Harelbeke, 1971

Etienne Lievens, uit de publicatie ‘Lievens – Somerlinck – Van Snick’ voor het Kultuurhuis, Harelbeke, 1971
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ALIED OTTEVANGER

Na de slechte ontvangst van de Aubette in
Straatsburg in februari 1928, keerde Theo
van Doesburg teleurgesteld naar Parijs
terug. Daar zette hij zich aan het herformu-
leren van de uitgangspunten van zijn
abstracte kunst. Het moest een kunst wor-
den die zo ver als mogelijk was verwijderd
van de voormalige nieuwe beelding die in
Aubette op zo’n grote schaal was mislukt,
én ook van het surrealisme dat overal de
kop opstak en in de kunstkritiek een warm
onthaal vond. Vooral in reactie op dat
expansieve surrealisme wilden in de loop
van 1929 meer kunstenaars zich inspan-
nen om hun abstracte kunst onder de aan-
dacht te brengen, zoals Mondriaan, Arp en
Georges Vantongerloo. Het plan om een
groep van louter abstracten op te richten
sprak ook een aantal relatieve nieuwko-
mers aan, onder anderen Michel Seuphor,
César Domela, Friedrich Vordemberge-
Gildewart en verschillende Scandinavische
kunstenaars die door Fernand Léger waren
opgeleid, zoals de Zweed Otto G(ustave)
Carlsund. Omdat er vervolgens verschil van
mening ontstond over de basis waarop de
abstracten zich wilden formeren viel de
grote verzameling spoedig in tweeën uiteen:
in een ruime groep van kunstenaars die
geen behoefte hadden aan strak geformu-
leerde uitgangspunten en een kleine groep
die zich daarop wél wenste te beroepen. Zo
ontstonden rond de jaarwisseling 1929-
1930 in Parijs de grote, losse groep Cercle et
Carré en de kleine, wat fundamentelere
club Art Concret.

Art Concret

Van de kleine groep Art Concret was Van
Doesburg een van de oprichters. De vijf
andere kunstenaars waren bijna allemaal
een generatie jonger: Jean Hélion; de piep-
jonge en onbekend gebleven Marcel Wantz;
de schilder Léon Tutundjian; de slechts korte
tijd als kunstenaar werkende Wladimir
Shwab; en de al even genoemde Carlsund,
leerling van Léger. Hoewel Van Doesburg
vaak als spil van deze groep wordt gezien,
werd die evenzeer geleid door Hélion en
Carlsund. Hélion stond nog aan het begin
van zijn loopbaan, maar had al enige goede
contacten, met Léger, Mondriaan en Anton
Pevsner. Carlsund beschikte over dezelfde
kwaliteiten en had bovendien al laten zien
dat hij die goed kon inzetten. Hij had flair en
bewoog zich mede door zijn meertaligheid
(naast Zweeds sprak hij Russisch, Duits en
Frans) gemakkelijk onder internationale
kunstenaars. Carlsund had in Parijs al
enkele exposities medegeorganiseerd.
Daarnaast bleek hij niet onbemiddeld.
Vooral het feit dat hij over de nodige finan-
ciën beschikte om een blad voor de club Art
Concret op te richten kwam Van Doesburg
goed uit. Deze laatste zat indertijd zo krap
bij kas dat hij de uitgave van De Stijl al had
moeten opschorten. Een nieuw blad was
dan ook welkom. Van Doesburg beschouw-
de het tijdschrift Art Concret zelfs als een tij-
delijke voortzetting van De Stijl.

Het eerste (en enige) nummer van Art
Concret verscheen in april 1930. In het
daarin gepubliceerde manifest waren de
beginselen van de groep vastgelegd. Het
bevatte eveneens belangrijke bijdragen van
Van Doesburg, Carlsund en Hélion. De twee
laatsten waren bovendien respectievelijk als
financier en eindredacteur/uitgever aan het
blad verbonden. Die gezamenlijke bepaling
van het gezicht en de invulling van Art
Concret was de consequentie van hun streven
naar een nauwe onderlinge samenwerking.

Dat dit samenwerkingsideaal ook in de
praktijk werd gebracht lijkt onder andere te
mogen worden afgeleid uit de verschillende
ontwerpen die voor de cover van Art Concret
zijn gemaakt. Hoewel de uiteenlopende
schetsen thans alle exclusief aan Van
Doesburg worden toegeschreven, lijken die
veel meer het resultaat van een eerste geza-
menlijke uitvoering van de Art Concret-
kunstenaars.1 En dat het ook Van Doesburg

ernst was om die onderlinge samenwerking
tot stand te brengen blijkt ondubbelzinnig
uit de brief waarin hij op 23 januari 1930
aan zijn Tilburgse vriend Antony Kok over
de koers van Art Concret schreef: 

“We hebben ook het voornemen om gezamelijk
te exposeeren en collectief werken te scheppen,
iets wat nog nooit gedaan is, doch dit is nog
voor den toekomst, daar eerst het tijdschrift op
pooten moet staan.”2

Nadat Art Concret medio april 1930 was
uitgekomen moet Carlsund vrij spoedig
naar Zweden zijn vertrokken. Hij had er een
opdracht voor een abstracte muurschilde-
ring, op het terrein waar in het najaar een
internationale jaarbeurs werd gehouden,
de Stockholm Utställning. Tijdens dat ver-
blijf moet Carlsund afspraken hebben
gemaakt voor het organiseren van een
internationale tentoonstelling van abstrac-
te kunst op hetzelfde jaarbeursterrein. Om
die expositie samen te stellen keerde hij in
de zomer van 1930 naar Parijs terug.

De vriendschap tussen Van Doesburg
en Carlsund

In zijn brieven aan Kok omschreef Van
Doesburg Carlsund als “een Deense verza-
melaar”, wat een min of meer zakelijke
relatie doet vermoeden.3 Toch moeten de
banden tussen Carlsund en Van Doesburg
in de jaren 1929-1930 hartelijker en inni-
ger zijn geweest. Daarop wijst onder andere
een foto uit 1929 die Van Doesburg van
Carlsund maakte toen die eens lag te slapen
in Van Doesburgs atelier in de Rue d’Arceuil
in Parijs.4 Hoe ze precies met elkaar in aan-
raking kwamen is niet bekend, maar het
lijkt heel aannemelijk dat Carlsunds inzen-
ding op de expositie van de Surindépen-
dants in het najaar van 1929 voor Van
Doesburg aanleiding was om kennis te gaan
maken met de kunstenaar. Omstreeks
dezelfde tijd was Van Doesburg op eenzelfde
manier in contact gekomen met Hélion,
Shwab en Tutundjian. Hélion nam in 1929
deel aan een groepstentoonstelling bij
Galerias Dalmau in Barcelona, waar Van
Doesburg ook was vertegenwoordigd, en
Shwab en Tutundjian behoorden tot de in
Parijs werkende kunstenaars die door Nelly
van Doesburg waren geselecteerd voor de
esac- tentoonstelling die in 1929-1930
door Nederland reisde.

Carlsund was een enthousiaste voorstan-
der van de abstracte kunst én van een
samenwerking met zowel architecten als
andere beeldende kunstenaars. De abstrac-
tie had hij in 1929 bereikt toen de figuratie-
ve en stilistische sporen van Légers invloed
nagenoeg uit zijn schilderkunst waren ver-
dwenen. Hoe hij het ideaal van de samen-
werking in de praktijk dacht te brengen is
lastiger te achterhalen. Bronnen daarover
zijn nauwelijks voorhanden. Dat Van
Doesburg en Carlsund in ieder geval pogin-
gen in die richting hebben ondernomen,
lijkt te mogen worden afgeleid uit het feit
dat de abstracte schilderijen die Carlsund in
de eerste helft van 1930 maakte zijn inge-
lijst door Van Doesburg, althans volgens
Carlsund.5 Die vijf abstracte doeken, die
Carlsund zelf zijn ‘programmatische schil-
derijen’ noemde, zijn gevat in vrij brede,
platte en onbeschilderde houten lijsten die
er tot op heden om zitten. Hoewel de vast-
stelling dat die lijsten door Van Doesburg
zijn gemaakt enige verbazing wekt, is het
niet onmogelijk. Van Doesburg experimen-
teerde omstreeks 1929 zelf ook met derge-
lijke brede kaders, bijvoorbeeld bij zijn
Simultane Compositie XXIV en Simultane
Contra-compositie uit 1929, die allebei in
royale lijsten zijn gezet, zij het dat die wél
beschilderd waren, de eerste zwart en de
andere wit. Beide werken waren opgeno-
men in de esac-tentoonstelling. Ook Van
Doesburgs schilderij Compositie van verhou-
dingen (1929) was op een verwante manier
ingelijst.6 Dat doek werd in de herfst van
1929 waarschijnlijk getoond op de Sur-
indépendants-expositie.

Het tentoonstellingsconcept

Aanvankelijk moet Van Doesburg warm-
gelopen zijn voor Carlsunds tentoonstel-
lingsplan voor Stockholm. Die expositie van
abstracte kunst moest volgens Carlsund een
demonstratie worden van “onze ideeën”,
wat Van Doesburg meteen opvatte als de
ideeën van de Art Concretgroep.7 Toen
Carlsund dat concept niet zo strikt bleek te
volgen moet het tussen hem en Van
Doesburg zijn gaan wringen. Van Doesburg
bleef vasthouden aan een ‘zuivere’ selectie
van kunstenaars die het Art Concret-
manifest hadden ondertekend, met een
enkele uitbreiding van geestverwanten, van
Mondriaan bijvoorbeeld, of Vantongerloo.8
Carlsund moet de norm echter soepeler
hebben gehanteerd en had in een mum van
tijd een stuk of dertig kunstenaars voor zijn
onderneming geënthousiasmeerd. Hij kon
ten slotte meer dan honderd kunstwerken
meenemen naar Stockholm.

Van Doesburg vond het maar niks en in een
brief aan Carlsund beschuldigde hij hem
ervan de abstracte kunst in de richting van
allerlei ismes op te rekken, wat een onduide-
lijk totaalbeeld zou opleveren. Hij werd
daarin gesterkt door de deelname van de
groep Art Concret aan de tentoonstelling
van de Surindépendants die van 7 tot 29
juni 1930 in Parijs was gehouden en die
geen succes was geworden. Van Doesburg
raakte er steeds meer van overtuigd dat de
Art Concret als een duidelijk herkenbare
groep moest worden getoond. Volgens hem
deelde Arp die mening. Arp zou dit concept
wél volgen, bij de samenstelling in de zomer
van 1930 van een internationale expositie
voor Kunstsalon Wolfsberg in Zürich die in
het najaar zou opengaan. Van Doesburg
meende zelfs dat Arp van plan was de Art
Concretgroep daar in een apart zaaltje te
tonen.9 Of dat in de praktijk ook is gebeurd,
valt overigens te betwijfelen. Arps expositie
Produktion Paris 1930. Werke der Malerei und

Art Concret, de expositie in Stockholm, 1930
De samenwerking tussen Otto G. Carlsund en Theo van Doesburg  

Otto G. Carlsund

vierde programmatische schilderij getiteld ‘Geometriskt samlag II’ (Geometrische gemeenschap II), 
ingelijst door Theo van Doesburg, collectie Eskilstuna konstmuseum. Eskilstuna Zweden 

de groep Art Concret bijeen op het atelier van Tutundjian, Parijs 1929. Vlnr. Jean Hélion met zittende echtgenote;
echtgenote van Tutundjian met zittende Theo van Doesburg; Marcel Wantz en Léon Tutundjian; 

zittende Otto G. Carlsund met Nelly van Doesburg op schoot. Foto: Van Doesburgarchief, RKD Den Haag
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Plastik bleek uiteindelijk heterogener dan
Van Doesburg veronderstelde. Zo waren bij-
voorbeeld kunstwerken opgenomen waarin
figuratieve elementen te herkennen waren,
zoals schilderijen van Robert Delaunay.10

Maar welke argumenten Van Doesburg ook
naar voren schoof, Carlsund kon óf wilde
zijn keuze kennelijk niet inkrimpen, waarop
Van Doesburg hardere middelen inzette. Hij
trok zijn eigen deelname aan de tentoon-
stelling in.11

De tentoonstelling in Stockholm, 1930

Ondertussen was Carlsund er in de nazo-
mer van 1930 in geslaagd een uitgelezen
selectie moderne kunstwerken mee te
nemen naar Stockholm. Daar zat niet
alleen werk van voormalige Scandinavische
leerlingen van Léger bij, maar ook van
Mondriaan, Léger, Laszló Moholy-Nagy,
Amedée Ozenfant, Pevsner, Vantongerloo,
Arp, Sophie Täuber-Arp en Vordemberge-
Gildewart, om de bekendsten te noemen.
Van de Art Concretgroep was Carlsund ver-
tegenwoordigd met zijn vijf ‘programma-
tische schilderijen’, Hélion met twee doe-
ken, Tutundjian met drie schilderijen en
drie reliëfs, en Wantz met twee gouaches.
Alhoewel hij niet wilde meedoen ontbrak
Van Doesburg niet. Hij werd gerepresen-
teerd met zijn Contra-compositie XII uit
1924, een werk dat Carlsund in januari
1930 van hem had gekocht.12

De door Carlsund georganiseerde mani-
festatie Art Concret. Internationale tentoon-
stelling van Postkubistische kunst werd van 19
augustus tot 30 september 1930 gehouden
in het ‘parkrestaurant’ op de Stockholm-
tentoonstelling. Daar was ze ingericht in
het cafégedeelte, een nogal experimenteel
gebouw dat op een tunnelvormige kas leek.
Het gebouw, café Puck genaamd, had een
glazen overkapping en één lange, geheel
beglaasde zijwand die uitzicht bood op het
beursterrein. Afgaande op enkele foto’s van
de tentoonstelling – waarvan één in kleur! –
waren de kunstwerken in rijen boven elkaar
gehangen op de lange wand tegenover de
raampartij en op de korte wand aan de
kopse kant van het café.13 Tussen de tafel-
tjes stond een rij sokkels met abstracte beel-
den. De lichte expositie-architectuur deed
de werken ondanks de wat krappe presen-
tatie goed uitkomen.

Bij de expositie verscheen een mooie en
overzichtelijke catalogus die door Carlsund
was gefinancierd én vormgegeven. Alle
kunstenaars hadden een eigen pagina
waarop steeds een van hun werken was
afgebeeld. Hélion schreef een voorwoord
waarin hij de nieuwe abstracte kunst
typeerde met de kwaliteiten: evenwicht,
kracht, klaarheid en perfectie. Carlsund
had op de cover van de catalogus nog wel
het vignet van de Art Concret afgebeeld,
maar daaroverheen waren de namen van
de zeven stromingen afgedrukt die op de
tentoonstelling te onderscheiden waren:
“kubisme”, “post-kubisme”, “purisme”,
“constructivisme”, “neo-plasticisme”, “sur-
realisme” (!) en ”sur-impressionisme”. In de
catalogus werd naar de stromingen verwe-
zen door afkortingen naast de namen van
de verschillende kunstenaars. Daaruit blijkt
bijvoorbeeld dat het sur-impressionisme
uitsluitend betrekking had op het schilder-
werk van Greta Knutson-Tzara en dat het
sur-realisme werd herkend in de reliëfs van
Arp, de dikke olieverfschilderijen van Serge
Charchoune en het werk van de Zweed Eric
Grate. Het etiket Art Concret werd evenwel
voor geen van de kunstenaars gebruikt. De
kunst van alle deelnemende Art Concret-
leden werd in de catalogus tot het neo-plas-
ticisme gerekend.

Hoe mooi de expositie ook was en hoe
goed de kunst ook werd uitgelegd, ze sloeg
niet aan. Het in café Puck uitgestalde werk
trok nauwelijks kopers en Carlsund kwam
zozeer in financiële problemen dat hij de
kunstwerken pas na enige tijd, soms pas na
enkele jaren aan de eigenaar-kunstenaars
kon retourneren. Misschien heeft hij som-
mige werken helemaal nooit kunnen terug-
bezorgen. Mondriaan had bijvoorbeeld aan
Carlsund twee recente doeken uitgeleend,
Compositie I en Compositie II, beide uit 1930,
die hij medio november 1930 weer nodig
had voor een andere tentoonstelling. Maar
de schilderijen werden niet op tijd geretour-
neerd. Het duurde tot 1937 voor ze weer op
een expositie (in Basel) verschenen en het is
vanwege hun opwachting aldaar dat Joop
Joosten vermoedt dat ze in de tussentijd,
mogelijk omstreeks 1935, bij Mondriaan
zijn terugbezorgd.14 Volgens de Carlsund-
biograaf Anders Wahlgren zijn er van alle
in Stockholm getoonde werken uiteindelijk
een stuk of 15 helemaal niet geretour-
neerd.15 Vanwege dit debacle durfde
Carlsund zich niet meer in Parijs te vertonen
en bleef hij in Zweden. Met Van Doesburg
heeft hij nadien naar alle waarschijnlijkheid
geen contact meer gehad. Een tweede start
in Parijs of een doorstart in Zweden als
abstracte (muur)schilder is nooit van de
grond gekomen. Tegen de tijd dat hij daar-
voor de moed verzameld had, werd hij ziek.
In 1947 stierf hij een voortijdige dood.

Heeft Van Doesburg dan toch gelijk gekre-
gen? Was het inderdaad een verkeerd idee
om zo’n brede presentatie van abstracte
kunst te verzorgen? Het is een vraag die met
een ja moet worden beantwoord als niet
verder wordt gekeken dan naar het onmid-
dellijke effect. Maar na een jaar, en zeker na
het overlijden van Van Doesburg op 7
maart 1931, bleken kunstenaars van de
Art Concret zoals Hélion beter te gedijen in
een verruimd verband.

Misschien had Van Doesburg dat toch al
enigszins voorzien. Ook hij moet in de
zomer van 1930 zijn twijfels hebben gehad
over de strakke insnoering van de Art
Concret. In juli 1930 schijnt hij met Arp de
mogelijkheden te hebben besproken om die
club alsnog samen te voegen met Cercle et
Carré. Ze kwamen toen met hun gespreks-
genoten en mede-initiatiefnemers Hélion,
Alberto Giacometti, Auguste Herbin en
Frantisek Kupka overeen dat er een groter
verband moest worden gesmeed van
abstract werkende kunstenaars. Als werk-
titel gaven ze die groep eerst de naam
“Société Internationale des artistes non-
figuratifs”.16 Dat ruimer verband moest
voor alles demonstreren dat er nog een
abstracte kunst was die compleet genegeerd
werd door bepaalde kunstklieken en critici.
Met de oprichting van de nieuwe, grotere
vereniging die van 1931 tot 1936 actief
was en die uiteindelijk de naam
Abstraction-Création kreeg, werd dat ideaal
alsnog bereikt. 

Noten

1 Vergelijk de verschillende ontwerpen in: Els
Hoek (red.), Theo van Doesburg. Oeuvre Catalogus,
Bussum, Thoth, 2000, cat.nrs. 860 a-e.

2 Zie de brief van Theo van Doesburg aan
Antony Kok, Parijs 23 januari 1931, 
Van Doesburg Archief (VDA), inv.nr. 2208,
RKD, Den Haag. De brief wordt door de auteur
bezorgd in ‘De Stijl overal absolute leiding’ 
De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en
Antony Kok, te verschijnen in het voorjaar
2008 bij uitgeverij Thoth in Bussum.

3 Deze abusievelijke omschrijving is in de
Nederlandse literatuur over Van Doesburg
overgenomen.

4 Het was vermoedelijk Nelly van Doesburg die
nadien achterop de foto noteerde: “Carlsund in
atelier rue d’arceuil gephotografeerd door Does
in 1929”, zie VDA, inv.nr. 1639, en vergelijk
de foto’s van de Art Concretgroep waarop alle
leden, ook Carlsund, figureren op het atelier
van Tutundjian in Parijs, idem, inv.nr. 1601,
RKD, Den Haag.

5 Zie de catalogus Otto G. Carlsund (1897-1948)
Konstnär, Kritiker och Utställningsarrangör (met
Engelse vertalingen), verschenen bij de gelijk-
namige overzichtstentoonstelling in Liljevalch
Konsthall, Stockholm, 22 september 2007 – 
6 januari 2008, en Norrköping Konstmuseum,
Norrköping, 27 januari – 6 april 2008. 
Zie voor de werken van Carlsund de afbeeldin-
gen op p. 19, p. 20 en pp. 23-25.

6 Zie voor de genoemde werken van 
Van Doesburg: Hoek, op cit. (noot 1), cat.nrs.
824c, 825 en 855.

7 Zie de doorslag van de getypte brief van 
Van Doesburg aan Carlsund die niet is geda-
teerd, maar omstreeks de zomer van 1930 te
situeren is, VDA, inv.nr. 41.

8 Idem.
9 Idem.

10 Zie de catalogus Produktion Paris 1930. Werke
der Malerei und Plastik, Kunstsalon Wolfsberg
Zürich, 8 oktober – 15 november 1930,
bewaard in de nalatenschap van Nelly van
Doesburg, RKD, Den Haag.

11 Zie de conceptbrief van Van Doesburg aan
Carlsund (noot 7).

12 Zie Hoek, op. cit. (noot 1), cat.nr. 738 en ver-
gelijk de catalogus Internationell Utställning av
Post-Kubistisk Konst, Parkrestauranten
Stockholmutställningen, Stockholm, 
19 augustus – 30 september 1930, bewaard in
VDA, inv.nr. 1047, RKD, Den Haag.

13 Zie de catalogus Otto G. Carlsund (1897-1948),
op. cit. (noot 5), pp. 16-17 en 116-117.

14 Zie Joop M. Joosten, Piet Mondrian. Catalogue
Raisonné, II en III, New York, Harry N.
Abrams, 1998, cat.nrs. B 219 en B 222.

15 Zie Anders Wahlgrens e-mail van 16 december
2007 aan de auteur. Welke werken dat waren
is vooralsnog niet achterhaald.

16 Zie ook Evert J. Van Straaten, Theo van Doesburg
1883-1931, Den Haag, SDU, 1983, p. 177.
Van Straaten baseert zich vermoedelijk op de
conceptbrief van Van Doesburg aan Carlsund
(zie noot 7).

atelier Theo van Doesburg, midden jaren ’30,
Meudon. Linksonder zijn zwart ingelijste 

‘Simultane Compositie XXIV’ en rechtsbovenaan, 
bij de trap, zijn wit ingelijste ‘Simultane 

Contra-compositie’, beide uit 1929. 
Foto: Van Doesburg Archief, RKD Den Haag

Art Concret, Internationale tentoonstelling van Postkubistische kunst in Café Puck van het parkrestaurant 
op het terrein van de tentoonstelling in Stockholm, 19 augustus – 30 september 1930
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Appels 3 november 1957

Beste Jan,

Ik heb zojuist gedaan gekregen met Les Mandarins van
Simone De Beauvoir. Ik heb het zoveel mogelijk gelezen zonder
te trachten levende personen in de romanfiguren te
herkennen. Doch uw stukje over de schrijfster, dat interview
imaginaire, ge weet wel, het liet mij niet los. Ik wist dus dat
Perron ongeveer Camus was, Anne Simone zelf, Dubreuilh
Sartre, ik raadde dat Seriassine Koestler was. Nu ben ik
nieuwsgierig geworden en als gij ooit de tijd hebt om het mij te
verklappen, zoudt gij mij dan niet willen verraden wie
Mauvane is? En die vroegere studiemakker van Perron, ik ben
zijn naam al kwijt, een schrijver vaguement [xxx] en dan
Vincent?

Wat mij vooral aangegrepen heeft is die toon van
eerlijkheid. Ik geloof dat er moed voor nodig is om zo zonder
omwegen te schrijven wat men op de lever heeft. Een boek om
niet meer te vergeten, zoals Les Chemins de la Liberté, Gilles,
Voyage au bout de la Nuit.

Ergens zegt Perron dat er niets ergers is dan het
wantrouwen, de achterdocht, la méfiance. Maar juist die
achterdocht, zou het niet kunnen dat die moet beschouwd
worden als een noodzakelijke houding ter bevordering van de
geestelijke hygiëne? Er lopen zoveel dubbelfiguren rond:
farizeeërs, jezuïeten en oprechten van alle soorten! Ik weet wel,
ge moogt de mensen nooit verlaten maar dat betekent niet dat
men zo direct in hun spel moet meespelen. Pas de méfiance
veronderstelt lichtelijk een morele houding en dat is verleden
tijd. Geen dupe zijn, noch van zichzelf noch van de anderen en
toch voortdoen met de moed niet meer van de wanhoop maar
van dat ondefinieerbare verlangen naar unieke ogenblikken.
Misschien is alles veel simpeler dan wij vermoeden of liever
dan wij durven bekennen. Het zou weleens kunnen blijken dat
wij allemaal lijden aan een nieuwe romantiek, de romantiek
van het nutteloze, het absurde, de ratio, het abstracte.

Ik accepteer geen enkele romantiek want zij vertroebelt
te veel. Het onzekere, het onvermijdelijke te willen ontlopen
langs het achterpoortje van de moraal, is geen oplossing maar
een terugval. Er is geen oplossing, er is hoogstens een
persoonlijke politiek mogelijk. Misschien ziet Perron dat zo en
dan heb ik niets gezegd.

Ik stel ook vast dat gij bepaalde trekken met Dubreuilh
gemeen hebt, om te beginnen die formidabele werkcapaciteit,
de drift om te handelen en misschien zijn weemoed, ik zou
bijna zeggen een sociale eenzame.

Over Celbeton. Het lokaal zal tegen zaterdag in orde zijn.
Wij hebben enkele leden samen onder de leiding van architect
en ploegbaas Maurice D’Haese, mortel gemaakt, stenen
gesjouwd, getimmerd en gemetseld, resultaat: een
surrealistische haard! De muren komen in verschillende
kleuren. Klaar voor de nieuwe start.

Tone Brulin zou graag komen maar kan niet, zijn zoon
moet een hartoperatie ondergaan en hijzelf vertrekt naar Zuid-
Afrika. Ik heb geschreven naar Felix De Boeck doch er komt
geen antwoord. Zoudt gij soms een woordje willen plaatsen?

Wij willen dadelijk met onze activiteiten beginnen!
Sprekers en schilders worden gevraagd, fotografen enz…

Hiermee sluit ik dan.

De groeten van de bende Merckx aan de bende 
Walravens.

Dolf

P.S.: Wanneer verschijnt Negatief?

Appels, 24 november 1957

Beste Jan,

Celbeton heeft weer een avond achter de rug. Jan de
Herdt heeft dat heel goed gedaan, er was belangstelling, vooral
vanwege de jongeren. Dylan Thomas is een interessante figuur,
alhoewel ik niet zozeer zijn ingewikkelde symboliek apprecieer.
Als ik u vertel dat Maurice D’Haese gedurende anderhalf uur
is blijven luisteren, ondanks het feit dat hij mij voor het begin
van de voordracht bij hoog en bij laag verzekerd had dat hij het
niet langer dan een kwartier zou volhouden, spreekt dat geen
boekdelen? Of liever lijnen, want boekdelen klinkt wat
overdreven. Ça marche.

De Herdt was vergezeld van de beeldhouwer
Lambrechts, kent gij die?

Wij hebben voorlopig geen kandidaten voor exposities.
Ik hoop dat die heren een dezer dagen komen opdagen.

En nu het kapitale punt: zoudt gij bereid zijn te komen
spreken op zaterdag 7 (of 14) november 1957 om 20 uur? 
Gij kunt bij ons thuis slapen, wij wonen op 5 minuten van
Celbeton. Zo ja, laat mij dan zo vlug mogelijk weten welke dag
het best voor u geschikt is en ook de titel van uw voordracht.

Wij gaan trachten onze propagandamiddelen uit te
breiden. Daarom moet ik minstens een week bij voorbaat
weten waaraan mij te houden.

Misschien kunt gij dan ook uw kroniek over onze groep
plaatsen. Het Laatste Nieuws wordt in deze streken veel gelezen.
Voor de Standaard schrijf ik altijd naar de heer Leo Picard en
het komt terecht. Verder verwittig ik Vooruit, Volk, N.I.P.

Mag ik u vragen als gij komt om Eden mee te brengen, ik
zou het ook eens willen lezen. 

Weer gelezen: Raison et Déraison de notre Temps van Karl
Jaspers. Heb ook een nieuw verschenen werk van Ortega in 
’t zicht. Paris insolite van J.P. Clébert is heel mooi. Zou willen
kopen: Clés pour la Chine van Claude Roy. 

De witte muur ligt ook te wachten, ik word nog zot!

Jan, kom, wij wachten, wij snakken.
Groeten van het huis merckx aan het huis walravens.

Dolf

Kraainem, 4 december 1957
Hortensialaan 25

Beste Adolf,

De duivel is ermee gemoeid. De maand december zit
alweer zo vol, dat ik wel de tijd niet meer zal vinden om naar
Appels te komen. Het spijt mij zeer, vooral daar ik u mijn
medewerking al toegezegd had. Maar ik heb in de laatste
dagen niet minder dan drie sollicitanten moeten teleurstellen,
mensen aan wie ik nochtans met de beste bedoelingen een
voordracht of een artikel beloofd had. Helaas, het gaat niet, en
ik hoop dat gij mij zult willen excuseren.

Tracht mij vroeg genoeg te zeggen wanneer gij tijdens
het nieuwjaarsverlof met uw vrouw bij uw moeder zult zijn. 
Ik zou u graag nog eens terugzien. Dan praten we wel meer.

Zeer hartelijk, blijf ik uw

Jan Walravens

Appels 10 december 1957

Beste Jan,

Tijdens de aanstaande vakantie kom ik vast naar
Brussel, er is niets aan te doen. Doodgraag zou ik een avond bij
u doorbrengen. Frieda zou ook heel graag komen, alhoewel dat
moeilijker gaat. Het zit namelijk zo ineen:

Mijn lieve zuster gaat haar tweede kind kopen, het kan
elke dag gebeuren, en zij zit dus bij moeder met haar kroost.
Voor onze kliek is er dan mogelijkheid om de nacht door te
brengen te Anderlecht. Nu hebben Frieda en ik besloten de
vakantie door te brengen in Hekelgem, de kinderen hebben
daar plaats. Als wij met ons beiden nu van ’s morgens
vertrekken, houdt schoonmama wel een oog in het zeil. 
Om het slapen te vermijden zouden wij dan ’s avonds naar
Hekelgem moeten terugkeren. Dat maakt dat die gezellige
avond bij u naar de vaantjes is. Ik vind het zo jammer dat ik
mijn zuster bijna verwens, maar aangezien dat niet schoon is,
doe ik het niet.

Kunt gij ons geen dag bepalen waarop wij dan in de
namiddag kunnen komen? Zo tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Ik leef heimelijk nog altijd in de hoop dat we bij moeder ergens
een plaatsje zullen vinden, zodat er van die avond wel iets
terechtkomt. Frieda beweert hardnekkig dat het niet zal gaan.
Enfin, ik wacht op uw datum, nous verrons bien.

Mijn militaire schoonbroer, de echtgenoot van mijn
zuster, heeft mijn gewrocht in de V.G. gelezen. Hij vroeg mij of
het om een werkelijk schot ging. Plezant he! Ik heb iets vaag
geantwoord omdat men bij zo’n mensen nog moet opletten dat
ze niet gekrenkt worden. 

Wat denkt gij van onze speciale editie ter gelegenheid
van de Emiel Bergenvoordracht? Wij hebben een soort
verklaring willen afleggen. Ze schijnt wel enig effect te hebben
gemaakt. Heden kreeg ik een bericht van de postcheck: ridder
Schellekens uit Dendermonde stort 150 F. en wordt steunlid.
Formidabel! Jaak Brouwers vindt mijn gedicht ook goed.
Ondanks alles doet dat toch plezier!

Willy Van Der Meeren komt nu toch op 3-1-58.
Ik heb zojuist een boekje gekocht: De wijsbegeerte van Ortega y
Gasset door Walgrave (Spectrum – Aula Boeken 30 F.). Ik lees
voor ’t ogenblik van Ortega: Crises in leven en liefde, kunst en
historie. Zeer goed.

Krijgelmans was ook zeer goed. In die vent zit toch wat.
Ook een Celbetonner. De zaak draait zoals ge ziet. Ik zeg
natuurlijk tegen iedereen dat wij veel aan u te danken hebben,
hetgeen de waarheid is. Maurice De Clercq was ook in de
wolken over zijn telefoontje met u. Mensen, wat zou het toch
gemakkelijk zijn als iedereen wat meer goede wil toonde. 
Die enkele mensen die tevreden zijn, ik bedoel aangemoedigd,
bewijzen hoeveel wij voor elkaar kunnen doen. Dat belet niet
van eerlijk te blijven tegenover zichzelf.

Ik ben uitgepraat.

De groeten van Johan, Veerle, Peter, Frieda aan de 
Jannen en Jeannekens

Dolf
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‘Wij zijn geen helden, dat weten wij.’ *
De briefwisseling van Adolf Merckx en Jan Walravens, deel II: de zoektocht naar de ‘bezetenheid’ van de mens  

Medio 1957, het jaar waarin onderwijzer
Adolf Merckx en de tien jaar jongere
schoolverlater Werner Verstraeten in
Dendermonde de kunstkring Celbeton
oprichten, wordt het briefverkeer tussen
Merckx en zijn vriend Jan Walravens
opmerkelijk intensiever. Opvallend is hoe-
zeer de dertiger Merckx een zoekende
mens is: niet alleen zoekend naar een
‘houding in de tijd’, maar ook naar een
eigen vaste stek in de literaire wereld en
naar een middel om Celbeton op de kaart
te zetten.

Die zoektocht wordt voor een groot deel
bepaald door een zekere achterdocht: “Ik
ben geneigd het wantrouwen als een fun-
damentele instelling te beschouwen
tegenover het gevaar van de omringende
wereld. Ik ben altijd op mijn qui-vive.”1

Merckx blijft onverminderd op zoek naar
de ‘authenticiteit’ in de mensen, zo
schrijft hij in een brief van 18 januari
1958 aan Walravens, en hij twijfelt er
nogal eens aan of hij die wel daadwerke-
lijk ontwaart, ook bij Jan: “Is Jan wel
oprecht in al wat hij zegt? Kan Jan niet ver-
dacht worden van een intellectuele pose,
van cultureel snobisme, van eruditie
alleen maar als bagage?”2

Merckx’ wantrouwen lijkt voor een niet
onaanzienlijk deel te worden ingegeven
door zijn eigen onzekerheid. Zijn zeven
jaar oudere vriend heeft duidelijk zijn
plek gevonden in de maatschappij: hij is
eind jaren ’50 een alom gerespecteerd
auteur en literatuurtheoreticus, die zich
regelmatig in de media uitspreekt over de
stand van de contemporaine kunst en
samenleving, terwijl Merckx zijn draai
nog een beetje moet vinden. Walravens
toont zich dan wel bewust van die onge-
lijkheid, het wantrouwen begrijpt hij niet
en wil hij zo snel mogelijk uit de weg rui-
men.3

Merckx’ onzekerheid geldt met name
zijn pogingen om voet aan de grond te krij-
gen in het literaire veld. Hij schrijft veel en
zou graag meer publiceren. Maar echt
gemakkelijk gaat dat nog niet. De tips van
Walravens, en vooral diens contacten bij
kranten en tijdschriften, zijn voor hem
een welkome hulp, maar hij wil allerminst
bekendstaan als iemand die zich via
vriendjes hier en daar een plaats weet te
verschaffen: “Als er dan soms toch
iemand, zoals gij bijvoorbeeld, iets voor
mij zou doen, dan zou ik de zekerheid wil-
len hebben, dat ik het waard ben.”4

Adolf Merckx is streng voor zichzelf. De
mens heeft de morele plicht door te zetten
en niet direct op te geven, zo luidt zijn
overtuiging: “Wat ik wil, is ten slotte mijn
verantwoordelijkheid opnemen.”5 Daar-
mee omschrijft hij nog maar eens treffend
de (sartriaanse) bindende factor in de
vriendschap tussen beide mannen.
Tegelijk stelt hij hoge eisen aan anderen,
en dat wil wel eens tot teleurstellingen lei-
den, zo blijkt uit de brief van 4 juni 1958
waarmee deze aflevering van de briefwis-
seling tussen Merckx en Walravens
besluit. De mensen rond Celbeton, en
meer in het algemeen in de kunstwereld,
handelen te vaak uit eigenbelang en tonen
nauwelijks oprechte interesse in (de artis-
tieke prestaties van) hun medemens.6 Met
deze ‘weemoedige’ bedenkingen van
Merckx aan Walravens gaat Celbeton de
eerste zomerstop in.

Carien Gibcus

Noten

* Adolf Merckx aan Jan Walravens, 
18-01-1958. Privécollectie, Brussel.

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Jan Walravens aan Adolf Merckx, 

16-01-1958. Privécollectie, Appels.
4 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 

23-02-1958. Privécollectie, Brussel.
5 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 

06-01-1958. Privécollectie, Brussel.
6 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 

04-06-1958. Privécollectie, Brussel.

Transcriptie van de brieven: Carien Gibcus 
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Appels 24 december 1957

’t beste voor Kerstmis en Nieuwjaar!

Beste Jan,

Ik wist reeds een paar dagen voor het bericht in de radio
dat gij de Krijn-prijs behaald had.

Ik wou dat ik u kon proficiat wensen uit de grond van
mijn hart. Ik weet dat gij die onderscheiding verdient. Deze
morgen kreeg ik het manuscript teruggestuurd dat ik zelf
ingezonden had: Brod en Co. Gij zult dus gemakkelijk begrijpen
wat er in mij omgaat. Grote gevoelens zouden hier vals
klinken. Basta.

Verplaatsen wij ons naar Celbeton. Verleden zaterdag
hadden wij een voorlezing uit onuitgegeven werk van D’Haese,
Cami, Wauters gehad. Prachtig die gedichten van Wauters. 

Helaas, de opkomst was te gering. Voor maart krijgen
wij de schilder Guillaume Leunens uit Koekelberg en voor april
Gus Koleman uit St. Joost-ten-Noode. Voor Leunens komt wel
iemand spreken, daar zorgt hij zelf voor. Voor Koleman zal
Brouwers uit Mechelen spreken.

Nu zaterdag 28 december 57 komt Hugo Raes lezen uit
eigen werk. Krijgen wij een bericht in de krant? (20 uur)

Misschien krijgen wij ene voordracht van u in januari?
Nog wat. Zijt gij thuis op de avond van 1 of 2 januari? Ik kom
naar Brussel met onze Johan en zou graag een bezoek afleggen
bij Jan Walravens.

De groeten van ons allen aan u allen

Dolf

Onze derde spruit heet Peter Omer en is geboren op 
maandag 16 december om 22u15.

Appels 6 januari 1958

Beste Jan,

Voor ’t ogenblik raast de wind zo suggestief dat ik
telkens weer terugdenk aan passages uit de film Les Hauts de
Hurle-Vent naar het boek van Brönte de Barre Hoogte. Ik vraag
mij af of jullie daar, eveneens op de hoogte, zo’n weer
meemaken als wij hier. Het luik van het kasteel slaat
regelmatig kletterend open en toe. Wij zijn soms benauwd om
het dak. Weliswaar heeft het al erger stormen doorstaan, maar
stel je voor, als een pan afwaait, ontstaat er een gat waarin de
wind vrij spel krijgt en de overige pannen als pluimen opheft.

Ik zal ook nog dikwijls terugdenken aan de laatste avond
bij u doorgebracht. Wij hadden het terloops over R.C. van de
Kerckhove. Het licht flakkert en een mens sterft. Ik kan de
eigenaardige gedachte van mij niet afwerpen dat Remy stierf
op hetzelfde ogenblik waarin wij het over hem hadden. Het is
ook toevallig dat ik de radio aanzette en precies op de minuut
na de speaker hoorde aankondigen dat de letterkundige Jan
Walravens een in memoriam ging uitspreken. Het is te
eigenaardig. 

Die avond heeft mij goed gedaan om heel eenvoudige
redenen. Er was de ongedwongenheid tussen mensen die
elkaar accepteren, er was de warmte van een blik en van een
handdruk, er was de eenvoud. Ik heb gevoeld dat ik het contact
beet had deze keer. Het is waar dat ik had willen blijven omdat
ik het bij jullie ‘gezellig’ vond. Weer eens met de hand langs de
ruggen van goede boeken kunnen strijken en gewaarworden
dat door die boeken mensen dichter tot elkaar kunnen komen.
Het boek is geen gewoon voorwerp, het leeft en hoe meer het
sporen van lectuur vertoont hoe beter. Het wordt zo zeldzaam
dat ik bij anderen die innige interesse merk voor de dingen van
de geest. Zelfs in Celbeton is ze ver te zoeken.

Gij hebt mij die werkelijkheid nog scherper doen beseffen
toen gij mij de vraag stelde over de leefbaarheid van Celbeton.
Ik heb werkelijk geaarzeld vóór ik antwoordde. En mijn
antwoord kostte mij inspanning. Tegenover de leegte heb ik
weeral de wil-om-verder-te-gaan gesteld. Ik zeg weeral omdat
ik geloof dat wij telkens weer moeten volhouden, geloven. 
Ik zou dat willen noemen, bouwen op het Niets, in het Niets.
Deze gedachte komt niet uit Heidegger, ik heb die reeds lang
voor mezelf geformuleerd. Ik geloof dat dat ten slotte de enige
manier is om oprecht tegenover zichzelf te staan. 

Daarom houd ik van mensen als gij, zij luisteren naar
wat de andere zegt, zij spreken ook niet om zichzelf te horen
spreken, om zichzelf ooglappen voor te spiegelen, maar zij
hebben aandacht voor de andere, zij volgen hem, omdat ze de
ander niet kunnen missen. De eenzaamheid is misschien een
fundamenteel aspect van ons wezen maar de drang om die
eenzaamheid te doorbreken is er niet minder wezenlijk om. 

Ik heb vroeger eens in een brief mijn wantrouwen
uitgesproken tegenover u. Ik ga dat wantrouwen niet
eenvoudig in zijn tegendeel omkeren. Wat ons bindt is
misschien meer dan formules. Ik moet oppassen want de taal
begint mij parten te spelen.

Er is een zekerheid en dat is voldoende.
Ik zou niet teveel aandacht willen besteden aan het

gezegde van Sartre: l’enfer c’est les autres. Ik ben overtuigd
van het feit dat ces autres in soorten bestaan. Die hel kan
bestaan, maar voor mij telt ze niet als er daarnaast of daarin
toch nog mensen leven die de hand willen reiken. Je moet
alleen maar die hand willen zien.

Zaterdag kreeg ik nieuws van Ivo Michiels, hij zou op 
11 januari komen. Vandaag een tweede brief waarin hij
schreef alleen te kunnen komen als een van onze
sympathisanten hem naar Mechelen voert, terwille van de
treinen die in Dendermonde verstek laten gaan vanaf een
zeker uur. Ik doorstond een vervelend moment want de
uitnodigingen waren al verstuurd. Nu is alles in orde, hij krijgt
zijn auto en de voorlezing gaat door. Wat denkt gij van die
schrijver? Ik weet er niets van, tenzij ik zijn naam vermeld zag
in de film Meeuwen sterven in de haven. Wat uw voordracht
betreft, ik heb Leunens voorgesteld om met u in verbinding te

treden, hij beschikt over de auto van zijn zoon. Op die manier
zijn de moeilijkheden van vervoer voor u opgelost. Moest hij niet
in de combine marcheren, dan vinden wij een andere oplossing.
Ik kreeg ook een kaartje van L. Picard waarin hij vertelt onder
dokterscontrole te staan en in de onmogelijkheid verkeert om te
komen. Vooraan staat een gebroken geweer afgebeeld met de
loop naar beneden gericht, wat bloemen en vogels, getekend
Serge Creuz. Sympathiek. Verder heb ik geschreven naar Gerard
Walschap, Lode van Uytven, Ward Ruyslinck, Emile
Veranneman en nog een, ik weet niet meer wie. 

Ik heb ook geschreven naar De Bezige Bij in Amsterdam
om te informeren of ze belangstellen in een manuscript: Een
vreemdeling in Spanje. Ik heb gezegd dat ik het u laten lezen heb
en dat gij er ‘waardering’ voor had. Is dat misbruik van
vertrouwen? Ik voel mij niet al te gerust. Het komt doordat gij
mij enigszins moed gegeven hebt. Pardon. Ik verwacht
natuurlijk een afwijzend antwoord.

Gij hebt mij ook gezegd en ik houd dat voor mij dat de
mannen die mij omringen in Celbeton niet de geschiktste zijn.
Het is waar en ik ondervind het nu al. Al het werk is voor mij,
ik bedoel het administratief werk. Veel woorden, veel
voorstellen maar als het op uitvoeren aankomt, coucou. Ik zou
u toch willen vragen of gij bereid zoudt zijn om in ons
‘bestuur’ te treden, als raadgever bijvoorbeeld. (N.B. de vijfde
man naar wie ik schreef was Bontridder, ik vertelde hem dat
gij in mijn ogen onze ‘éminence grise’ zijt). Als ik uw akkoord
heb, stel ik het aan de mannen voor en ze zullen niet beter
vragen, ze zullen het niet willen geloven. Ten slotte staan daar
een paar namen in dat bestuur vermeld die er best uit zouden
zijn: Edouard Verhas en Werner Verstraeten, ze laten zich toch
niet meer zien of horen. Celbeton heeft eigenlijk geluk dat ze
op een idioot als ik gevallen zijn, de boel was anders al lang om
zeep, ten hoogste zou het dan nog een soort cave à la 
St. Germain-des-Prés geworden zijn. En dan nog, voor zoiets is
het gemakkelijker nog in het centrum van de stad. Ze zouden
niet eens naar Celbeton meer komen.

Weigert gij, tant pis, sans rancune. Maar misschien
weigert gij niet. Het is geen pretentie, met mij valt of staat
Celbeton, dus… avis à tous les amateurs. Liquideer Merckx en
gij zult in vrede verder leven.

Ik geloof dat wij op bescheiden schaal geschiedenis aan
’t maken zijn. Als wij er kunnen in slagen Celbeton in leven te
houden, van de groep kenbaar te maken, van jongeren te
interesseren en een bodem te bereiden waarop kan gekweekt
worden, dan hebben wij iets gepresteerd. Misschien vinden
enkelen er een houding in de tijd. ’t Is daarom dat ik u graag
naast ons zou zien staan. Het moet toch mogelijk zijn om aan
de intellectuele sleur, de kliekjesgeest en de dagelijkse
vooroordelen te ontkomen, of liever het moet toch mogelijk
zijn om die te doorbreken.

Ik overdrijf het zeker als ik beweer dat Celbeton zonder
mij valt. Het is mogelijk dat een paar mensen reeds besmet zijn
en het verder zouden proberen. Ik vraag niets liever.

Ik weet waarom Sartre in de politiek staat. Hij is een
bezetene en daar ontkom je niet aan. Hoe meer mensen wij
hun eigen bezetenheid zullen laten ontdekken, hoe groter de
kans wordt op menselijkheid. Want met bezetenheid bedoel ik
de liefde voor de mens, de naakte mens, het lillend geweten, de
onrustige sukkelaar. L’authenticité, dat is het.

Het gebroken geweer van Picard, het kan romantisch
lijken, maar het is een noodzaak. Gebroken poses, gebroken
geweren, gebroken cynisme, gebroken pathos, ’t is allemaal
hetzelfde. Altijd maar breken, onderzoeken, terugkeren op zijn
stappen en de sprong wagen.

Als gij komt de 25e dan hoop ik dat uw woorden een
boodschap zullen inhouden, geen programma, een klank. 
Ik zou willen dat ze daar allemaal eens verpletterd zaten en dat
ze van die avond iets meedragen, net zoals ik van vele avonden,
en in ’t bijzonder de laatste avond bij u, iets meegedragen heb.
De Vlamingen zijn daar volgens mij rijp voor.

Ik heb in mijn schuif nog een geheel van notities liggen
die ik getiteld heb: Democratie, en waarin ik het heb over
samenleving, kunst en ironie, dubbelzinnig behandeld maar
gemeend van bedoeling. Zou De Vlaamse Gids daar iets voor
voelen?

Ik schei uit want mijn hals doet pijn.
Mijn vrouw wenst u nog meer literaire prijzen toe. Ze is 
oprecht, geloof mij.

De groeten van ons allen: Johan, Veerle, Peter, Frieda en 
Dolf aan u allen: Chris, An, Els, mevrouw en Jan

Dolf

Avond van 11 januari 1958

1. In Memoriam Remy C. Van de Kerckhove:
Louis Willems leest voor: Nürnberg en Brugge van de
overleden dichter

2. Ivo Michiels leest voor uit eigen werk:
Fragmenten uit de Ogenbank-Afscheid-Journal Brut
Van in den beginne wist de schrijver de aanwezigen te
boeien door zijn overtuigende manier van voorlezen.
Zijn werk kenmerkt zich door diepe menselijkheid,
uiterst verzorgde schrijftrant, geleidelijk volgehouden en
opgevoerde ontroering.
Gekwelde persoonlijkheid.

3. Adolf Merckx leest het program voor de komende weken.

4. Mededelingen:
Lidgeld eeuwigdurend
Doel van de geldomhalingen

5. Bestuursvergadering:
De nieuwe uitnodigingen zullen niet meer vermelden:
Zolder der avant-garde kunstenaars doch alleen
CELBETON.

Avant-garde wordt beschouwd als een versleten begrip.
De voordracht van de heer Flam wordt met meerderheid
van stemmen goedgekeurd. Een paar bestuursleden
(D’Haese en Gorus) gaan weliswaar akkoord op
voorwaarde dat in de toekomst sprekers van katholieke
zijde zullen uitgenodigd worden. Voornaamste opposant
was advocaat Roosen.

Appels 13 januari 1958

Beste Jan,

Ik weet niet of mijn laatste brief u zachtzinnig gestemd heeft of
niet. Er kwamen daar waarschijnlijk te veel pompeusiteiten in
voor. Ik heb er maar op losgedjakt en schrijven met verstand is
niet mon fort. Ik heb ook weinig scrupules, anders zou ik niet
zoveel over mijzelf praten.

De vergadering van 11 januari zal later als een
gewichtige dag in de annalen van CELBETON terug te vinden
zijn. Ik houd namelijk een dossier bij waarin ik alles wat er
gebeurt in verslagen bewaar, kwestie van de subsidies later.

Ivo Michiels beschouw ik als een schrijver van formaat.
Wat hij te zeggen heeft is doordringend van mens tot mens, hij
schrijft en hij leest met een beheerste overgave die direct de
aandacht trekt en vasthoudt. Gewone volksmensen bleven
geïnteresseerd aan zijn lippen hangen en klapten overtuigd in
de handen toen hij er mee eindigde. Marguerite, onze waardin,
vergat die avond haar kas na te kijken, de dansers gaven het
zeer vlug op, na wat flauwe pogingen, iedereen zat ermee,
iedereen voelde de nawerking van de woorden die CELBETON
nog nooit zo stil gemaakt hadden. En is dat geen resultaat?

Wij wijdden eerst een kort In Memoriam aan R.C. Van
de Kerckhove door Nürnberg en Brugge voor te lezen.

Daarna werd er krijgsraad gehouden. Advocaat Roosen
had bezwaren tegen het optreden van Flam in ons lokaal. Hij
haalde argumenten aan uit De Standaard, La Libre Belgique, en
nog twee andere gazetten van rechts. Hij hield staande dat de
reputatie van Flam ons zou kelderen. Het bestuur moest zich
dus uitspreken: voor of tegen Flam in CELBETON.

Uitslag: 
4 stemmen voor (Cami, Willems, Heymans, Merckx)
2 voorbehoud: akkoord indien in de toekomst ook aan 
andere sprekers wordt gedacht, van ‘rechts’ (D’Haese, 
Gorus)
1 onthouding (Roosen)

Ik heb een communiqué opgesteld en via de plaatselijke
correspondenten, of zelf, laten geworden aan Volksgazet,
Laatste Nieuws, Vooruit, Standaard.

Leunens liet mij zijn akkoord weten. Hij zal u
meebrengen naar Dendermonde en terugvoeren. Hij scheen
nog steeds in de mening te verkeren dat gij op de 25ste komt.

Twee vragen eerst:
urgent: mag ik u definitief programmeren voor 8-1-58?
Krijg ik wat bio-, bibliografische gegevens om een 
inleiding te geven?
Krijg ik bijtijds de juiste titel?
wilt gij in ons bestuur zetelen zoals ik het u vroeg?

Marcel Wauters was ook van de partij. Hij had mijn Franse
tekstjes mee en gaf mij de raad in de richting van het moderne
chanson te werken. Hier en daar tekende hij een betere pointe
aan of schrapte een teveel. Voorlopig heb ik daar ook al genoeg
van. Heidegger laat mij niet meer los. Zodra ik hem achter de
rug heb, lees ik een tijd weer niets anders meer dan Journal
Littéraire 4 van Paul Léautaud. Ik moet weer beginnen
schrijven want het begint van binnen weer te spannen!

Hoe vindt gij dit:
Als achter de sterren
het schot huivert
de ruimte is een open huis
Wie zal het geloven huis?
Wij zullen hoogstens verstarren
en ervaren
hoe de echo niet sterven kan
wij zullen uitvluchten zoeken
en torenhoge wallen bouwen

Programma: 
25 januari Gaston Burssens Inleiding door Marcel 

Wauters
1 februari Leopold Flam De Rebel 

(wijsbegeerte)
8 ”   ” Jan Walravens ?

15 ”   ” Jan van Lier Automation (sociaal 
gezien)

22 ”   ” Ward Ruyslinck Fragment uit de nieuwe
roman Wierook en 
Tranen

Krijg ik van u direct antwoord? Ik moet Ruyslinck nog
bevestigen daar hij anders op 8 februari komt. Wij hebben
natuurlijk eerst Walravens broodnodig.

Carlier liet zich verontschuldigen op de voordracht van
Michiels.

Veranneman is bereid met ons te onderhandelen na zijn
tentoonstelling van maart in het Paleis te Brussel.

Wat denkt gij van De Waelhens? Kunt gij ons niet helpen
om hem te krijgen?

Tot lezen en de groeten van ons allen aan u allen

Dolf

Niet kwaad voor Burssens? Hij kan niet anders komen.
Celbeton is vol van uw komst. Wij vergoeden wat we 
kunnen.
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Kraainem, 16 januari 1958
Hortensialaan 25

Beste vriend Adolf,

Dank voor uw vriendelijke brieven, die mij bijna
ontroerd hebben. Dank voor uw vriendschap, dank ook voor
uw waardering.

Helaas, het past voor mij noch op 25 januari noch op 
8 februari. Maar 22 februari is voorlopig goed, al opent in die
tijd de Boekenweek in Nederland en daar moet ik heen. Dat
laat ik u dan tijdig weten.

Zowel tijdens uw bezoek met Werner als in uw brief van
6 januari hebt gij echter gesproken over uw ‘wantrouwen’
tegenover mij. Ik zie niet duidelijk wat gij daarmee bedoelt en
weet ook niet hoe ik dat wantrouwen ooit verdiend heb. Zou
het niet goed zijn dat wij de puntjes even op [de] i zetten
alvorens verder te gaan?

Met de beste groeten van mijn vrouw, ook voor uw 
vrouw en met de grote achting die gij kent,
blijf ik uw,
Jan

Appels 18 januari 1958

Beste Jan,

Gij vraagt mij in uw laatste brief: “…hebt gij echter
gesproken over uw ‘wantrouwen’ tegenover mij. Ik zie niet
duidelijk wat gij daarmee bedoelt en weet ook niet hoe ik dat
wantrouwen ooit verdiend heb. Zou het niet goed zijn dat wij
de puntjes even op [de] i zetten alvorens verder te gaan?”

Het klinkt bijna als een ultimatum. Daar houd ik van.
Een mens komt uit zijn schelp, dat is een teken dat hij ergens
geraakt werd. Alleen dan is een gesprek mogelijk. Ik heb
zojuist gedaan met het stuk van Heidegger over Hölderlin en
daarin heb ik menen te begrijpen dat men in zijn binnenste
nooit moet aflaten alles te herzien. Ik ben geneigd het
wantrouwen als een fundamentele instelling te beschouwen
tegenover het gevaar van de omringende wereld. Ik ben altijd
op mijn qui-vive.

Uit uw brief van 21 oktober 1950:
“Gij zegt dat uw vertrouwen in mij niet heel zuiver was.

Ik dank u om die oprechtheid. Alleen twee mensen die volledig
oprecht zijn met elkander, kunnen een hechte vriendschap
onderhouden.

…gij zult mij zeggen: welke zijn die dan voor u (doel en
weg) en hoe komt het, dat gij zo normaal en kalm kunt leven
als ge toch een revolutionair meent te zijn en dat af en toe doet
geloven aan de radio?”

Waarop berust nu dat wantrouwen?
Om te beginnen, gij spreekt van verdiend. Ik geloof dat

dat woord niet helemaal voldoet. Het gaat over mijn
wantrouwen, iets wat diep in mij zit en als dat toevallig op u
gericht wordt, u betrekt in zijn wereld, dan hebt gij daar in de
grond weinig mee te maken. Om termen te gebruiken die nog
vers in mijn geest liggen: misschien ben ik wantrouwig
tegenover u zolang ik in u niets meer zie dan een realité-
ustensile, een realité-ontique. Zodra ik u echter ga ontdekken,
blootleggen als een ontologische realiteit, zodra vermindert
mijn weerbarstigheid. 

Concreet nu: ik ben meestal slechts een mens die
verstrikt zit in gemene (commune) realiteiten, in de normen
van het ‘on’.

En welke is dan mijn houding tegenover u?
Is Jan wel oprecht in al wat hij zegt?
Kan Jan niet verdacht worden van intellectuele pose,

van cultureel snobisme, van eruditie alleen maar als bagage?
Is het mogelijk dat Jan zich in kritieken verschuilt achter

literaire dogma’s?
Ik denk daarbij aan een achteloos in de lucht geworpen

beoordeling, aan een radicale afkeuring, aan een soms al te
vriendelijk of beleefd woord, een onverschillig lachje.

Zoals gij ziet, ik ben op mijn hoede.
Hoe komt dat?
Misschien is het alleen maar de terugslag van mijn eigen

onvolkomenheid. Een mens zou op elk ogenblik van zijn leven
authentiek moeten zijn. Wij zijn geen helden, dat weten wij. En
toch is het navrant.

Heb ik mij voldoende verantwoord?
Ik tracht echt te zijn, door dik en dun, door alle

tegenspraken heen. Er is het dagelijkse leven echter dat ons zo
afbeult. Wellicht verkeert gij in dezelfde omstandigheden.

Soms vind ik het woord merde het prachtigste woord dat
er bestaat. Het is nochtans verkeerd zo te denken. Het zou te
gemakkelijk zijn.

Vriendschap moet veroverd worden en ik zal mijn best doen.

Celbeton-nieuws:
Op 25 januari komt Burssens dus. Marcel Wauters zal
hem inleiden.
Flam zal zeer waarschijnlijk niet komen op 1 februari. 
Ik heb dat onrechtstreeks vernomen. De reden ken ik
nog niet.
Jan, kunt gij op 1 februari 58 niet inspringen. Een
woordje a.u.b.
Voor 8 februari dan: Ward Ruyslinck.
Bontridder antwoordde: hij wil komen op 15 februari,
maar die datum is bezet.
Ik wacht een paar dagen op uw antwoord om hem een
andere datum voor te stellen. Hij zal ons de primeur
geven van nieuw werk: Bagatelle.
Op 25 januari ook: opening van de tentoonstelling:
André Bogaert (warm abstract).

Ik kreeg van De Bezige Bij antwoord dat zij alleen bij hoge
uitzondering nieuw werk opnemen. Soit. Ivo Michiels zal mijn
manuscript lezen.

Walschap antwoordde dat hij geen voordrachten meer houdt,
tenzij bij hoogste uitzondering (boze stemmen zeggen: geld!)

Hebt gij mijn ‘toneelstuk’ nog niet gelezen?

Vriendschappelijke groeten van ons kliekje aan u allen

Dolf

Krijg ik zeer snel een antwoord op rood lijntje?
Eer ik Bontridder bereikt heb en de uitnodigingen die 
tijdig weg moeten, of kunt gij tegelijk Bontridder eens 
vragen?
Dank.

27-28-1-58

De duivel is ermee gemoeid, Adolf: ik kan noch op 1
noch op 8 februari naar Dendermonde komen. Lelijk,
nietwaar. Verontschuldig mij, maar komen doe ik zeker.

Dank voor je openhartige brief. Nu kan de dialoog
voortlopen.

Zeer genegen je
Jan

Appels 3 februari 1958

Beste Jan,

Ik heb uw kaartje ontvangen. Twee punten moet ik
daaruit onthouden: ik kom zeker en de dialoog kan voortgaan.

Als het zo blijft duren zal ik alle genres aangepakt
hebben: proza, toneel, ironische beschouwingen (die hebt gij
nog niet gelezen), reisverhaal, toneel en powezie (want ik heb
mij daaraan bezondigd in het Frans en nu ook in het
Nederlands). De kwestie is of ik in een van die genres iets
bereikt heb dat de critici kan voldoen, alhoewel ik daar mijn
hielen aan veeg, ik heb tot hiertoe meestal geschreven omdat
ik er plezier in had en laat het mij bekennen enkele keren ook
uit literaire ambitie. Om de herinnering aan dit laatste vergrijp
zou ik mijzelf wel de vingers willen afbijten.

Ik heb zojuist gelezen: 2 x poëzie (over poëzie liever) van
Adriaan de Roover. Interessant om de helderheid van de taal.
Ik citeer: “Poëzie is de organisch en veelal ook intuïtief
gegroeide uiting van een persoonlijkheid, die zich bedient van
de magie van het woord.”

Volgens mij is de belangrijkste vraag of
1 de beeldspraak bijvoorbeeld los kan gezien worden van

het gedicht als totaliteit.
2 het gedicht als totaliteit mede in de mens als totaliteit,

als gestalt en uiting moet opgenomen worden, als daaruit
ontstaand en er wezenlijk aan toebehorend.

3 het wezen van de poëzie ten slotte neerkomt op het
wezen van de mens,
want mij verveelt de term experimenteel geweldig. Al dat gelul
met termen als het over de poëzie gaat, raakt nauwelijks de
kern van de zaak. Ik beweer dat iemand die existentiële
conflicten doormaakt en er zijn geen andere conflicten die
daarnaast de moeite waard zijn, de middelen die hem ter
beschikking staan, de taalmiddelen, wel degelijk zo zal weten te
gebruiken dat hij kan uitdrukken wat hem bezighoudt. Ik
verwerp het exclusivisme van de moderne experimentelen
wanneer ze zich uitroepen tot de makers van de enig ware
poëzie. Akkoord als ze het goedkope symbolisme van de taal
willen doorbreken ten voordele van een directer, waarachtiger
expressie, maar om van daaruit over te gaan tot de cultus van
het woord om het woord, dat is absurd, zuiver abstract. Het
woord is een middel en vervult altijd een dienende functie.
Klank, ortographie, typographie, associatief karakter, het zijn
slechts facetten van een totaliteit waarin het woord een functie
vervult. Ruk voor mijn part het schoolse zinsverband uiteen en
plaats de woorden zo naast elkaar dat ze daar schijnbaar
slechts als eilanden in een archipel liggen, dan nog werken die
woorden op elkaar in, ze bevruchten elkaar met de magie die ze
elk op zichzelf meevoeren. Op die manier ontmoet ik De Roover
wat betreft het aspect van het gedicht, maar zijn definitie
bevredigt mij niet omdat hij niet tot de kern van de zaak
doordringt, namelijk de persoonlijkheid waarover hij het heeft.

Als ik dus consequent wil blijven, moet ik aan het gedicht
een autonoom bestaan ontzeggen. Poëzie zien als “de bevrijdende
schok, die teweeg kan gebracht worden door de botsing der
beelden”, zoals De Roover het aanhaalt van Jan Walravens en
als “de botsing der beelden, in de dissonanten, in een verfijnde
contrast-werking, in de surprises of in de ethische aberratie”
zoals hij uzelf beweert te volledigen, betreft het hier iets anders
dan alleen maar de techniek van het dichten? Is daarmee het
wezen van de poëzie aangeraakt? Is tenslotte poëzie niet het
gedicht zelf? En het gedicht is een schepping van de mens.

Ik zeg dus dat de experimentelen alleen maar
vernieuwers zijn op technisch gebied. Het debat is geopend.

Boon heeft voorgelezen uit zijn sprookjes. Ik durf mij niet
uitspreken, omdat ik vrees niet voldoende de tekst
geabsorbeerd te hebben, ik zou hem eerst moeten lezen: eerste
indruk: surrealisme, absurditeit, ironie. Ivo Michiels leidde
André Bogaert in. Interessant. De avond van Burssens was
prachtig. Brouwers heeft dat gedaan in het blad. 

Nu zaterdag krijgen we Ward Ruyslinck, tenzij hij niet
kan komen, hetgeen ik niet verwacht. 

Ik heb Bontridder moeten afzeggen voor de 15 feb daar
die avond reeds bezet was, hij zou ons de primeur van Bagatelle
gegeven hebben. Ik moet hem een andere datum voorstellen in
maart.

Claus heb ik ook gevraagd voor maart, ben benieuwd.
Ik verwacht u dus tegen 22 februari, gaat het deze keer?

Wilt gij mij die datum zo vlug mogelijk bevestigen? Misschien
krijg ik de titel van uw voordracht en als het kan biografische
bijzonderheden aangaande uw persoon, zodat ik desnoods iets
kan ineenflansen om als inleiding voor te lezen.

Formidabel wat een trac ik ondervind als ik de mond
moet opendoen voor een groepje mensen! Of misschien hebt
gij iemand om die inleiding te doen?

Ik eindig hier en groet mevrouw, Els, An en de jonge 
Walravens vanwege mijn vrouw, Johan, Veerle en Peter.

Tot direct,
Dolf

Flam weigerde te komen nadat wij ‘gestemd’ hadden over
hem. Et la démocratie alors? Merde, zou Burssens zeggen.

Kraainem, 5 februari 1958
Hortensialaan 25

Beste vriend Adolf,

Het beste zal wel zijn, dat ik u zelf een datum voorstel
wanneer ik naar Dendermonde kom. Ik zal u wel tijdig een
drietal zaterdagen opgeven en daaruit kiest gij dan. Want op
21 en waarschijnlijk op 22 februari ook, zit ik in Hilversum en
de volgende zaterdagen moet ik deelnemen aan de Boekenweek
in Nederland. Maar gij weet dat ik in ieder geval kom.

Ik heb wat beter voor u. Ik heb op de Piaubert-
tentoonstelling te Brussel Walter Volkaert ontmoet. Deze
vriendelijke en zeer intelligente kunstcriticus uit Mechelen
maar die te Parijs woont en aldaar alle goede schilders van het
ogenblik ontmoet, is bereid om in Celbeton een voordracht te
houden, gevolgd door debat over moderne schilderkunst. Het
bijzondere is dat hij over een prachtige collectie moderne
schilderijen beschikt en hij akkoord is om enkele van zijn
schatten in Dendermonde tentoon te stellen. Dat kan een
mooie zaak worden en gij moet er maar goed publiciteit voor
maken. Schrijf Walter Volkaert met mijn groeten: 129 rue de
Faubourg Saint Honoré, Paris 8°.

Vraag, als het u interesseert, ook volgende mensen met
mijn groeten: 

Adriaan de Roover, Gitsschotellei 333, Borgerhout;
Tone Brulin, Boomgaardstraat 82, Berchem-Antwerpen;
Willy Van Der Meeren, Hof de Vier Winden, 
Moorselstraat, Tervuren;
Eug. De Bock, “Kraaiennest”, Alice Nahonlei 19, Schoten;
Lode Weyk, Tiensesteenweg 147, Tienen.
Dring ook nog eens aan bij Staf Knop, Hortensialaan 23,
Kraainem.
Felix De Boeck stelt thans portretten tentoon te Leuven.

Waarom niet even aandringen opdat hij ook bij u zou
tentoonstellen? Alphonse de Waelhens hebben wij destijds in
de Spaarkas gehad, maar we hebben hem 1000 fr. honorarium
betaald.

Aan Jaak Brouwers heb ik een Kanttekening voor De
Vlaamse Gids gevraagd. Ze zal waarschijnlijk opgenomen
worden in het aprilnummer.

Wat uw eigen werk betreft: zoek maar voort, heb geduld
maar ook betrouwen. Sedert een hele tijd reeds volgt gij de
rechte en de goede lijn.

Beste groeten van huis tot huis, uw

Jan

Appels 10 februari 58

Beste Jan,

De lente nadert en ik geraak slechts moeizaam in het
boek over Socrates voort. Naar Parijs heb ik dus geschreven,
dank voor de tip.

Vraag: zijt gij thuis op 16 of 17 februari ’58 ’s avonds.
Wij hebben namelijk 2 dagen vrijaf en ik zou weleens naar
Brussel komen, dan zou ik meteen dat toneel meenemen.

Tot ziens of lezen.

Dolf.

Bontridder komt op 15 maart.

Appels 23 februari 1958

Beste Jan,

Eer ik begin met mijn gewone serieuze praat wil ik u op
de hoogte stellen van iets dat mij fel tegen de borst gestoten
heeft. Het betreft Werner Verstraeten of zoals hij zichzelf
weleens genoemd heeft: Werner Verstra, dit waarschijnlijk met
het doel zijn naam een Hollandse klank te geven. In een
artikel: Te Parijs bij Lafame, in de Vooruit van 22 februari 1958,
doet hij een unfaire uitval tegen Celbeton. Ik citeer: “… Van
belang is vooral het opzet van de redakteurs van: Le Soutien
aux Jeunes Peintres. Iets simpels en goed begonnen. Zo wordt
het geen kafee zoals Celbeton. In Pili is het zaaltje boven.
Apart. Met Lafame was dat een daadwerkelijk begin.” 

WR 131 - 1ste katern  25-04-2016  11:31  Pagina 21



De Witte Raaf – 131 / januari – februari 2008 22

In hetzelfde artikel zegt hij dat de jonge tekenares Inez in Pili
zal exposeren; mijn vrouw noemt hij haar verder. Hij heeft het
ook over “ons” tijdschrift Pokus, zijn tijdschrift wil dat zeggen.

Nu moet gij weten dat hij het was die in het begin er op
aandrong dat in Celbeton serveuses zouden komen en boxes
voor de paartjes. Snapt gij dat?

Ik heb de indruk dat onze Werner alle gelegenheden zal
te baat nemen om ons af te breken, om zijn eigen naam en die
van zijn vrouw gedrukt te zien. Je moet de stijl lezen waarin
dat artikel geschreven is. Het hoort eerder thuis in de rubriek
publiciteit dan in het sober mededelen, gezocht, gewild. En met
kwade bedoelingen.

Deze keer aarzelen wij niet meer: Werner Verstraeten
wordt niet meer beschouwd als deeluitmakende van Celbeton.
Het artikel van Korban over Nijhoff is tenminste interessant. 
Ik schrijf Werner niet eens over zijn nieuwe stunt. Qu’il aille se
faire foutre…

Jan, dank voor de televisie. Mevrouw Leunens heeft ons
gisteren de aanplakbiljetten en de prospectussen gebracht. Ze
vertelde dat gij opgebeld had om ze op de hoogte te stellen van
de mogelijke komst van de televisie. Guillaume Leunens is ziek.
Altijd, schijnt het vóór een tentoonstelling, de man werkt zich
kapot. In elk geval is hij een voorbeeld geloof ik van de mens die
het meent met zijn werk, zijn werk gaat voor alles. Als ik van
zo’n reuzen hoor spreken dan ben ik beschaamd dat ik soms wat
al te gemakkelijk zou willen beloond worden voor hetgeen ik
reeds geschreven heb. Ik moet erop letten dat ik niemand
gebruik om mijn eigen doeleinden te dienen. Daarom stuurde ik
in voor het Willemsfonds, voor de Krijn-prijs zonder beroep te
doen op om ’t even wie. Als er dan soms toch iemand, zoals gij
bijvoorbeeld, iets voor mij zou doen, dan zou ik de zekerheid
willen hebben, dat ik het waard ben. Ik wil dat zo, want
tenslotte heb ik ook mijn ogenblikken van ijdelheid, waarin de
gloriole mij benevelt. Zo stuurde ik naar Ivo Michiels mijn
Spaans reisverhaal en losse beschouwingen, gegroepeerd onder
de titel Democratie. Moet ik het bekennen? Ik wist dat Michiels bij
Ontwikkeling werkt. Gelukkig heb ik hem gevraagd Democratie
door te sturen naar het N.V.T. met het verzoek geen enkel woord
voor mij te plaatsen, de zegels waren bijgevoegd. Waarom ik het
zelf niet doorstuurde? Omdat ik het adres van N.V.T. op dat
moment niet had. Voilà. Geloof mij of geloof mij niet.

Wat ik wil zeggen, is dat ik geen charlatan wens te
worden zoals Werner Verstra.

De heer Volkaert heeft geantwoord dat hij bereid is te komen
spreken en werken uit zijn collectie te exposeren. Hij belde op
verleden dinsdag vanuit Mechelen, doch ik was niet thuis. 
Hij zou die avond gekomen zijn, doch het was zo’n slecht weer,
dat ik hem deze week verwacht. Nogmaals dank.

Mevrouw Leunens heeft beloofd Servranckx, Slabbinck
en Anne Bonnet aan te spreken.

Dus voor 15 maart krijgen wij Bontridder en De Roover.
Wij hebben besloten ten hoogste nog om de 14 dagen een
voordrachtavond te houden, het wordt anders te veel.

Agenda:
1 – 20 maart 58: G. Leunens
15 maart: Bontridder. De Roover.
20 maart – 5 april: collectie Volkaert (moet nog 
uitgestippeld worden) (Piaubert, [xxx], Deyrolle, 
Smadja, Jacobsen, Gilioli).
5 – 26 april: Gus Koleman
5 april: lezing door J. Brouwers (opening Koleman).
26 april – 17 mei: De Clercq (abstract. Leraar tekenen 
Geraardsbergen).

Een onzer leden is in contact met: 1. Een pater uit Gent die zou
spreken over atonale muziek. 2. Een pater uit Oostende die zou
spreken over de mens in het chanson van Trenet tot heden.
Wanneer die komen weet ik nog niet. Wat denkt gij daarover?

Vraag: Moest ik soms een artikel of een verhaal schrijven,
waarvan ik zou kunnen veronderstellen dat het goed is, mag ik
dat dan naar u sturen voor De Vlaamse Gids? (of een gedicht). Ik
zou L.P. Boon kunnen aanspreken voor de Vooruit maar die krant
trekt mij niet aan. Ik blijf liever vrij van alle politieke smetten.

Nieuwsgierig wat het N.V.T. zal zeggen: niet
humanistisch genoeg waarschijnlijk. Ik zou willen dat ze mij
dat antwoordden, dan was ik al beloond.

Hm, hm, doet gij soms aan kunstkritiek. Mag ik u wijzen op de
tentoonstelling van G. Leunens in Celbeton?

De groeten van de dolfijnen aan de jannen
Dolf

P.S. Is die Matthijs uit Brussel interessant? Ik ben het 
adres uit het L.N. kwijt.
Ge weet wel die uitgever van zijn eigen tijdschriftje.

[s.d.]

Beste Jan,

Zoudt gij een goed woord kunnen doen voor ons bij 
L. Van Uytven Vlaamse Televisie?

Ik schreef een brief om een actualiteit aan te vragen
over Leunens.

15 maart ’58: Bontridder (Bagatelle) en Adriaan De Roover
over de evolutie van P. v. Ostaijen.

Dank u en tot ziens of lezen.
Dolf
P.S. Zojuist een brief van Van Uytven. De televisie komt 
of zal een actualiteit wijden aan de Leunens-avond van 
1 maart 58.

Appels 6 maart 1958

Beste Jan,

Zojuist uw boekje over Brussel gekocht.
Volkaert is gisterenavond geweest. Resultaat:

Op 29 maart 1958 te 20 uur:
1. Opening tentoonstelling Abstracte Kunst

Piaubert, Gilioli, Jacobsen, Desserprit, Lacoste, Wolfs, 
Heylen, Claus.

2. Voordracht door Walter Volkaert over Abstracte Kunst.
3. Korban leest voor uit eigen werk.

Gij weet dat wij op 15-3-58 krijgen:
Albert Bontridder en Adriaan De Roover.
Ik heb direct naar de Vlaamse Televisie geschreven om

een interview te vragen. Zoiets verdient meer dan een
actualiteit. Kunt gij soms een woordje doen bij Van Uytven, het
zou de kunst ten goede komen. Ook Volkaert zou in de wolken
zijn en natuurlijk CELBETON meteen.

Brouwers heb ik om uitstel gevraagd daar Gus Koleman
er de brui aan geeft. Redenen: fiasco’s in Duitsland en Spanje.

A propos Werner gaat een tijdschrift POKUS beginnen
bij Het Licht in Gent. Hij vroeg onze steun. Is die jongen dwaas
of onscrupuleus of zot? Ik houd niet van zo’n palingen.

Ik wacht op een teken van leven.

Groeten van ons allen aan u allen
Dolf

Wanneer komt gij?

CELBETON
Merckx Adolf
Steenweg op Aalst 33 G
Appels

Appels 17 april 1958

Aan de heer JAN WALRAVENS
Hortensialaan 25
Kraainem

Beste Jan,

Ik ben in het bezit van Negatief, ik heb het bovendien
gelezen en neem mijn hoed af. Luister nu naar hetgeen ik er op
fantaseer: er schiet mij te binnen dat het van constructie, van
beheersing even sterk is als het Menuet van Boon. Et d’un. Dat
gij de Krijn-prijs verdiend hebt geef ik nu volledig toe.
Misschien kan u dat niets schelen. Et de deux.

Ik heb tegelijkertijd Afscheid van Michiels gelezen.
Automatisch vergelijk ik. Ik weet dat dat een slechte gewoonte
is, maar er zijn van die gewoonten waar een mens van houdt.
Na de lectuur van Negatief ben ik geneigd van te zeggen: ’t is zo,
er is niets aan te doen, er zijn geen vragen meer te stellen, leeg
leeg leeg, men pleegt zelfmoord of men begint alles opnieuw
met de moed der wanhoop. Misschien zal uw volgend werk
daaromtrent klaarheid brengen. Na de lectuur van Afscheid voel
ik mij onrustig, wij dragen in ons dat heimwee naar de
ongebondenheid, wij nemen altijd weer afscheid en dat afscheid
is altijd dubbelzinnig, het is tegelijkertijd altijd een terug.

Dat uw boek zo wreed is in de details wijst er misschien
op dat het hier voor u in de grond te doen was om de
purificatie. Gij hebt al uw aandacht geconcentreerd op het
ongenadig vlijm, dat ten slotte de kanker moet blootleggen en
de genezing in het vooruitzicht stelt. Uw boek is in zijn kern
noch absurd, noch spel. Et de trois.

Ik moet u in de naam van CELBETON ook danken voor
het artikel van Brouwers. De Vooruit gaf een echo daarop.
CELBETON begint lawaai te maken, aan ons om er het geluid
in te krijgen. 

Volkaert kwam gisteren zijn schilderijen terughalen.
Onder ons gezegd, ik zit tussen twee vuren. Langs de ene kant
is er Brouwers die Volkaert niet al te gunstig beoordeelt, en
dan is er Volkaert die Brouwers niet in de armen draagt. 
Ik voorzie nog plezant geschipper ofte diplomatie, en of ik daar
de geschikte man voor ben, dat zult gij best weten.

Ik schrijf tegelijk met deze brief naar Staf Knop om hem
te vragen voor 3 mei a.s., over toneel, dat hebben wij nog niet
gehad. Wilt gij een woordje doen? Si cela ne vous gêne pas.
Zoudt gij mij ook niet kunnen zeggen of uw schoonbroer
Adams, de man van de jazz, eventueel bereid zou zijn om aan
de hand van zijn platen bij ons op te treden? Dank.

Ik schreef naar Lode Weyk, doch hij ging trouwen en
kon niet komen, hij dankte u eveneens.

Teirlinck is akkoord voor de volle zomer.
Ivo Michiels heeft mij laten weten dat mijn verzameling

overpeinzingskens (Democratie) door het N.V.T. aanvaard
werden en over verschillende nummers zullen verschijnen. 
Ik heb nu ook al een klein aantal gedichten en ik hoop
daarmee weleens iets te bereiken.

Ik was ook aan een roman begonnen, maar ik geef het
op, het gaat niet, niet echt genoeg, en er broeit wat en ik wacht
tot het uitbreekt.

Daarmee ben ik vergeten te vragen of gij het goed gehad
hebt aan zee.

In de hoop een teken van leven en goed nieuws te 
ontvangen,
De groet van ons allen aan u allen,

AM
Dolf, Johan, Peter, Veerle, Frieda

Appels 4 juni 1958

Beste Jan,

De lectuur van uw 5e kolom in de Periscoop van juni
heeft mij weemoedig gestemd. Of liever ze heeft mij tot het
besef gebracht dat ik al een hele tijd weemoedig ben. Nu
Celbeton zijn activiteiten stopgezet heeft tot september is de
rust in Dendermonde weergekeerd. De c.v.p. is weergekeerd en
de generaals zijn er weer, de priesters en de goedgelovige zielen,
zij staan gereed om het tijdperk van de orde en de ongestoorde
eenzijdigheid te herstellen. Dat Sartre een goed mens is, daar
twijfel ik niet aan, iemand moet goed zijn om het op die leeftijd
nog vol te houden temidden van die neerdrukkende
kleinmenselijkheid in ons en rondom ons. Ik bewonder hem.
Ofwel is hij een heilige ofwel houdt hij vol met de moed der
wanhoop.

Wij zullen dus onze activiteiten hervatten in september
en nu reeds voel ik mij moe, onzeglijk ontmoedigd. Omdat ik zo
weinig begrip ontmoet en zo veel eigenbelang. Wat de mensen
naar ons drijft is heel zelden oprechte wil om nu eens iets
positiefs te presteren. Ik zou met grote woorden willen
goochelen: dienen, zich inspannen, ondernemen. Misschien
maak ik een tijdelijke inzinking door. Ik kan mij voorstellen
wat mannen als Sartre soms moeten doormaken. Langs de
andere kant benijd ik ze, omdat zij toch vrienden hebben en
omdat zij in hun werk kunnen opgaan.

Wat ik over uw boek denk, heb ik al gezegd. Het voldoet
mij niet. Er is wel de figuur van Felix. Maar die staat
machteloos tegenover Pierre. En Pierre is een eenzame man. 
Ik wil niet meer terug naar die mensen, nog liever een einde
eraan. Wij hebben geen keuze: voortleven of vernietiging. 
Ik ga niet afkomen met de wil van de Duitsers, noch met een of
ander mysterieus levensbesef. Ik zou ook niet met de moed der
wanhoop willen vechten. Wat ik wil, is ten slotte mijn
verantwoordelijkheid opnemen. Ik vraag mij af of ik dan
politiek gezien geen houding moet kiezen. Want politiek tast
tenslotte ons bestaan aan.

Daarom, in overleg met een paar man uit onze groep,
heb ik naar Eugeen De Bock geschreven om hem te vragen of
hij bereid zou zijn om een tijdschrift Celbeton uit te geven. 
Ik verwacht mij aan een neen. Hoe we het dan zullen doen is
een open vraag. Zeg het niet voort of liever als gij bereid zijt
ons te helpen doe het dan op uw manier.

Ben Cami zit er ook tussen. Afwachten.
Ik schrijf nog, maar het gaat heel traag en moeilijk. 

Ik zie u al zeggen: goed.
Ik hoop verder dat gij het mij niet ten kwade duidt dat ik

Staf Knop gevraagd heb om u te vragen om mijn toneelstuk te
lezen – oef ! Wat een zin. Hij heeft nog niet geantwoord en heeft
het dus waarschijnlijk niet gelezen, ofwel is het zo
oninteressant dat hij er geen papier wil aan verspillen.

Moest gij ooit nog tijd vinden om dat stuk terug te
sturen, ik zou u er dankbaar om zijn. 

Teirlinck zal heel waarschijnlijk niet komen. Mijn stukje
voor het N.V.T. is nog steeds niet verschenen. Alors donc, ça ne
va pas si vite, voyons!

Overigens is het bijna vakantie en wat gaan wij dan
allemaal wel niet kunnen uitrichten: in de tuin werken, met de
fiets rijden, een paar keer naar de W.T. in Brussel gaan, enz…

Zoals gij ziet een zeer interessant programma.

Ik hoop dat het ginder in Kraainem goed gaat.
Wij groeten u van ver.

Dolf
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Tentoonstelling

12/01>16/02/08
GALERIE JACQUES CERAMI 
Route de Philippeville, 346 • 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 • 0032/0477 78 44 34

info@galeriecerami.be 
www.galeriecerami.be

Ccil Michel
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7-10 februari 2008

Rotterdam
www.artrotterdam.com

België Aeroplastics Contemporary
Grusenmeyer Art Gallery

Hoet Bekaert Gallery
One Twenty

Office Baroque Gallery
Stephane Simoens

Duitsland Figge Von Rosen Gallery
Galerie Eva Winkeler

Galerie Lorenz
Gallery Rupert Pfab

Neue Alte Brücke
Pierogi

Galerie Parisa Kind
Upstairs Berlin

Frankrijk galerie ACDC
Griekenland Loraini Alimantiri - gazonrouge
Ierland Mother’s Tankstation
India Chemould Gallery 
Italië Galleria Klerkx

Monitor Video & Contemporary Art 
Nederland Akinci

Art Affairs
Artspace Witzenhausen
Aschenbach & Hofland

van den Berge
Canvas International Art

Cokkie Snoei
De Zaal

Diana Stigter
Delta

De Expeditie
Flatland

Gabriel Rolt
Gist

Grimm Fine Art
Hof & Huyser

Juliette Jongma
van Kranendonk

Kunsthandel Meijer
Livingstone & Willy Schoots

Lumen Travo
Mart House Gallery

Maurits van der Laar
Mirta Demare

Majke Hüsstege
Martin van Zomeren

Metis_nl
MKgalerie.nl

Motive Gallery
Paul Andriesse

Phoebus
Ram

Ramakers
Reflex New Art Gallery

Ronmandos
Rob de Vries

Serieuze Zaken
Tanya Rumpff

The Living Room
Torch Gallery

Upstream
Van Zoetendaal

Willem Baars Art Consultancy + Projects
Wouter van Leeuwen

van Wijngaarden Hakkens
XX Multiple Galerie

Zingerpresents
2 x 2 Projects

UK Rokeby
USA Florence Lynch Gallery

Frederieke Taylor Gallery
Virgil de Voldère 

Zwitserland Arquebuse
Artrepco

Haas & Fischer
Visual Drugs
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Leiden University. The university to discover.

Mixing practice and theory at the Masters 
in Photographic Studies in Leiden

The Masters in Photographic Studies is a unique programme, aimed at both image-
makers and academics. The curriculum offers a mixture of history and theory of 
photography within the larger framework of visual culture, curatorial training, interdis-
ciplinary hands-on collaborative projects and critical writing. Practicioners taking part 
in the programme will develop a solid theoretical background, academically trained 
participants will achieve insight into photographic practice.

The Masters Photographic Studies is part of the Faculty of Creative and Performing Arts 
of Leiden University. The Faculty collaborates closely with the Nederlands Fotomuseum 
Rotterdam, the Fotomuseum The Hague as well as several international partners. 
Students have access to the Leiden university’s unique photography collections.

Magnum photographer and researcher Susan Meiselas was appointed professor at 
the Masters in Photographic studies. She joined a team with among others: Tineke de 
Ruiter, Bas Vroege and Helen Westgeest.

For more information on the curriculum, projects and staff members: www.photographic-
studies.leidenuniv.nl or please contact Milka van der Valk Bouman (study coordinator) by
e-mail: e.van.der.valk.bouman@kunstenleidenuniv.nl or telephone: +31 (0)71 527 18 11.

Join the information day on April 4, 2008!

© Oscar van Alphen, from: The Wars / De Oorlogen.

WR 131 - 1ste katern  25-04-2016  11:31  Pagina 24



De Witte Raaf – 131 / januari – februari 2008 25

BART VERSCHAFFEL

Magritte: 
Que voulez-vous, ce n’est que de l’art…

Duchamp: 
On fait ce qu’on peut.

Jan De Cock is zelfverzekerd de kunstwereld
binnengestapt zoals de werklieden van de
gasmaatschappij of de telefoonmaatschap-
pij, tot lichte verbazing van de bewoners,
onaangekondigd een appartement binnen-
komen en de meubels beginnen te verschui-
ven, alsof alles aan hen toebehoort, enkel
maar omdat ze daar iets te doen hebben. De
Cock wacht niet eenzaam in zijn kunste-
naarsatelier, omringd door de werken die
hij gemaakt of bedacht heeft, tot een gale-
riehouder of criticus of verzamelaar langs-
komt en misschien geïnteresseerd raakt, om
zo mettertijd in de publieke belangstelling
en uiteindelijk in het museum terecht te
komen. Hij wacht niet tot iemand anders
het plan maakt om een boek te publiceren
over zijn werk. Hij is een ondernemer die de
zaken in eigen handen neemt. Hij maakt
zelf zijn boeken, en gaat recht op zijn doel
af: het hart van de kunstwereld, het mu-
seum. De kunstenaar die van het museum
zijn werkplek kan maken, is immers onmid-
dellijk waar hij wil zijn.

De Cock werkt in situ maar zijn kunst is
niet site specific, precies zoals de werklieden
die in een gebouw verwarming installeren
ook geen site specific installaties maken. Ze
komen met een welbepaald doel, het zijn
ambachtslui die doen wat ze kennen en
kunnen, het zijn ‘specialisten’. Het behoort
vanzelfsprekend tot de stiel om de specifieke
omstandigheden waarin men moet werken
in rekening te brengen. Maar wat de werk-
lieden doen is niet een ‘antwoord’ geven op
de plaats. De specificiteit van de plek levert
de randvoorwaarden voor de taak, maar ze
is niet een opgave of een uitgangspunt.
Precies zo komt De Cock met zijn materiaal,
instrumenten en medewerkers ter plaatse
om zijn werk te maken, zonder dat zijn werk
daardoor een ‘ingreep’ wordt of een com-
mentaar levert op een situatie. Zijn werk
heeft het statuut van een uitspraak die op
zichzelf staat en aan een omgeving – een
bestaand gebouw, een oord waar de kunst
vergadert – wordt toegevoegd en er een
plaats bezet.

De Cock brengt zijn eigen outil artistique
mee: spaanderplaten of bekistingsplaten,
en eenvoudig timmergerief. Het gaat om
materiaal dat je zo in de handel kan kopen,
in standaardformaten. De Cock werkt niet
met hout, niet met planken en balken die
uit een boom gezaagd zijn, maar met gever-
niste platen van geperste houtschilfers en
lijm. Dat houdt in dat het materiaal van zijn
mythische oorsprong en zijn verwijzingen is
losgesneden. Het staat bijvoorbeeld niet als
hout tegenover steen of staal, zoals natuur-
lijk, organisch en warm tegenover kunst-
matig, dood en koud staan. Het materiaal
brengt met andere woorden geen zware
betekenissen of bijbetekenissen mee. Het is
‘neutraal’. Het is bovendien een modern,
industrieel vervaardigd materiaal. Het ruikt
naar de fabriek en naar machines. Niemand
heeft het aangeraakt of gesigneerd, het is
niet ‘verrijkt’ door gevoeligheid of door
contact met meesterhanden. Het is mate-
riaal zonder diepte, zonder geheimen, zon-
der geschiedenis. De afwerkingslaag van de
platen kan verschillend gekleurd zijn, maar
de kleuren blijven dicht bij elkaar en ze wor-
den niet tegen elkaar uitgespeeld. Het mate-
riaal is dus relatief homogeen. Het enige
materiële contrast dat een betekenistegen-
stelling draagt, is dat van het egale gladde
vlak tegenover de smalle zaagrand: daarbij
staat het oppervlak dat gesloten, ‘huid’ en
buiten is, tegenover de smalle rand die het
‘vlees’ of de binnenkant van het materiaal
toont. De zaagrand is duidelijk het product
van een bijna gewelddadige handeling, en
van de beslissing om net daar te zagen. De
ruwe, naakte zijranden suggereren boven-
dien dat iets (nog) niet ‘afgewerkt’ is.

De bouwelementen zijn planken en ope-
ningen in planken. De catalogus van opera-
ties die met het materiaal verricht worden is
zeer beperkt. De platen worden recht

gezaagd en de rechthoekige stukken wor-
den vervolgens orthogonaal gestapeld of
gecombineerd. Er wordt niet virtuoos geva-
rieerd met de zaagmachine. Geen onregel-
matige vlakken, geen schuine lijnen, geen
bogen of ronde hoeken. Dat maakt de
bouwelementen waarmee gewerkt wordt
steeds verwisselbaar. Doordat alle delen
dezelfde dikte hebben, is er geen zichtbaar
hiërarchisch onderscheid in de constructie
tussen zware of dragende en lichte of rus-
tende elementen. Er wordt niet gewerkt met
balken of kolommen. De oervorm en het
mythische basisbeeld van de constructie
– de zuil, de boom, het verbindingsteken
tussen aarde en hemel, de opgerichte men-
selijke figuur – spelen niet mee. Alle bouw-
elementen, ook diegene die verticaal staan
en de facto wel de constructie dragen, zijn
segmenten van een plaat, snedes van een
vlak. Geen enkel onderdeel heeft een voor-
behouden plaats, alle onderdelen kunnen
in principe elders worden gebruikt of herge-
bruikt. Ze hebben de gelijkheid van lijnen
en vlakken in geometrische tekeningen of
in constructivistische collages. 

Met dit materiaal en deze principes kunnen
twee soorten van constructies gebouwd wor-
den: architectuur en objecten. Gebouwen en
meubels. In het eerste geval creëert het
bouwsel een gedefinieerde ruimte, een soort
van ‘binnen’ op schaal van het lichaam, dat
men reëel of ten minste in gedachten kan
binnengaan en exploreren. Het bouwsel
wordt een gebouw, architectuur die plaats
biedt aan dingen en ruimte om te bewegen,
met een ‘buitenkant’ die een plaats neemt
in de wereld en die van op een zekere
afstand gezien kan worden. Een kast of kist
is hiervan een subcategorie: een soort van
vereenvoudigd bouwsel dat binnenin een
‘architectuur’ de aanpak van de architec-
tuur herhaalt, maar dan op een schaal die
kleiner is dan het lichaam, aangepast aan
het huishoudelijke voorwerp en de greep
van de handen. Het tweede type van bouw-
sel is een object: een compact en ondoor-
dringbaar volume dat geen ruimte omvat
en zijn functie en betekenis op zijn buiten-
kant draagt: een stoel of een bed of een kap-
stok of een legplank. De architectuur en het
design van de 20ste eeuw – Gerrit Rietveld,
een aantal Russische constructivisten en
Bauhausontwerpers – hebben laten zien
hoe men, met dezelfde principes en mate-
rialen, én architectuur én meubels kan
maken. Zo komt men tot lichte en open
woningen waar men nauwelijks nog
‘massa’ voelt. Tussen en/of naast de archi-
tectuur en het object of het meubel blijft er
echter een ‘derde’ plaats open. Raadsel: wat
is een bouwsel dat géén architectuur is en
ook géén object? Kunst!

De Cock werkt ‘ter plaatse’ of in situ. Zolang
hij daar aan het werken en het timmeren is,
lijkt het alsof hij bezig is architectuur te
maken. Alles begint immers met de opbouw
van de werf, die op het eerste zicht in niets
verschilt van de werkplekken en de tijdelijke
constructies die verschijnen waar ver-
bouwd of gerestaureerd wordt. Het timmer-
werk van De Cock veroorzaakt in en rond
het gebouw de overlast die veroorzaakt
wordt telkens wanneer werklieden karwei-
en uitvoeren in een gebouw dat tijdens de
werkzaamheden blijft functioneren. En hij
creëert dezelfde soort van vreemde situaties
en vreemde confrontaties tussen heel ver-
schillende soorten van geluiden, kleding en
handelingen, tussen de heel verschillende
regimes van ‘vuil’ en ‘proper’ die zich voor-
doen telkens wanneer handwerk verricht
wordt in ruimtes bestemd voor geestelijke
arbeid. Waarbij de geestesarbeiders gefasci-
neerd toekijken hoe iemand iets maakt. De
hele activiteit van De Cock straalt doelge-
richtheid en planmatigheid, zakelijkheid en
efficiëntie, vakkennis, kortom: professiona-
liteit uit. De bouwsels waaraan hij werkt
zien er ook uit alsof ze te maken hebben met
onderhoud en inrichting, alsof ze voorbe-
reiden op een afwerking. De bouwsels zien
eruit als een bekisting voor de betonmolen
komt, of voor er een wand gegoten wordt.
Of het lijkt timmerwerk waar nog een
afwerkingslaag bovenop moet komen, zoals
een valse wand of plafond – dan zou duide-
lijk worden waar al die gaten en haken voor

dienen, zoals wanneer aan het eind van de
assemblage de carrosserie op het onderstel
van een auto wordt gemonteerd. Tot De
Cock en zijn medewerkers op een dag alle
losse stukken en het vuil weghalen, hun
gereedschap opbergen en verdwijnen, zon-
der dat er ‘afgewerkt’ is… en dan blijkt dat
ze al de hele tijd dit voor ogen hadden. Het
feit dat ze het materiaal meenemen en de
plek opruimen, betekent dat het niet gaat
om een work in endless progress. De con-
structie, die op weg leek om uiteindelijk
‘architectuur’ te worden, blijkt een bouwsel
te zijn dat zoals het er staat ‘af ’ is. Als dit
van bij het begin de bedoeling was, dan
blijkt – achteraf – dat die beslistheid en
doeltreffendheid, dat de indruk dat de wer-
kers goed wisten wat ze aan het doen
waren, een misvatting is. Het leek slechts
alsof alles wat ze deden een reden heeft en
professioneel gemotiveerd kan worden. Er is
geen échte reden waarom een plank zo of
anders ligt, er is geen echte reden waarom
die gaten zo groot of klein zijn en precies
zijn waar ze zijn. Er is helemaal geen doel of
functie waaraan de juistheid van de con-
structie gemeten kan worden en die de con-
structie noodzakelijk en begrijpelijk maakt.
Dit is dus geen architectuur, maar kunst.
Zolang de opbouw duurt heeft het er de
schijn van dat er gebouwd wordt, maar de
rationele en gemotiveerde constructies zijn
even redeloos en persoonlijk als de krakke-
mikkige, impressionistische bouwsels van
Kawabata, ze zijn willekeurig zoals elke
penseeltrek vrij en willekeurig is.

Misschien maakt De Cock geen architec-
tuur, maar meubels? De conceptuele kunst
en het minimalisme hebben ‘objecten’
gemaakt die niets betekenen of die zwijgen,
die geen beelden zijn en ook geen gebruiks-
voorwerpen, maar wel als dingen-die-niet-
gebruikt-worden (en dus: als obstakels) in de
ruimte staan. De constructies van De Cock
verzelfstandigen echter niet op deze manier
tot objecten, zelfs niet wanneer ze er de
maat van hebben. In de meeste gevallen
komen ze immers – letterlijk – niet los van
de vloer of de wanden, en kunnen ze daar-
om niet los of op zichzelf gedacht of gezien
worden. Ze hechten zich vast aan het
gebouw, ze leunen of steunen op meubels
die tot de vaste inrichting van het lokaal
behoren. Wanneer de constructie dan toch
een soort van kist of kamer is, en een
objectkarakter krijgt, zoals het geval was in
enkele werken in Tate Modern (2005),
wordt de ruimte binnenin die objecten ver-
der volgens architecturale constructieprin-
cipes gevuld. Zo wordt het bouwsel nooit
gevormde materie of gesculpteerde ‘massa’,
het blijft een doos die de principes van de
buitenkant binnen eindeloos herhaalt. De
binnenruimtes worden volgestouwd met
platen, er ontstaan inkijkjes en doorzichten,
die dan toch weer uitkomen op blinde vlak-
ken. Deze werken lijken wel grote speel-

goedbouwdozen. Bouwpaketten. Gecompri-
meerde architectuur. Wanneer men er lege
ruimte zou inpompen, worden het dan
gebouwen?

Wat kan deze kunst, die geen beelden
maakt, en die zelfs geen objecten wil
maken, bewerkstelligen? Het werk van De
Cock slaagt erin de blik van de toeschouwer
te sturen en te bepalen. De Cock maakt kijk-
machines. Dat gebeurt op verschillende
manieren, gaande van het blokkeren en het
afschermen van zichten door de precieze
plaatsing van zijn objecten, over het
gebruik van de gaten en vlakken om een
kader te maken dat uit een zicht een beeld
snijdt, tot het uitsparen van spleten en
gaten die de blik aanzuigen en fixeren in een
diepte. De betekenis en waarde van deze
operaties, waarvan vele voorbeelden te vin-
den zijn in de kunst van de jaren ’80 en ’90,
dient voor elk project opnieuw te worden
bepaald. Zeker wat dit aspect betreft is de
werkwijze en het werk van De Cock verge-
lijkbaar met het werk van Daniel Buren. De
specificiteit van zijn ‘artistiek gereedschap’
houdt echter in dat De Cock zich steeds
(ook) tot de architectuur verhoudt, en niet
enkel of in de eerste plaats tot een ruimtelij-
ke, institutionele en/of sociale situatie of
‘omgeving’. Toch is zijn werk geen object of
kunstvoorwerp dat zich in de ruimte plaatst
en zich als een tegenspeler tot de architec-
tuur verhoudt. Houdt zijn werk een tussen-
ruimte of een speelruimte open? Ik denk het
niet. De Cock opent geen ‘mogelijkheden’.
Hij maakt zeker geen vrije ruimte die ver-
volgens, door anderen, gebruikt of ingevuld
zou kunnen worden. Hij geeft niets uit han-
den, hij controleert alles, en vult zelf de
ruimte die hij schept. 

De kunst van De Cock is geen kunst, net
zoals schimmels geen planten zijn. De ingre-
pen van De Cock zijn architectuurpara-
sieten: een etherische, lichte, slimme sub-
stantie, die op en tussen de architectuur
woekert. Anders dan vele planten- en dier-
soorten maken schimmels geen duidelijke
vormen, ze vormen geen ledematen en geen
lichamen. Schimmels kunnen beschouwd
worden als eindeloze bouwprocessen, die
zich volgens een interne elementaire archi-
tecturale logica verder blijven ontwikkelen,
zonder dat er een begin, midden en einde is.
Van dichtbij vertonen ze een bizarre,
abstracte, fascinerende eenvoud, ze suggere-
ren regelmaat en doelgerichtheid, maar ze
tonen een orde en een precisie die nergens
toe dient en niets wil zeggen. En toch, het feit
dat een schimmel ergens voorkomt en gedijt,
verraadt de aard van het milieu. De kunst
van De Cock werkt als een verklikker.

Deze tekst werd geschreven in 2005 voor de
publicatie Denkmal ISBN 9080842427
(Atelier Jan De Cock, 2006), maar werd niet in
het boek opgenomen.

De werkwijze van Jan De Cock

Jan De Cock

Denkmal 2, San Sebastian, 2004

Jan De Cock

Denkmal 7, Frankfurt am Main, 2005
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FRANK REIJNDERS

In het onlangs op verzoek van het Fonds
BKVB door Camiel van Winkel geschreven
essay De mythe van het kunstenaarschap
wordt de lezer bijna argeloos ingewijd in het
domein van het hedendaagse kunstenaar-
schap. Van Winkel voert ons langs een reeks
vermakelijke gemeenplaatsen die meestal
gewoon uit de krant zijn geplukt. Maar al
snel blijken deze disparate opmerkingen
meer samenhang te vertonen dan op het
eerste gezicht lijkt. Volgens Van Winkel
kunnen ze zelfs worden gereduceerd tot drie
modellen die het hedendaagse kunstenaar-
schap als het ware schragen. Deze modellen
vormen het raam van zijn verhaal. In de
eerste plaats het romantische kunstenaar-
schap dat zich al ontwikkelde in de 19de
eeuw, maar waarvan nog steeds een grote
aantrekkingskracht uitgaat: de kunstenaar
is een vrij en volledig autonoom subject.
Zijn artistieke productie kan gezien worden
als een directe expressie van zijn innerlijke
gemoedsgesteldheid. In reactie hierop profi-
leerde zich vooral sinds het begin van de
20ste eeuw het modernistische of avant-
gardistische kunstenaarschap: de kunste-
naar stelt zich juist in betrekking tot de
samenleving waarbinnen hij op kritische
wijze en toekomstgericht probeert te inter-
veniëren. Twee perspectieven die met
elkaar in tegenspraak lijken, want terwijl de
romanticus de autonomie ervaart als een
verworvenheid, ziet de avant-gardekunste-
naar haar als een verbanning waaruit hij
zich dient te bevrijden. Beide modellen zijn
volgens Van Winkel echter ook aan elkaar
verwant in zoverre ze zich positioneren bin-
nen de dynamiek van het historisch proces,
hetgeen ze intern instabiel maakt. Gelukkig
zorgt het klassieke kunstenaarschap (het
derde model) voor stabilisering: de kunste-
naar sluit bewust aan bij de grote traditie,
hecht aan regels en criteria en verheerlijkt
het metier. Dit model is veel ouder en heeft
zijn wortels in de renaissance.

Het kunstenaarschap is voor Van Winkel
een mythe, die steeds opnieuw wordt gere-
produceerd, afgebroken en weer opgeladen.
Het kunstenaarschap overstijgt als het
ware het bestaan van reële kunstenaars,
het gaat vooraf aan de artistieke praktijk.
Het is dus in de eerste plaats een idee, een
concept of een geloofsartikel. Het gaat Van
Winkel er niet om deze mythe ongedaan te
maken en in te ruilen voor ideeën die meer
recht doen aan de realiteit. Zoiets zou getui-
gen van volstrekte naïviteit. Demystificatie
is juist een van de voornaamste vermogens
die binnen het kader van de moderne kunst
in het spel worden gebracht. Ze is een essen-
tieel onderdeel van de mythe zelf. Sinds
Nietzsche zijn we ervan doordrongen dat
demystificatie niet leidt tot een ware wereld,
maar tot steeds betere mythen. Elk masker
dat afgerukt lijkt, toont opnieuw een mas-
ker. Bovendien is de mythe van het kunste-
naarschap te mooi om ongedaan te maken,
ze is te mooi om waar te zijn.

Het hedendaagse kunstenaarschap bevat
nog altijd sporen van deze drie modellen.
Alleen zijn ze nu volgens Van Winkel losge-
maakt van de historische praktijk waaraan
ze ooit betekenis gaven. Ze zijn niet langer
met elkaar in conflict, maar zweven naast
elkaar in een postmodern universum, als
‘modellen’ die tegen elkaar kunnen worden
ingewisseld. Zo werkte de attitude van de
avant-garde ooit structurerend binnen de
artistieke praktijk en ook provocerend van-
uit de marge. Ze vatte zichzelf op als histo-
risch noodzakelijk. Inmiddels echter is de
avant-gardehouding vanuit de marge door-
gedrongen tot vele sectoren van de samen-
leving. In het bedrijfsleven, de mediawereld
en de politiek wordt grensverleggend
gedrag of het doorbreken van taboes gesti-
muleerd. Een objectieve vorm van ironie die
het gevolg is van het streven om de grens
tussen kunst en leven op te heffen? Van
Winkel schetst meer hilarische implicaties
van de wil tot demystificatie die zo typerend
was voor de avant-garde. Zo is hij ervan
overtuigd dat het niet lang meer zal duren
of ‘kunstenaar’ en ‘kunstwerk’ worden vol-

ledig ontkoppeld. Dit losraken van het
kunstwerk is een gebeuren dat zich reeds
afspeelt buiten het gezichtsveld van de kun-
stenaar. Dankzij internet kan iedereen in
het bezit komen van een schilderij op doek
door bijvoorbeeld een favoriete foto door te
sturen. Een fenomeen dat omgekeerd lijkt te
corresponderen met de verachting die veel
kunstenaars op dit moment koesteren voor
het kunstwerk als eindproduct. Maar als de
kunstenaar niet langer nodig is en het
kunstwerk een nieuw taboe, waar moet het
dan naartoe? 

Aan het einde van zijn essay laat Van
Winkel zien hoe het discours van de kunste-
naarsmythe ontspoort. Of loopt het denken
van Van Winkel zélf hier uit de rails? Zo
ferm en fier als zijn relaas wordt begonnen,
zo radeloos en vertwijfeld laat Van Winkel
de lezer achter met zijn logische en chrono-
logische gevolgtrekkingen. Op het moment
dat alle dingen hun gewicht verliezen, doet
zich de noodzaak voor een nieuwe zwaarte
te creëren. Toch komt het als een verrassing
wanneer Van Winkel op zijn schreden
terugkeert en de zaken in proportie wil blij-
ven zien. Ineens toont hij begrip voor de
doorsnee toeschouwer die altijd vast zal blij-
ven houden aan transcendente waarden en
deze het liefst belichaamd ziet in een beeld-
houwwerk of een schilderij. God mag dan
allang dood zijn, gelukkig zijn er kunste-
naars die Hem weer tot leven weten te wek-
ken. Van Winkel citeert aan het einde van
zijn verhaal Markus Lüpertz die bij ontsten-
tenis van een opdrachtgever een imaginaire
God verzoekt hem de opdracht te geven de
wereld te openbaren. Een pathetische vorm
van ironie? In ieder geval een open einde
waarin het mythische kunstenaarschap
weer op zijn voetstuk wordt gezet. Wat mij
betreft ook een onbevredigend einde van
een essay dat tal van boeiende kwesties aan-
snijdt, verrassende wendingen en mooie,
vaak weldadig laconieke zinnen kent.

Het betoog van Van Winkel is geheel en al
gericht op het discours. Wat ter sprake komt
is hoe er gedacht en geschreven wordt over
‘de kunstenaar’. Reële kunstenaars komen
alleen in het vizier in zoverre ze zich in inter-
views hebben uitgelaten over hun kunste-
naarschap of zelf een tekst hierover hebben
uitgesproken en gepubliceerd. Maar meestal
zijn het filosofen, theoretici, schrijvers of
dichters die zich over het kunstenaarschap
hebben gebogen en daarbij uiteraard wel
kunstenaars opvoerden ter illustratie van
hun betoog. Op deze manier produceert Van
Winkel zelf een mythe van het kunstenaar-
schap die geheel los komt te staan van de
artistieke praktijk. Dit biedt hem retorische
mogelijkheden. De befaamde uitspraak van
Joseph Beuys dat ieder mens een kunstenaar
is, kan op deze wijze veertig jaar later alsnog
zijn realisering krijgen door toedoen van de
digitale revolutie. Maar ook al slaat Van
Winkel deze brug naar de toekomst met
bedekte spot, het blijft toch een feit dat de
uitspraak van Beuys vooral zijn betekenis
heeft in relatie tot diens artistieke praktijk.
Nergens in Van Winkels betoog wordt de
spanning gethematiseerd tussen het kunste-
naarschap en datgene wat kunstenaars
doen of maken. De kracht van deze loskop-
peling schuilt in de geboden mogelijkheid
onverwachte verbindingen tot stand te bren-
gen, maar de kracht is tegelijkertijd de zwak-
te van het essay. Het kunstenaarschap wordt
door Van Winkel gedacht zonder kunstwer-
ken die zich aan het denken presenteren en
de theorie provoceren.

Van Winkel betoogt dat de mythe van het
kunstenaarschap in feite werkzamer is dan
de reële kunstenaar en de werken die hij
maakt. Maar zodra men een kunstenaar
opvoert die in zijn werken een groot mees-
terschap tentoonspreidt, wordt een dergelij-
ke bewering gratuite. Indien bijvoorbeeld
Pablo Picasso was opgevoerd, voor menig-
een de moderne kunstenaar bij uitstek, dan
had hij gezien het betoog van Van Winkel
zowel het romantische, het avant-gardisti-
sche als het klassieke model kunnen beli-
chamen. Dat geeft op zichzelf al te denken.
Zodra men echter afdaalt naar de werken
zelf, dan worden dergelijke ‘modellen’ hier-

in als het ware overstegen. Het zijn de
kunsthistorici die hem zien als de kubist die
met de traditie breekt of als de verrader van
de moderne kunst met zijn ‘retour à l’or-
dre’. Maar wie oog in oog komt te staan met
die enorme diversiteit aan werken, stuit op
iets wat nauwelijks onder woorden
gebracht kan worden, maar wel daartoe
uitdaagt. Zijn soevereine meesterschap
bestaat erin dat elk werk herkenbaar blijft
als een Picasso. Ik weet het, de authentieke
Picasso is ook maar een mythe die in het
spel wordt gebracht. Maar toch… En wan-
neer ik – omgekeerd – vertrek vanuit het
concrete werk van kunstenaars als bijvoor-
beeld Bruce Nauman, Andy Warhol,
Marcel Broodthaers of Marcel Duchamp
kost het mij de grootste moeite te arriveren
bij de door Van Winkel geponeerde model-
len. Welke bestemming wel wordt bereikt,
daarop kom ik later terug.

Uiteraard kan men bijvoorbeeld naar
mogelijk ‘romantische’ elementen zoeken in
het werk van Duchamp. Sterker nog, men
zal ze altijd vinden wanneer men de weer-
stand vanuit het werk zelf negeert. Van
Winkel citeert The Creative Act, een beroem-
de tekst uit 1957 waarin Duchamp zich
beroept op de intuïtieve component in zijn
kunstenaarschap en trekt wat dit betreft een
parallel met de wijze waarop Francis Bacon
zich uitspreekt over zijn kunstenaarschap.
Zoiets is verfrissend en in beperkte zin niet
onwaar, maar gaat volledig voorbij aan het
feit dat Duchamp zich distantieert van het
type kunstenaar waarmee Van Winkel hem
associeert. De tekst van Duchamp gaat
erover dat de intentie van de kunstenaar en
de realisering van het kunstwerk niet in
elkaars verlengde liggen, zoals het geval
was bij het romantische kunstenaarschap.
Het kunstwerk komt pas tot stand door toe-
doen van het publiek. De kunstenaar doet
de eerste zet, maar het publiek brengt het
werk in contact met de “external world by
deciphering and interpreting its inner quali-
fications and adds his contribution to the
creative act”. In die zin is bij Duchamp de
kunstenaar slechts een mediumistic being en
zijn de readymades enkel kunstwerken per
consequentie, dus in principe onvoltooid. Ze
functioneren op een heel andere wijze dan
de schilderijen bij Bacon.

Wie zich buigt over het hedendaagse kun-
stenaarschap is geneigd te zoeken naar een
nieuwe soort. Van Winkel komt hem tijdens
zijn lectuur op het spoor: het kunstenaar-
schap van de postartist. De postartist is
iemand die heeft gebroken met alle mythi-
sche connotaties die kleven aan het kunste-
naarschap, maar tegelijkertijd geen afscheid
kan nemen van de museale en maatschap-
pelijke privileges die eraan verbonden zijn.
De postartist speelt het avant-gardeproject
van de kunst als het ware na. De stap rich-
ting het echte leven wordt niet gezet. Het is
eerder andersom: maatschappelijke ver-
schijnselen als antropologisch onderzoek,
gemeenschapswerk, laboratoriumexperi-
menten beleven hun tweede verschijning in
de kunst, dus als kunst. Volgens Van Winkel
imiteren deze kunstenaars allerlei niet-
artistieke activiteiten, maar zijn ze in esthe-
tische kwesties net zo min geïnteresseerd als
in het vervaardigen van kunstwerken. Dit
kunstenaarschap lijkt in zijn neiging tot vol-
ledige demystificatie haast een karikatuur
van dat van de avant-garde. Van Winkel
staat uiterst sceptisch tegenover dit ver-
meende nieuwe genus. Maar waarom toch
auteurs volgen die altijd maar weer overal
post-fenomenen ontwaren?

Demystificatie van het kunstenaarschap
blijkt uiteindelijk de kern te zijn waarom-
heen het betoog van Van Winkel draait. Ik
denk dat de keuze voor deze terminologie
het moeilijk maakt om bepaalde transfor-
maties die zich hebben voorgedaan in beeld
te krijgen. Ook omdat demystificatie bij hem
een sterk negatieve connotatie meekrijgt.
Het gaat hem bijvoorbeeld om de verwoes-
tende uitwerking van een attitude of om
het wegvallen van criteria. Voor de afbraak
van de mythe wordt een hoge prijs betaald.
Ik zou hier tegenover willen stellen dat veel-
eer een herijking van het kunstenaarschap
heeft plaatsgevonden, door toedoen van

Marcel Duchamp. Alweer Duchamp?
Kunstenaars staan tegenwoordig in de rij
om te pissen in een van de tentoongestelde
replica’s van het urinoir, letterlijk zoals
Kendell Geers ooit deed in het Venetiaanse
Palazzo Grassi, of figuurlijk zoals Rirkrit
Tiravanija doet wanneer hij in een inter-
view beweert: “ik heb het urinoir weer van
zijn sokkel gehaald en pis erin”. Geen kun-
stenaar is zo geïnstitutionaliseerd geraakt
als Duchamp. Zijn virus heeft zich zo veral-
gemeend dat men zich niet meer of juist
altijd op hem kan beroepen. Ook echte
‘postartiesten’ als Liam Gillick, Philippe
Parreno of Pierre Huyghe zeggen nog
steeds de strategie van Duchamp te gebrui-
ken om het culturele systeem te manipule-
ren, maar voor hen fungeert Duchamp lou-
ter als vage referentie. Vóór Duchamp pro-
duceerden de kunstenaars werken die even-
tueel gezien kunnen worden als de belicha-
ming van een bepaalde artistieke attitude
(romantisch, avant-gardistisch, klassiek).
Maar sindsdien heeft zich een fundamentele
omkering voltrokken en thematiseert
menig kunstenaar de mythe van het kunste-
naarschap als zodanig in het kunstwerk zelf.
Het kunstenaarschap wordt als het ware
losgemaakt van ‘het kunstenaarschap’. Of
lever ik nu zelf een bijdrage aan de mythe,
wanneer ik zo’n omslag poneer en deze
bovendien aan één kunstenaar verbind? En
nog wel aan een kunstenaar die het soeve-
reine kunstenaarschap van de ‘uomo uni-
versale’ volledig demystificeerde? Na het
kunstenaarschap opnieuw te hebben gede-
finieerd zou Duchamp zelf zijn gestopt met
het produceren van kunst. Dat is weer een
andere mythe die pas in de jaren ’60 van de
vorige eeuw door zijn nieuwe adepten in
omloop werd gebracht, en door Duchamp
maar al te graag werd bevestigd. In Where
Do We Go From Here?, een al even befaamde
tekst uit 1961, suggereert hij geen bijdrage
meer te willen leveren aan de kunst omdat
hierin commerciële waarden inmiddels de
overhand hebben gekregen. Hij eindigt zijn
betoog met de voorspelling dat de grote
kunstenaar van morgen ondergronds zal
gaan. Niemand bevroedde toen dat hij
daarbij misschien wel zichzelf op het oog
had. Na zijn dood bleek namelijk dat hij
vanaf 1946 volkomen onopgemerkt bezig
was geweest met een complex meesterwerk:
Etant Donnés: la chute d’eau; le gaz d’éclairage.

Zonder deze herijking geen Bruce
Nauman. Eind jaren ’60 nam Nauman het
besluit het kunstenaarschap geheel opnieuw
te overdenken. Hij vroeg zich af wat een kun-
stenaar doet in zijn atelier wanneer hij geen
verf, brons of ander materiaal tot zijn
beschikking heeft. Hij loopt wat rond, zit op
een stoel of drinkt koffie, maar is per definitie
kunstenaar zodra hij zijn atelier betreedt.
Nauman raakte gefixeerd op zijn eigen
gedrag en thematiseerde dat in een aantal
films en video’s. Deze privé-exercities
gebruikte hij vervolgens als springplank om
het gedrag van het publiek in de openbare
ruimte van het museum te verkennen en te
manipuleren. Voor Nauman werd kunst
meer een activiteit dan een eindproduct,
maar de visuele manifestaties ervan gaven
deze pas haar kracht: de video-installaties; de
afdrukken van zijn eigen lichaamsdelen; de
neonwerken zoals die met de onzinnige tekst
“The true artist helps the world by revealing
mystic truths”. Wat bij veel kunstenaars na
Duchamp verdween, was het geloof in het
bestaan van een authentiek kunstenaar-
schap dat universeel zou zijn. Toen Marcel
Broodthaers begin jaren ’60 besloot het
onverkochte restant van zijn dichtbundel
Pense-Bête in gips te vatten en als kunstobject
tentoon te stellen, was ook hij in de ban van
Duchamp. De beeldende kunstenaar ontpop-
te zich hier als fraudeur om zijn statusverlies
als dichter te maskeren (“bête comme un
peintre”). Volgens Broodthaers kon de kun-
stenaar zich nog slechts bewegen aan de
grenzen van het discours en de instituties.
Ten slotte Andy Warhol, die weer een geheel
andere strategie uitzette en het kunstenaar-
schap opvatte als een scherm waarachter hij
zelf steeds spoorloos kon verdwijnen. De
kunstenaar als machine die in zijn Factory
aan de lopende band werken produceert; de

Het soevereine kunstenaarschap
Kanttekeningen bij een mythe – over Camiel van Winkels De mythe van het kunstenaarschap
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kunstenaar als tapdanser die zich langs de
oppervlakte van het bestaan beweegt om ons
af en toe een blik in de leegte te gunnen; de
kunstenaar als business artist die ervan uit-
gaat dat art art als een infantiele rest kunst-
matig in leven wordt gehouden; de kunste-
naar als multimedia artist die houdt van dat-
gene waarvan de massamedia houden en
deze daarom tot het einde met stoïcijnse
strengheid blijft schaduwen. Alter ego’s of
Warhol zelf? Het mysterie blijft intact. In al
deze gevallen gaat het om een superieur spel
met de mythe van ‘het kunstenaarschap’, die
steeds nieuwe en verrassende artistieke ver-
schijningsvormen aanneemt.

Van Winkel begint zijn essay met te stellen
dat er geen algemene criteria meer bestaan
om te kunnen beoordelen of een kunstwerk
al dan niet is geslaagd. De beeldende kunst
wordt geplaagd door de onbenoembaarheid
van haar vakinhoud. Demystificatie van het
kunstenaarschap heeft nergens zo toegesla-
gen als op het gebied van de beeldende
kunst en lijkt onomkeerbaar. Het is waar, in
de meer recente kunst gaat het vaak om een
klein gebaar: een actie, een interventie, een
commentaar. Strategieën of in gang gezette
processen lijken belangrijker dan in zichzelf
besloten kunstwerken. In de meeste geval-
len is het vertrekpunt niet langer een speci-
fieke discipline (schilderkunst, beeldhouw-
kunst, video etc.), maar de dagelijkse activi-
teit. Kunstenaars als Francis Alÿs of Tracey
Emin zijn dag en nacht kunstenaar, en laten
her en der sporen achter die dan als ‘kunst-
werken’ kunnen worden aangemerkt.
Bovendien wordt een veel actievere rol gege-
ven aan de toeschouwer, die zich niet langer
bevindt tegenover het object, maar opgeno-
men wordt in de constructie ervan.
Kunstwerken lijken ontdaan van hun
zwaarte, diepgang en transcendentie. De
demystificatie brengt met zich mee dat veel
kunstenaars gewillig hun bijdrage leveren
aan een lopend discours. Kunstuitingen zijn
afhankelijk geworden van theorie, hetgeen
opmerkelijk genoeg ook het belang van Van
Winkels essay voor de kunstpraktijk zelf
onderstreept. Maar dat neemt niet weg dat
deze vaak flinterdunne gebaren, gedachten
en interventies evenzeer tot bespiegeling en
beoordeling uitdagen als kunstwerken met
een meer definitief karakter.

Welk is Van Winkels eigen engagement?
Misschien een impertinente vraag aan
iemand die ogenschijnlijk alleen maar
opvattingen van anderen registreert,
samenvoegt en becommentarieert. Juist
door bewuste distantie in acht te nemen,
houdt hij een scherp oog voor die momen-
ten waarop de drie door hem opgevoerde
modellen elkaar tegenspreken of zelfs uit-
sluiten. Toch blijft bij mij na lezing het beeld
hangen van een auteur die vooral de ontre-
gelende component van de avant-garde
onderschrijft, maar wel terugschrikt voor
de implicaties ervan. Maar misschien is Van
Winkel alleen hierop gefocust omdat de
avant-garde-attitude nog steeds het huidige
discours domineert, niet alleen in de kunst,
maar ook daarbuiten. Sinds de jaren ’60
van de vorige eeuw heeft bij de meest radi-
cale avant-gardisten (Fluxus, situationis-
me) het idee postgevat dat de vitale impul-
sen niet uit de kunst komen, maar uit het
leven zelf. Een wereld zonder ‘kunstwerken’
en zonder ‘kunstenaars’ wordt door Van
Winkel weliswaar niet gewenst, maar blijft
heel goed denkbaar. De gevolgen van een
verminderd bewustzijn van hetgeen moge-
lijk is binnen of vanuit de kunst zijn van-
daag de dag overal voelbaar. Ook Van
Winkel constateert dit.

Het belang van zijn essay schuilt in de bij-
drage aan de theorie van het hedendaagse
kunstenaarschap. De fragmenten waaruit
dat kunstenaarschap bestaat worden zoda-
nig in kaart gebracht dat in nietzscheaanse
zin een ‘betere mythe’ is ontstaan. Het is
natuurlijk legitiem om, zoals Van Winkel
heeft gedaan, hierbij te vertrekken vanuit
algemene noties die de artistieke uitingen
als het ware insluiten. Met een scherper oog
voor de weerstand vanuit de beeldende
kunst, had hij evenwel kunnen voorkomen
dat zijn discours eindeloos dóórloopt. Ik
hoop met Van Winkel en een aantal door
hem geciteerde auteurs dat de structure-
rende werking van de mythe van het kun-
stenaarschap van kracht blijft en een ver-
stikkende triomf van de alledaagse werke-
lijkheid kan worden voorkomen. Maar ik
zou ervoor willen waken dat de mythe een
eigen leven gaat leiden en het discours de
artistieke praktijk volledig absorbeert. 

De mythe van het kunstenaarschap van
Camiel van Winkel verscheen in september 2007
bij het Fonds BKVB, Brouwersgracht 276,
1013 HG Amsterdam (020/523.15.23;
bdu@fondsbkvb.nl; www.fondsbkvb.nl).

9:15 A.M. 9:35 A.M.

Francis Alÿs

Paradox of Praxis 1, 1997, fotodocumentatie van een actie, Mexico City

3:10 P.M. 3:30 P.M.

3:34 P.M. 5:45 P.M.

6:05 P.M. 6:47 P.M.
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Nieuws
Architectuur 2.0 – Sterarchitecten op het toneel. De
grote zaal van de Rotterdamse Doelen zat met het congres
Architectuur 2.0 vol architecten, gemeenteambtenaren,
studenten, projectontwikkelaars en journalisten die zich
kwamen laven aan de woorden van Nederlands bekendste
architecten. Het was gewoon een werkdag en de kaarten
waren behoorlijk prijzig, maar men kwam in groten getale.
Er heerste een opgewonden sfeer. Welke truc zou Van Berkel
op de computer hebben geleerd, hoe zou Winy Maas ons
vandaag weer wakker schudden en… zou Koolhaas komen
opdagen?

In de eerste plaats kreeg het publiek veel prachtig werk te
zien. Het Performing Arts Center van Francine Houben in
Taiwan, het Groninger Forum complex van Wiel Arets, het
Mercedesmuseum in Stuttgart van Ben van Berkel:
Nederlandse architecten maken nog altijd adembenemend
werk. Dat de hoogtijdagen voorbij zouden zijn, werd weer-
legd door de uitgebreide bureaupresentaties van de grote
namen. De jonge, veelbelovende architecten van de jaren
’90 zijn volwassen geworden en vliegen uit: ze werken nu in
Azië, Europa, Amerika en het Midden-Oosten. En de nieu-
we generatie staat te trappelen om hen op te volgen. De
jonge jongens (nee, geen meisjes) mochten zich tussendoor
elk vijf minuten presenteren en dat deden ze met veel flair
en een beetje bravoure. Een van hen zei: “Ik ga gebouwen
maken die uit hun voegen barsten van schoonheid.”

In de tweede plaats was er ook wat moois te horen. Winy
Maas hield een cabaretesk verhaal in de stijl van Theo
Maassen en Hans Teeuwen. Zijn presenteerstijl past bij de
vrolijkheid en frisheid van de architectuur van zijn bureau
MVRDV. Altijd benadert MVRDV de opdracht conceptueel
en steeds weer geven ze er een verrassende draai aan. Uit
die houding ontstaan de spraakmakende projecten die,
zoals de rijksbouwmeester later zou opmerken, één keer
uitgevoerd moeten worden – liefst niet vaker.

Willem Jan Neutelings hield een lezing zonder beeld – een
waar statement in een dergelijk gezelschap. Zijn verhaal
was eigenlijk een kritische column over de huidige staat en
de toekomst van het vak. Architecten spreken een wonder-
lijke taal die maar weinigen begrijpen, aldus Neutelings. Ze
houden zich bezig met de bijzaken als IT, journalistiek of
semiwetenschappelijk onderzoek; ze dwalen af. En als ze
ontwerpen, ontwerpen ze gekke gebouwen of juweeltjes
voor de rijke machthebbers van Dubai. “De belangrijkste
opgave voor de komende twintig jaar ligt in het ontwerpen
van een comfortabele dagelijkse leefomgeving voor miljar-
den mensen overal ter wereld.”

Hij heeft gelijk, al is het geen nieuws. Andere sprekers
hadden ook al opgemerkt dat verstedelijking overal ter
wereld een gigantische ontwerpopgave gaat vormen in de
komende decennia. De oproep om de grote arme massa
goed te huisvesten en een goede werkomgeving te bieden,
klinkt bovendien al sinds de industriële revolutie.
Neutelings maakt zelf heel veel gekke gebouwen en ‘juweel-
tjes’, veel niet-alledaags werk. Daarom liet hij ook geen
beeld bij zijn verhaal zien. Hij wilde zijn vakgenoten tot de
orde roepen. En het werkt: zijn toespraak wordt het meest
besproken van allemaal.

En Koolhaas? Rem Koolhaas kwam veel te laat en toonde
zich de meester. Het lijkt wel of hij altijd midden in de wereld
staat en overzicht heeft over wat er aan de hand is. Zijn
bureau gaat, zo vertelde hij, bondgenootschappen aan met
mensen die volgens hem belangrijk zijn om dingen te berei-
ken. Natuurlijk ontwerpt zijn bureau glossy hoofdkantoren
en universiteiten, het is een architectenbureau. Maar in een
dergelijke lezing gaat het niet echt over architectuur. Het gaat
over de Afrikaanse stad, Chinese cultuur, politiek in Europa.

De Nederlandse sterarchitecten laten mooie beelden zien,
poneren prikkelende statements en roepen elkaar tot de
orde. Koolhaas laat vervolgens het vak los en richt zich op
mondiale politieke en culturele kwesties. Is Koolhaas nog
wel een architect? Misschien niet echt. Maar hij heeft nog
wel een goed werkend architectenbureau, daarom mag hij
komen op zo’n congres. We zien hem allemaal graag spre-
ken. Dorine van Hoogstraten

p Het symposium Architectuur 2.0 – Het lot van de archi-
tectuur vond plaats op vrijdag 9 november 2007 in De Doelen
in Rotterdam.

OMA onderscheiden met de BNA Kubus 2007. De
BNA Kubus, de architectuurprijs van de Bond Nederlandse
Architecten, is dit jaar uitgereikt aan het Office for
Metropolitan Architecture (OMA) voor het gehele oeuvre.
De uitreiking van de BNA Kubus vond plaats in de Kunsthal
te Rotterdam. OMA partners Ellen van Loon, Floris
Alkemade en managing partner Victor van der Chijs ont-
vingen de prijs uit handen van Jacqueline Cramer, Minister
van Ruimte en Milieu. De BNA Kubusjury 2007 was bin-
nen de gestelde opdracht – een oeuvreprijs toekennen voor
een bijzondere bijdrage aan de Nederlandse architectuur –
unaniem van mening dat de Kubus toekomt aan OMA.

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel — tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

Bernard Bazile, 
Pierre Huyghe, 
John Knight
Je préférerais ne pas ...    Je préférerais ne pas ...    Je préférerais ne pas ...

curatoren: Michèle Lachowsky & Joël Benzakin

17 januari – 23 februari 2008

Adam Fuss

28 februari – 5 april 2008
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OMA’s Nederlandse werk is omvangrijk en omvat onder
andere de Kunsthal in Rotterdam, het Nederlands
Danstheater in Den Haag, het Educatorium in Utrecht, het
Chassé-terrein in Breda, de ondergrondse tramhaltes van
het Souterrain in Den Haag, het stadshart van Almere en
de Nederlandse ambassade in Berlijn. Stuk voor stuk wer-
ken die volgens de jury optimisme en durf uitstralen. OMA
is niet alleen in staat weergaloos mooie ruimten te creëren.
De jury is er ook van overtuigd dat de bureaumethodiek die
OMA toepast van invloed is op de ontwikkeling van de pro-
jecten. Het bureau hanteert een onconventionele manier
van ontwerpen. Het is in staat een opdracht geheel op zijn
kop te zetten en daar op een andere manier naar te kijken,
waarbij de vragen opnieuw kunnen worden gesteld en
geformuleerd. Dit leidt tot onconventionele oplossingen.

www.e-cultuur.be. Vlaamse cultuurweblog. De Vlaamse
steunpunten kunsten, erfgoed en openbare bibliotheken
zetten samen een cultuurweblog op: www.e-cultuur.be. Het
gezamenlijk platform moet dienen voor het verzamelen en
verspreiden van recente informatie over e-cultuur. De term
e-cultuur verwijst naar alle nieuwe vormen van maken,
spreiden, bewaren van, en deelnemen aan cultuur onder
invloed van ICT en de netwerkomgeving. Op de e-cultuur-
weblog is zowel plaats voor nieuws, praktijkvoorbeelden,
essays, e-cultuuronderzoek als informatie over het Vlaamse
e-cultuurbeleid. De weblog is opgestart door een 25-tal
auteurs van verschillende culturele horizonten die regel-
matig berichten zullen opmaken. Het domein van de e-cul-
tuur ontwikkelt zich zo snel en vanuit zoveel verschillende
invalshoeken dat een groepsweblog het beste instrument
vormt om die snelle evoluties op te volgen. De e-cultuur-
weblog is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met of
geïnteresseerd is in e-cultuur. De lezer kan reageren op elk
bericht en kan zoeken op type bericht, op discipline, op tref-
woord en op auteur. Het aantal auteurs zal na verloop ver-
der uitgebreid worden. E-cultuur is niet meer weg te denken
uit het Vlaamse culturele landschap en daarom is er grote
behoefte aan zo’n gemeenschappelijk platform waar die
informatie wordt verzameld en gedeeld over de grenzen van
disciplines en sectoren heen. Heel veel informatie is immers
relevant voor verschillende domeinen en bovendien is het
eigen aan e-cultuur om verbanden te leggen tussen kun-
sten (inclusief amateurkunsten), erfgoed, openbare biblio-
theken en sociaal cultureel werk. 

Toneelhuisaffiches van Anne-Mie Van Kerckhoven in
MuHKA. Het Antwerpse stadstheater Toneelhuis en het
MuHKA (Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen)
presenteren samen het werk van de Antwerpse kunstena-
res Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951). Het gaat om de ori-

ginelen van affichebeelden die zij ontwierp in opdracht van
het Toneelhuis voor de nieuwste producties van dit seizoen.
Altaar van de Aarde (1989), het beeld van de affiche van de
voorstelling Wolfskers, is inmiddels in het MuHKA te zien.
Dit werk werd opgenomen in de JUBILEE-tentoonstelling
Who’s got the big picture? en is te zien – zoals overigens alle
daaropvolgende ontwerptekeningen – in het MuHKAFE.

Afterall – lanceringsmoment. In september 2007 ver-
scheen het allerlaatste nummer (#179) van Andere Sinema,
het tijdschrift voor beeldcultuur en mediakritiek dat in
1978 werd opgericht. Het MuHKA was sinds 2003 uitgever
van AS en wil zijn engagement voor een kritisch discours
rond hedendaagse kunst en beeldcultuur voortzetten. Het
museum plaatst mede de schouders onder het Engelstalige
“journal for art, context and enquiry” Afterall, dat tot op
heden werd uitgegeven door Central Saint Martins College
of Art and Design in Londen en de School of Art van het
California Institute of the Arts in Los Angeles. De lancering
van het tijdschrift in Vlaanderen zal plaatsvinden eind
februari, begin maart 2008.

Opening BOZARSHOP. Na een kleine maand uitstel ging
de opening van Bozarshop door op 5 december. Het is, naar
eigen zeggen, de eerste internationale en multidisciplinaire
kunstshop in België en heeft in de rekken niet enkel een
10.000-tal kunstboeken staan, maar ook omtrent 4.000
cd’s, 1000 dvd’s en diverse gadgets en cadeau-ideetjes. In
de pershoek is een 200-tal titels te raadplegen van gespe-
cialiseerde kunst- en designtijdschriften. Aan de centrale
leestafel kunnen bezoekers een kop koffie drinken. Er is een
kids’ corner met prentenboeken en gadgets rond kunst. Een
aparte ruimte biedt de mogelijkheid om een kunstenaar,
auteur of uitgever tijdelijk in de kijker te plaatsen. De shop
is een samenwerking tussen BOZAR, de internationale
designgroep Base Design en de Spaanse kunstboekenuitge-
verij Actar. De shop neemt de volledige 360m2 winkelruim-
te van het Paleis voor Schone Kunsten aan de Ravenstein-
straat in. Van maandag tot en met zondag kan men er
terecht van 10u tot 22u. De selectie van de verkochte items
zal deels geïnspireerd zijn op het programma van BOZAR en
de affiche van het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Anciaux kiest resoluut voor jongste generatie archi-
tecten op architectuurbiënnale Venetië 2008.
Minister Anciaux gaf afgelopen zomer aan het Vlaams
Architectuurinstituut de opdracht een open wedstrijd te
organiseren om de Belgische inzending voor de architec-
tuurbiënnale van 2008 in Venetië te bepalen. Een commis-
sie samengesteld uit Jan Boelen (directeur Z33), Johan
Lagae (docent architectuurgeschiedenis, Universiteit Gent),

Marc Ruyters (journalist en uitgever H-Art), Adinda Van
Geystelen (raadgever Kunsten, kabinet Anciaux), Helena
Vansteelant (coördinator beeldende kunsten, Vlaamse
Gemeenschap) en Paul Vermeulen (architect-criticus)
beoordeelde de inzendingen. Uit de 14 ingediende voorstel-
len werd het project 1907 van Moritz Küng, curator in
deSingel, als winnaar aangeduid. De tweede en de derde
plaats gingen respectievelijk naar de Gentse ontwerpers-
groep SSA/XX en de Brusselse architect Christian Kieckens.
De titel van het winnende project 1907 verwijst enerzijds
naar het bouwjaar van het bestaande Belgische paviljoen
in Venetië, anderzijds naar het volume ervan in kubieke
meters. Het project van Küng bestaat erin om aan dertien
jonge architectenbureaus die deel uitmaken van de ten-
toonstellingsreeks 35m3 jonge architectuur in deSingel een
specifieke opdracht te geven. Hij stelt de kritische massa
van het paviljoen centraal en vraagt de deelnemende
bureaus het paviljoen een architecturale bestemming en
functie te geven op ware grootte. 1907 zal dus geen
maquettes tonen, noch ingewikkelde plannen, maar kiest
voor architectuur als ervaarbare realiteit. Een internatio-
naal samengestelde jury zal einde februari 2008 aandui-
den welk architectenbureau zijn ‘architectuur’ mag bou-
wen. Naast het gebouwde project worden in Venetië ook
alle andere projectvoorstellen getoond. De 13 uitgenodigde
architectenbureaus zijn BARAK, Gent / BAVO, Brussel /
Kristoffel Boghaert, Gent / Maur Dessauvage & Afagh
Mohammadi, Brugge / Jan De Vylder & Trice Hofkens, Gent
/ D’haeseleer & Kimpe & Poelaert, Antwerpen / Jo Taillieu,
Gooik / noA architecten, Brussel / noumenon, Brussel /
NU-architectuuratelier, Gent / Office kgdvs, Brussel / URA,
Brussel / Van Belle & Medina, Antwerpen.

Prijs Nieuwe Media – Stichting Liedts-Meesen. De
‘Prijs Nieuwe Media – Stichting Liedts-Meesen’ bekroont
een kunstwerk dat creatief en vernieuwend gebruikmaakt
van eigentijdse technologieën en media. Uit de inzendingen
worden door een internationale jury tien projecten geselec-
teerd. De presentatie van de geselecteerde werken in
Zebrastraat loopt parallel aan de tentoonstelling Update II
met interactieve kunstwerken uit het ZKM te Karlsruhe (D).
Het Zentrum für Kunst und Medientechnologie is wereld-
wijd het eerste en belangrijkste museum voor nieuwe
media. Tijdens de tentoonstelling Update II (20/4 tot
6/7/2008) wordt een van de gepresenteerde projecten van
de ‘Prijs Nieuwe Media – Stichting Liedts-Meesen’ bekroond
met een geldprijs van € 5000. Tevens zal er een publieks-
prijs uitgereikt worden aan het project dat het felst gewaar-
deerd wordt door de bezoekers aan deze dubbeltentoonstel-
ling. Meer info op www.zebrastraat.be.

INFORMEERT
ONDERZOEKT
ST IMULEERT

Instituut voor
beeldende,
audiovisuele en 
mediakunst

Bijlokekaai 7d
B–9000 Gent
T +32 (0)9 267 90 40
info@bamart.be 

www.bamart.be
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M U S E U M  H E T  D O M E I N S I T TA R D

Antoine Berghs
Why return to places while one could proceed endlessly

Foto’s, schilderijen, videos en installatie

19.01.08 t/m 24.03.08  

DZINE
Barrio Dreams

Schilderijen, installatie in de projectruimte

19.01.08 t/m 24.03.08  

Foto Biënnale luik
16.02.08 t/m 24.03.08  

Extra activiteiten:
Zondag 20 januari: 12.30 – 14.00 uur: T-time Sound Souvenirs

Donderdag 24 januari: Expats Night v.a 19.30 uur
Zondag 24 februari: 12.30 – 14.00 uur: T-time Antoine Berghs

Gesloten op maandag en tijdens de carnavalsdagen 3 t/m 5 februari. Iedere 1e zondag v/d maand gratis entree!

Deze tentoonstellingen kwamen tot stand met steun
van de Provincie Limburg en OCW en de 
Gemeente Sittard-Geleen 

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – Postbus 230 – NL 6130 AE Sittard

t +31 46 4513460 – f +31 46 4529111
email info@hetdomein.nl – www.hetdomein.nl

tue-sun 11-17

1122..0011..0088--0011..0033..0088
VVOOIICCEEOOVVEERRHHEEAADD

AACCHHIIMM LLEENNGGEERREERR
—— EEXXHHIIBBIITTIIOONN,, PPEERRFFOORRMMAANNCCEE

SSMMAARRTT PPRROOJJEECCTT SSPPAACCEE,, AAMMSSTTEERRDDAAMM

0055..0022..0088
VVEERRSSUUSS LLAABBOORRAATTOORRYY

TTZZUUCCHHIIEENN TTHHOO
AA VVEERRYY SSIIMMPPLLEE PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL RREEAADDIINNGG OONN
TTHHEE IIMMPPAACCTT OOFF DDIIFFFFEERREENNTTIIAALL CCAALLCCUULLUUSS
OONN DDEELLEEUUZZEE TTHHOOUUGGHHTT AASS AA TTOOOOLL TTOO
UUNNFFOOLLDD TTHHEE CCOONNCCEEPPTT OOFF SSIINNGGUULLAARRIITTYY

—— SSEEMMIINNAARR

3300..0011..0088
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREE
FFOORR AA SSTTRRAANNGGEERR

WWIIMM CCUUYYVVEERRSS,, MMAAAARRTTJJEE DDRROOSS,, JJOOZZUUAA
ZZAAAAGGMMAANN,, JJAACCQQUUEELLIINNEE SSCCHHOOEEMMAAKKEERR,,
JJAAYYMMEE YYEENN
—— PPRREESSEENNTTAATTIIOONN

2288..0022..0088
BBRRAANNDDEENNDDEE KKWWEESSTTIIEESS

MMIICCHHAAEELL ZZEEEEMMAANN [[MMOODDEERRAATTOORR]]
—— CCOONNFFEERREENNCCEE WWIITTHH AACCAADDEEMMIIEE VVOOOORR

BBEEEELLDDEENNDDEE KKUUNNSSTTEENN MMAAAASSTTRRIICCHHTT,,
IINNIITTIIAATTEEDD BBYY PPRROOVVIINNCCEE OOFF LLIIMMBBUURRGG
CCOONNSSEERRVVAATTOORRIIUUMM MMAAAASSTTRRIICCHHTT

PPIIÈÈCCEE DDEE CCIINNÉÉMMAA
IINNEESS LLEECCHHLLEEIITTNNEERR
—— AARRTTIISSTT’’SS BBOOOOKK

NNEEWW PPUUBBLLIICCAATTIIOONN

Jan van Eyck Academie
Post-academic institute 
for research and production
Fine art, design, theory
Academieplein 
6211 km Maastricht
The Netherlands
t +31 (0)43 350 37 37

Events & Productions
For more information: 
www.janvaneyck.nl
Subscription mailing list:
brief@janvaneyck.nl

z

z

z
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Wissels
Ronald Van De Sompel wordt Senior Curator van
Centre for Contemporary Art Nottingham (CCAN). In
Nottingham gaat op 9 februari het nieuwe Centre for
Contemporary Art open. Belgisch curator en auteur
Ronald Van De Sompel is er sinds 1 december aangesteld als
Senior Curator. Van De Sompel werkte voordien als curator
bij het prestigieuze Baltic in Gateshead, wereldwijd een van
de grootste galeries voor hedendaagse beeldende kunst. Het
CCAN moet in Nottingham en de omstreken van de East
Midlands een sleutelrol spelen op het gebied van heden-
daagse kunst.

Lezingen
Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic
Design. Casco organiseert een reeks lezingen in het kader
van de lopende tentoonstelling met recent werk van gra-
fisch ontwerpers die hun werk baseren op kritisch onder-
zoek. Sprekers zijn op do 17 januari Zak Kyes en Radim
Pesko, op do 24 januari Manuel Raeder en op wo 30 janua-
ri Metahaven. De lezingen beginnen telkens om 19u en
gaan door in Casco, Nieuwekade 213-215, Utrecht
(www.cascoprojects.org).

Reeks Film & Architectuur. Op do 17 januari gaat Leo
Van Broeck aan de hand van de film The Fountainhead (King
Vidor, 1949) in op het gebruik van architectuur in het
modernisme als analogon voor het neerzetten van een
subliem pleidooi voor de suprematie van het integere indivi-
du boven de burgerlijke en conservatieve natuur van het col-
lectieve. Het creatieve ’zelf ’ schittert boven de zelfloze massa.

Steven Jacobs heeft het op di 2 februari over The Trial van
Orson Welles, een film die zich afspeelt in een labyrint van
kille flatgebouwen, claustrofobische kantoorruimtes en
eindeloze gangen van het gerecht.

Telkens om 20u in Bibliotheek Tweebronnen Leuven
(Auditorium), Diestsestraat 49, 3000 Leuven. Meer info
www.stadenarchitectuur.be.

Lezingen NAi. Landschapsarchitect Adriaan Geuze, oprich-
ter van het bureau West 8, analyseert aan de hand van zijn
recentste boek Mosaics in vogelvlucht de Nederlandse land-
schappelijke traditie, van de vestiging van de eerste mensen
in de rivierendelta tot aan de huidige ‘doodsteek voor de men-
taliteit van het landmaken’ en pleit voor een nieuw elan in de
ruimtelijke ordening. Op do 24 januari.

Op do 31 januari gaat kunsthistoricus Steven Jacobs in
op zijn pas verschenen boek The Wrong House, the architec-
ture of Alfred Hitchcock. Hierin wordt Hitchcock voor het
eerst geportretteerd als architect in plaats van filmmaker.
Hoe zag Hitchcock de architectuur?

Beide lezingen om 20u in het auditorium van NAi,
Museumpark 25, Rotterdam (www.nai.nl). Inschrijven via
de website.

Minima Docta. Op wo 23 januari gaat Julek Jurowicz,
medeoprichter en voorzitter van Smart vzw, in op het ver-
band tussen productie en de opbouw van relationele netwer-
ken in de beeldende kunsten. Op wo 13 februari spreekt Tom
Bonte, programmator podiumkunsten kunstencentrum
Vooruit, over budgetten en artistieke keuzes in een culturele
omgeving waar de commerciële markt steeds meer vat op
krijgt. Op wo 12 maart probeert Joost Vander Auwera, con-
servator aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België te Brussel en gastprofessor Museumkunde en
Kunstenbeleid aan de Universiteit Gent, aan te tonen dat een
zinnig museaal aankoopbeleid met beperkte financiële mid-
delen binnen een kunstmarkt waar de (veiling)prijzen hoge
toppen scheren wel degelijk mogelijk is. De lezingen vinden
telkens plaats van 18u15 tot 20u30 in Auditorium 2, Sint-
Lucas Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent
(www.kunst.sintlucas.wenk.be). Toegang is gratis.

Deze lezingen vormen een aanloop naar het festival
omtrent kunst, commerciële druk en geld dat Vooruit orga-
niseert van 5 tot 15 maart (www.vooruit.be).

Lezingen Archipel. De Vlaamse architectuurvereniging
Archipel ontvangt op do 24 januari Jonathan Sergison en
Stephen Bates (www.sergisonbates.co.uk) als gastsprekers.
De lezing gaat door om 20u30 op de werf van de biblio-
theek te Blankenberge.

Op vr 15 en vr 22 februari brengt dr. ir. Arch. Dirk De
Meyer, hoofddocent aan de Vakgroep Architectuur en
Stedenbouw van de Universiteit Gent, een lezing in twee
delen over de inspiratiebronnen en architectuur van de
Duits-Amerikaanse architectuurcoryfee Ludwig Mies van
der Rohe. Deze lezingen gaan door in ’t Leerhuys,
Groeninge 35, 8000 Brugge. (Voor mogelijke wijzigingen
van data en plaats kijk op www.archipelvzw.be).

Lezingen reeks Shapeshifters: Martí Guixé. Martí
Guixé (°1964) liet al snel de vertrouwde designcategorieën
achter zich en ging als ex-designer op zoek naar nieuwe en
onontgonnen gebieden. Tapas bijvoorbeeld, de typisch
Spaanse hapjes die hij niet alleen uit een praktisch oogpunt
herdacht, maar ook voorzag van een spiritueel aura. Hij
ontwikkelde ook op grafisch vlak een rijk en merkwaardig
oeuvre gebaseerd op een dialoog met de mens en zijn
levensgewoonten. De lezing vindt plaats in de Beurs-
schouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel op donder-
dag 24 januari 2008 en start om 20u30. Inkom € 25, meer
info op www.beursschouwburg.be.

Symposium ‘Wat kan ik met de Collectiebalans’. Op
ma 28 januari organiseert ICN (Instituut Collectie
Nederland) een symposium over de Collectiebalans, die een
overzicht biedt van de stand van zaken van de Collectie
Nederland. Het fundament onder de Collectiebalans wordt
gevormd door de gegevens die in het kader van het Museaal
Inventarisatie Project (MusIP) verzameld zijn. Lucas
Veeger, projectmedewerker Collectiebalans, en diverse spre-
kers zullen de verschillende onderwerpen die verband hou-
den met de Collectiebalans bespreken. Het symposium is
bedoeld voor beleidsambtenaren, museumconsulenten en
medewerkers van erfgoedinstellingen. Prijs is € 25, inschrij-
ven en info op www.icn.nl.

Lezingen op zondag. In de lezingenreeks van het KMSKA
spreekt Dr. Volkmar Mühleis over blinde kunstenaars in
Europa op zo 3 februari. Op zo 2 maart spreekt Prof. dr.
Claire Van Damme over Jan Cox, naar aanleiding van de
tentoonstelling Jan Cox: profiel van een kunstenaarschap. De
lezingen gaan door telkens van 11 tot 12u in het
Auditorium, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen
(www.kmska.be). Inkom € 2,50.

Arcamlezing. Vera Yanovshtchinsky op di 12 februari om
20u15 in De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam
(www.arcam.nl). Vera Yanovshtchinsky (1952) studeerde
af in 1983 aan de Technische Universiteit Delft en werkte
vervolgens bij diverse architectenbureaus. Vanaf 1997
leidt ze het bureau Vera Yanovshtchinsky architecten in
Den Haag. Haar werk varieert van grootschalige steden-
bouwkundige plannen en woongebouwen tot kleinere
woningbouwprojecten en inpassingsprojecten (winkelcen-
trum Mariënburg in Nijmegen, de Smaragd in Zwolle, en in
Amsterdam het Gulden Winckelplantsoen en het woon-
complex Blok 16A op IJburg). Toegang € 10.

NBKS/DE PONT kunstenaarsgesprekken. Op do 14
februari spreekt Alex de Vries met de in Tilburg werkende
kunstenaar Jeroen Doorenweerd, die zich veelal bezighoudt
met kunst in de openbare ruimte. Op do 6 maart is fotografe
Wiesje Peels aan de beurt. De gesprekken gaan telkens door
om 19u30 in het auditorium van De Pont museum voor
hedendaagse kunst, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg
(www.depont.nl). Inkom € 3. 

CAPTURE (moments/places/things). Op do 14 februari,
van 14 tot 17u, organiseert het Stuk in het kader van het
Artefact-festival een symposium over de complexiteit van
de hedendaagse media, over de talloze mogelijke tijdruimte-
lijke ingrepen door middel van technologische reproductie.
Sprekers zijn Wendy Chun, Joe Milutis, Leslie Thornton,
Thomas Zummer. Inkom is gratis, inschrijven gebeurt via
artefact@bamart.be. Het symposium gaat door in het Stuk
Auditorium, Naamsestraat 96, 3000 Leuven (www.stuk.be).

Curating the Library. Op do 14 februari om 20u spreken
François Beukelaers (BE), acteur en theaterregisseur, mede-
oprichter van Théâtre de la Cambre, en François Roche
(FR), architect, medeoprichter en bezieler van het collectief
R&Sie(n), over de boeken die een belangrijke rol in hun
leven/werk hebben gespeeld of nog spelen. deSingel,
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. Inkom € 5, reserveren via
www.desingel.be.

Auditorium 07/08. Op do 21 februari spreekt de Spaanse
architect Josep Llinas over recente projecten in Barcelona,
waarbij de uitdaging lag in het creëren van leegte. Op do 6
maart zijn de Belgische Architectes Associés te gast. Muriel
Desmedt, Marc Lacour en Sabine Leribaux realiseerden in
Brussel onder meer het Vivium, het Centre Maisin, Belmont
Court en het alom geloofde Théâtre National. Onder de titel
Van paleis tot sociale woning spreekt op do 20 maart de Franse
architect Edouard François over hedendaagse ingrepen in de
stadskern en duurzaam bouwen met aandacht voor het
energieverbruik. De lezingen gaan telkens door om 20u in
het Stuk Auditorium, Naamsestraat 96, 3000 Leuven. Kijk
voor meer info en inkomprijzen op www.stuk.be.

Keramieklezing. Op do 21 februari om 19u30 spreekt
keramist Jan Winkels (www.janwinkels.com) over zijn
werk. De lezing gaat door in het Cultuurcentrum
Strombeek-Bever, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever.
Inkom € 3. Inschrijven via www.ccstrombeek.be of bij
Hugo Meert (0486/693.012).

Bij deBuren. Op do 28 februari om 20u debatteren Stef
Lernous en Kendell Geers over subversiviteit in de kunst.
Lernous is huisregisseur van het theatergezelschap
Abattoir Fermé. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar/activist
blies een museummuur op, plaste in het urinoir van
Duchamp, masturbeerde over een pornografische foto en
hing het resultaat op in een museum. Moderator is Johan
Pas, kunstwetenschapper en tentoonstellingsmaker.

Op do 6 maart, van 10 tot 17u, staat het lijden in de wester-
se kunst centraal. Onder de titel Onheil, pijn, bloed. Represen-
taties van lijden bieden Stefan Hertmans, Marianne Van
Kerkhoven, Barbara Baert, Dirk Lauwaert, Angela Megnoni
en Veronique Govaert een eigen invalshoek op het thema.

Op di 11 maart om 20u stelt Stefan Hertmans architect
Paul Robbrecht voor. Dit gebeurt binnen het initiatief van
de Vlaamse Bouwmeester en de Nederlandse Rijksbouw-
meester om samen met het College van Rijksadviseurs in
een reeks lezingen de grenzen van elkaars werkzaamheden
te verkennen. Het thema van de avond is de herbestemming
van moderne monumenten en het hedendaagse erfgoed.

Deze evenementen zijn gratis toegankelijk en gaan door
bij deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel, reserveren via
02/212.19.30 of info@deburen.eu. Meer info op
www.deburen.eu.

Plastische kunsten
Daniel Richter. In samenwerking met het GEM en de
Hamburger Kunsthalle stelde Daniel Richter (Eutin, 1962),
een van de sterren van de hedendaagse schilderkunst, afge-
lopen zomer een reizende overzichtstentoonstelling van zijn
werk samen. Het GEM en moederinstantie het Gemeente-
museum Den Haag schenken al langer speciale aandacht
aan schilderkunst van Duitse bodem. Afgelopen jaar toonde
het GEM nog hedendaagse Duitse schilders tegenover

A
deAppel arts centre  Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam. www.deappel.nl 

ttoott 33 ffeebbrruuaarrii
solotentoonstelling: 
RRiicchhaarrdd HHaawwkkiinnss (US)
“Of Two Minds,
Simultaneously”

77 ffeebbrruuaarrii-
Performance
JJiimmmmyy RRoobbeerrtt (FR/BE)
& IIaann WWhhiittee (GB) 
“Marriage à la Mode 
et Cor Anglais”
ihkv Something RAW,
Festival

2233 ffeebb –– 66 aapprriill
““LLiiffee WWoorrkk oorr TToo BBuurrnn
OOnneesseellff wwiitthh OOnneesseellff””
met: Harmen Brethouwer,
Gunter Förg,Rodney Graham, 
Joan Jonas, Michael Landy, 
Renzo Martens,Jewyo Rhii,
Christoph Schlingensief,   
Annika Ström, Richard 
T.Walker. curator: 

Mark Kremer ism 
Ann Demeester
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Nederlandse en was in het Gemeentemuseum een selectie te
zien uit de collectie Duitse schilderkunst vanaf 1900. Een
solo van Matthias Weischer volgt binnenkort. Duitse heden-
daagse kunst, en met name de schilderkunst, geniet momen-
teel internationaal behoorlijk wat belangstelling en parallel-
len met een beweging als de britart liggen voor de hand.

In tegenstelling tot de Britse hype zou veel van de huidige
Duitse kunst zich laten kenmerken door een duidelijk poli-
tiek bewustzijn. In het werk van Richter is dat zeker het
geval. Toen hij zich op 29-jarige leeftijd inschreef aan de
Hochschule der Bildenden Künste in Hamburg had Richter
er al een carrière als Autonom en punker op zitten. Zijn idea-
lisme verloor in de loop der jaren zijn utopische trekjes,
maar nog steeds zien we in het figuratieve deel van zijn oeu-
vre een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een
actueel politiek bewustzijn.

Het figuratieve werk is veelal gebaseerd op krantenfoto’s,
maar verliest in de omzetting in verf zijn specifieke tijd en
plaats. Richter zegt dat zijn werk geen mysteries bevat, dat je
door goed te kijken kunt zien waar het over gaat. Toch is het
onderwerp vaak helemaal niet zo helder. De dramatisch
ogende gebeurtenissen dwingen de beschouwer tot een
interpretatie. In Capitain Jack (2006) bijvoorbeeld zien we
een groep wanhopige mensen kijken naar een man met pis-
tool die lege velletjes papier laat vallen. Wie de personages
zijn, weten we niet precies en wat de handeling zo verschrik-

kelijk maakt, is moeilijk aan te wijzen. Het gaat Richter niet
zozeer om een specifieke mens, maar om dé mens. We zien
het idee van angst, van een gefaalde maatschappij.

De ommezwaai van abstract naar figuratief in het jaar
1999, waarbij ook zijn maatschappelijk geëngageerde hou-
ding zichtbaar werd, is een vast onderdeel van Richters suc-
cesverhaal. In Hamburg, waar de huidige expositie chrono-
logisch was opgebouwd, moet die overgang wederom een
bepalende rol hebben gespeeld. In Den Haag is juist gepoogd,
aldus curator Doede Hardeman, te benadrukken dat de lijn
tussen abstract en figuratief in feite maar dun is. Het werk is
daarom opgehangen zonder chronologische ordening.

In de kelderzalen stuiten we op posters en elpees die een
indruk geven van Richters beeldarchief. Punk en strips her-
inneren ons eraan dat we niet al te serieus naar het werk
moeten kijken. Met dat idee is volgens de curator ook een
olieverfschets opzettelijk fout opgehangen, overlappend
met een geprojecteerd nieuwsitem over Richter. Richter
heeft een boodschap, maar serveert deze met nonchalance,
in een saus die de inhoud aantrekkelijk en toegankelijk
maakt. Misschien is zijn voornaamste interesse, ook na
1999, toch de organisatie van het doek gebleven, in vorm
en kleur, veel kleur. De doeken spetteren van vitaliteit. En
steeds duiken tegenstellingen op als strak versus schetsma-
tig en donker versus fluorescerend. Ornamentele graffiti-
invloeden leven hier vredig naast losse Pollockspetters.

In zijn verstandige catalogustekst wijst Christoph Heinrich
op de rode draden in het oeuvre, zowel de abstracte als de
figuratieve doeken. Elementair is bijvoorbeeld de voortdu-
rend onderstreepte gekunsteldheid in het werk. Door kleine
onwaarschijnlijkheden in de voorstelling “wordt de drama-
tiek van het gebeuren ontmaskerd […] en het tijdruimtelijk
universum verlaten”. In de abstracte doeken uit zich dat in
nadrukkelijk vormgegeven delen. Zo compenseert Richter
een teveel aan spontaan ogende gestes met zorgvuldig
getrokken contourlijnen.

Die benadrukte gekunsteldheid is ook een van de manie-
ren waarop Richter zich bewust toont van de geschiedenis
van de ooit ten dode opgeschreven schilderkunst. Richter
was assistent van Albert Oehlen en refereert in interviews
geregeld aan Martin Kippenberger, schilders die het me-
dium ontdeden van hun oude mystieke aura. In de serie
van drie kleine doeken zonder titel bij de entree, uit 2005,
blijkt Richters eigen statement over schilderen te schuilen.
Driemaal zien we een figuur in een strak superheldenpak in
een stedelijk ruïnedecor. Juist buiten de spotlights staat hij
vol overgave luchtgitaar te spelen, zijn hele lichaam gericht
op de kicks van de denkbeeldige muziek die hij maakt en
hoort. Vol enthousiasme, maar zonder potentie. Een krach-
tiger statement over de schilderkunst in deze tijd is moeilijk
denkbaar. Lynne van Rhijn

p Daniel Richter tot 24 maart 2008 in GEM, museum voor
actuele kunst, Stadhouderslaan 43, 2517 HV Den Haag
(070/33.811.33; www.gem-online.nl).

L’atelier d’Alberto Giacometti. De belangrijkste moder-
ne beeldhouwers hebben in Parijs hun eigen museum.
Meestal werd dit ondergebracht in hun voormalig atelier.
Rodin heeft er twee, één in het zevende arrondissement en
één in de buitenwijk Meudon, waar zich ook het woonhuis
en atelier van Hans Arp bevindt. Het atelier van Brancusi
werd gereconstrueerd op de piazza van het Centre
Pompidou. Bourdelle en Zadkine resideren in hun eigen
atelier en Maillol in een hôtel particulier.

Met Alberto Giacometti (1901-1966) is het enigszins
anders gelopen. Bij zijn overlijden bleven in zijn atelier een
duizendtal kunstwerken achter. In 1989 riep de kinderloze
weduwe Annette een vereniging in het leven die de oprich-
ting van een Fondation moest mogelijk maken, met de bedoe-
ling haar erfenis, een zeshonderdtal werken, samen te hou-
den en de inhoud ervan te bestuderen en te ontsluiten. Het
oprichten van een Fondation is in Frankrijk een omslachtige
procedure. Daarom zijn er ook maar een tiental, waaronder
de Fondation Arp en de Fondation Corbusier. Annette
Giacometti overleed in 1993 en pas tien jaar later was de
Fondation Alberto et Annette Giacometti een feit, dankzij de
steun van het ministerie van cultuur en het Centre
Pompidou, dat wetenschappelijk advies verleende.

De tentoonstelling L’atelier d’Alberto Giacometti in het
Centre Pompidou, waar voor het eerst de bijna volledige
nalatenschap van de kunstenaar getoond wordt, is het
voorlopige sluitstuk van een procedure die bijna veertig
jaar heeft aangesleept. Maar daarmee zijn nog niet alle peri-
kelen van de baan. Het conflict over het droit moral tussen
de door Annette opgerichte vereniging (die met de stichting
van de Fondation eigenlijk moest ontbonden worden) en de
Fondation duurt voort. De expertise en identificatie van
Giacometti’s oeuvre is daarom problematisch. Een berede-
neerde catalogus, de belangrijkste opdracht van de oude
vereniging, ontbreekt nog steeds. Het droit moral kan onder
meer worden ingeroepen wanneer de Fondation, die de
rechten bezit, beslist om van de originele gipsen modellen
bronzen kopieën te maken. Hoe sterk deze kunnen afwijken

TIM VAN LAERE GALLERY
Open Tuesday until Saturday 2 - 6 pm

Verlatstraat 23-25 2000 Antwerp Belgium

Tel 32-(0)3 257 14 17 Fax 32-(0)3 257 14 25

info@timvanlaeregallery.com   www.timvanlaeregallery.com

PAULA MUELLER
24 January - 8 March 2008

13 March  - 3 May 2008

ADRIAN GHENIE

Daniel Richter

Capitain Jack, 2006. Foto: Jochen Littkemann, Berlijn
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van de oorspronkelijke bedoelingen van de kunstenaar,
wordt in de tentoonstelling mooi geïllustreerd door de con-
frontatie van het oorspronkelijke gipsen model van Le
Couple uit 1927, een van de vroegste werken waarin
Giacometti de invloed van Afrikaanse sculptuur verwerkte,
met drie bronzen versies, een uit 1929, een uit 1955 en een
uit 1980. Het laatste wapenfeit van de vereniging is een
klacht tegen de recente publicatie door de Fondation van
Giacometti’s geschriften, een heruitgave van een door de
vereniging in 1990 verzorgde publicatie.

De Fondation beschikt over een belangrijke verzameling,
maar niet over een museale infrastructuur. Het was ook
nooit haar bedoeling om deze verzameling in een museum
onder te brengen. Ze voert eerder een politiek om het oeu-
vre van Giacometti letterlijk wereldwijd te verspreiden. De
Fondation bezit meer dan tweehonderd gipsen waarvan tot
twaalf originele kopieën kunnen worden gegoten. Onlangs
gaf de Fondation aan de New Yorkse galerie Gagosian het
recht om haar fonds commercieel te exploiteren.

Als tentoonstelling valt L’atelier d’Alberto Giacometti tus-
sen twee stoelen in. Ze balanceert tussen nostalgie en weten-
schappelijk sérieux. De reconstructie van het (verbazingwek-
kend kleine) atelier en de recuperatie van de originele wan-
den met door de kunstenaar aangebrachte graffiti en van de
oorspronkelijke meubelen volstaan niet om inzicht te geven
in het creatief proces. Het belang van de tentoonstelling ligt

vooral in het ontsluiten van een belangrijk deel van het oeu-
vre dat sinds het overlijden van Giacometti, bijna veertig
jaar geleden, in een depot was ondergebracht. Om een over-
zicht te bieden van het volledige oeuvre schiet deze verzame-
ling echter tekort. Wat in het atelier van de kunstenaar ach-
terblijft zijn herinneringen aan dagdagelijkse bezigheden en
geïnspireerde momenten, meesterwerken en souvenirs,
jeugdige probeersels en mislukte experimenten, door de
kunstenaar gekoesterde werken waar hij moeilijk van schei-
den kon en onafgewerkte stukken. De tentoonstelling bevat
heel wat gipsen en tekeningen. Er zijn daarentegen weinig
bronzen, omdat die meestal op bestelling gegoten werden,
en ook weinig schilderijen.

Alberto Giacometti was de zoon van een schilder. In het
atelier van zijn vader maakte hij fauvistische portretten.
Begin jaren ’20 kwam hij naar Parijs om er te werken in het
atelier van Bourdelle. In 1926 betrok hij een atelier in
Montparnasse, waar hij de rest van zijn leven zou blijven
werken. Hij werd beïnvloed door Lipchitz en Léger, maar
ook door het kubisme en de kunst van de Cycladen. Hoewel
hij ook schilderde, voltrok zijn artistiek onderzoek zich
vooral op het gebied van de beeldhouwkunst. Zijn antropo-
morfe vormen, idolen of magische objecten met duidelijk
seksuele connotaties, zoals Femme couchée qui rêve, Boule
suspendue, Objet désagréable à jeter, Caresse (malgré les
mains), Femme égorgée of L’Objet invisible (mains tenant le
vide), trokken de aandacht van Breton die hem inlijfde bij de
surrealisten. Deze korte maar unieke periode, ongetwijfeld
Giacometti’s meest radicale bijdrage tot de beeldhouw-
kunst, is in de nalatenschap en dus ook in de tentoonstel-
ling ondergewaardeerd. Toen Giacometti besloot om terug
naar de natuur te gaan werken, werd hij door Breton, die
smalend opmerkte dat hij wel wist hoe een hoofd eruitzag,
geëxcommuniceerd.

Na de oorlog werd Giacometti vooral bekend met zijn
lange, uitgerekte figuren. Het archetype van de mens in al
zijn kwetsbaarheid werd in verband gebracht met het werk
van de existentialisten. In de catalogus van de tentoonstel-
ling in de galerie van Pierre Matisse in New York in 1948,
waar de basis gelegd werd voor zijn internationale carrière,
definieerde Jean-Paul Sartre de belangrijkste componenten
van zijn werk als absolute vrijheid en existentiële angst.

In niets weegt L’atelier d’Alberto Giacometti op tegen de
laatste grote Giacomettitentoonstelling die in 1991 in het
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris georganiseerd
werd. De opstelling was toen in handen van een andere
Zwitserse kunstenaar, Rémy Zaugg, die als geen ander
zowel de ruimtelijke als de plastische kwaliteiten van deze
vernieuwende beeldhouwer wist te valoriseren. L’atelier
heeft meer iets van een documentaire tentoonstelling. Dat
er een volledige zaal wordt ingeruimd voor portretfoto’s van
Giacometti als fotogeniek charmeur, die in de jaren ’50 de
covers van populaire bladen sierde, is veelzeggend. Het
wezen van de beeldhouwkunst en de manier waarop
Giacometti daarmee omging, komt niet uit de verf. In het
desondanks chronologisch parcours is weinig te merken
van de eigenzinnige experimenten met vorm, volume,
ruimte, schaal en beweging. Giacometti stelde zowel vragen
naar de functie van de sokkel als naar de dynamiek van de
sculpturale ruimte, die hij definieerde als een kooi. Als een
van de eerste beeldhouwers brak hij de vorm open en legde
hij de nadruk op de door de sculptuur gedefinieerde leegte.
Verworvenheden die in de jaren ’60 en ’70 door een nieu-
we generatie beeldhouwers volop geëxploreerd en geëxploi-
teerd werden. Lieven Van Den Abeele

p L’atelier d’Alberto Giacometti tot 11 februari in het Centre
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Paris
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Ferdinand Hodler. De Amerikaanse kunsthistoricus
Robert Rosenblum poneerde ooit de theorie van een zoge-
naamd noordelijk symbolisme. Dit symbolisme zou overal
in Europa in de mode zijn geweest, behalve in Parijs. Dit is
een francocentrische en simplistische weergave van de
kunstgeschiedenis. Het is waar dat kunstwerken uit regio’s
ten noorden of ten noordoosten van Parijs in de 19de en
begin 20ste eeuw het risico liepen om in Frankrijk als
‘koud’ of ‘Pruisisch’ te worden bestempeld. Maar een poli-
tiek gekleurd Frans waardeoordeel kan natuurlijk geen
startpunt zijn om een restgroep te creëren van ‘noordelijke’
symbolistische schilderkunst. In het geval van de Zwitserse
schilder Ferdinand Hodler (1853-1918) is deze categorie
zelfs totaal absurd. Het vermoeden rijst namelijk dat
Zwitserland enkel vanwege zijn klimaat tot ‘het noorden’
wordt gerekend.

Toch is het een feit dat Hodler pas aan het eind van zijn
leven in Parijs de erkenning kreeg waar hij van droomde,
terwijl hij in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk reeds
lang een gevierd schilder was. Het Musée d’Orsay vindt het
nog steeds nodig Hodler te rehabiliteren. Zijn werk werd
tussen 1913 en 1983 in Frankrijk helemaal niet tentoon-
gesteld, en daarna enkel op eenzijdige manier. Hodler werd
gepresenteerd ofwel als de nationale schilder van
Zwitserland, ofwel als een curieuze symbolistische eenling.

Ferdinand Hodler werd geboren in Bern, waar hij in de
leer ging bij een schilder van toeristische landschappen. Na
de dood van zijn ouders vertrok hij naar Genève om te stu-
deren bij Barthélémy Menn, een leerling van Ingres en een
vriend van Corot. De kennismaking met het werk van
Courbet en van de schilders van Barbizon, gekoppeld aan
een grote bewondering voor Rembrandt en Michelangelo,
versterkten bij de jonge Hodler de wil om zich te bewijzen
als kunstenaar. De vroege zelfportretten zijn manifesten
van Hodler-als-schilder: een jonge man die met twee vin-

Ferdinand Hodler

Le Bûcheron, 1910

Galerie UTOPIA
Bob Vanantwerpen
Stationsstraat 143
8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37
info@galerie-utopia.be/www.galerie-utopia.be
openingsuren: weekend van 15u tot 18u
en dagelijks op afspraak

Nieuwjaarstentoonstelling met werken van:
Jacques Charlier — Ph. Baran — Mario Daniele  
Marie-Claire Gouat — Patrick Guaffi — Matthias Huyghe
Robert Kayser — Juan Paparella — Diana Tibbaut 
Vé Didier — Stefan Bohnenberger

De tentoonstelling loopt van 
19 januari 2008 tot en met 2 maart 2008

22384_banner_Parijs_witte raaf_255_59.ai   1 12/17/07   1:51:04 PM

Alberto Giacometti 

Nu debout sur socle cubique, 1953
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Casco
Office for Art, Design and Theory

Nieuwekade 213–215
3511 RW Utrecht
The Netherlands
T/F: +31 (0)30 231 9995
www.cascoprojects.org

17 January – 17 February:

‘Forms of 
Inquiry’

Curated 
by Zak Kyes

28 February – 30 March: 

‘The 
Speculative 
Diagram’

Steven Willats

Kunsthaus Kannen
Museum für Outsider Art und Art Brut

magische Architektur
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gers in de lucht trouw zweert aan het vak, of een die in
woede een kritiek op zijn werk verfrommelt, naar het voor-
beeld van Courbet. Zijn hele leven zou Hodler zich interes-
seren voor gelaatsuitdrukkingen, en de tentoonstelling
toont ook een aantal latere zelfportretten, telkens met een
andere grimas.

In de tweede helft van de jaren 1880 werden symbolis-
tische literaire theorieën uit Parijs in het atelier van Hodler
besproken door een groep critici, dichters en kunstenaars.
Nog voordat in Parijs het symbolisme in de schilderkunst
officieel was uitgeroepen, zorgde de studie van Mallarmé,
Verlaine en Wagner al voor een verschuiving in Hodlers
interesse. Vanaf 1885 combineerde hij een realistische
schilderstijl met symbolistische bespiegelingen over de bete-
kenis van het menselijk leven, over de verhouding tussen
mens en natuur, en over de dood. 

Hodlers doorbraak kwam in 1891 met het schandaal-
schilderij La Nuit (1889-1890), volgens Hodler zelf zijn eer-
ste kunstwerk. In Genève verboden door de burgemeester,
behaalde het schilderij enig succes in Parijs, en daarna grote
successen in Venetië, München en Wenen. La Nuit is het eer-
ste monumentale schilderij waarin Hodler zijn nieuwe theo-
rie van het ‘parallellisme’ uitwerkte: het idee dat kunst en
natuur gehoorzamen aan een en hetzelfde, allesoverkoepe-
lend principe, te weten dat van de symmetrie. Hodler dacht
de orde in de natuur te kunnen onthullen en overbrengen in
zijn schilderijen, door middel van ritmische ordening en
symmetrie van compositie. In het vervolg zag hij overal sym-
metrie: in rotsen en bergtoppen, in boomstammen, in de
wolkenhemel of in het menselijk lichaam, in het kapsel van
zijn eerste vrouw Berthe of in een groep mensen. In La Nuit
tilt Hodler autobiografische preoccupaties naar een univer-
seel plan, door onder anderen zichzelf en de twee vrouwen
in zijn leven in te zetten als acteurs in een groter drama van
leven en dood, in een ritmische groepering van halfnaakte,
slapende mensen in een onbestemd landschap.

Latere composities van groepen mensen – de tentoonstel-
ling toont er een aantal – zijn telkens gebaseerd op hetzelf-
de principe. Hodlers onderzoek naar het parallellisme breidt
zich uit naar het oppervlak van het schilderij, en een meer
schetsmatige en tekenkunstige schilderstijl ontwikkelt zich.
De lijn en zijn ritmische beweging zijn lange tijd belangrij-
ker voor Hodler dan de uitdrukking van volumes. Van
dichtbij lijkt de huid van figuren soms getekend met kleur-
potloden, zo dun brengt Hodler naast elkaar kleurlijnen
aan binnen dikkere contourlijnen. Van een ‘warme’ of aan-
lokkelijke stofuitdrukking of huidweergave is geen sprake.

Na 1900 interesseerde Hodler zich steeds meer voor de
expressieve kracht van het menselijk lichaam. Hij volgde de
ontwikkelingen in de moderne dans en in de ritmische
gymnastiek, in Genève direct vertegenwoordigd door
Emile-Jacques Dalcroze. De lijn wordt nog belangrijker in de
figuurschilderijen en levert magnifieke beweeglijke beelden
op, zoals de houthakker die zijn bijl heft in een diagonale
lijn, een nationaal Zwitsers icoon dat op het Zwitserse
papiergeld zou verschijnen.

Een totaal onbekende kant van Hodler is de obsessie met
de dood van zijn model en maîtresse Valentine Godé-Darel,
wier sterfgang nauwgezet werd gevolgd in meer dan 200
tekeningen en schilderijen. De lijn verliest hier haar
beweeglijkheid, om ten slotte volledig horizontaal en stram
te worden. Niet veel later ruilde Hodler in zijn laatste
levensjaar de lijn in voor een onderzoek naar volumes en
kleurvlakken, enkel nog in landschappen.

De tentoonstelling laat een grondig afgestofte Ferdinand
Hodler zien. Het werk wint aan kracht bij een goede belich-
ting en een fris geschilderde tentoonstellingsruimte, in
plaats van de oubollige jaren ’50 opstelling in veel
Zwitserse musea. Vooral vaart het werk wel in een over-
zichtstentoonstelling. Hodler blijkt dan helemaal niet
alleen maar de schilder van ritmische Zwitserse bergland-
schappen of gezichten op het meer van Genève te zijn, noch
een gedateerd fournisseur van historische muurschilderin-
gen in Zwitserse musea. Merel van Tilburg

p Ferdinand Hodler tot 3 februari in Musée d’Orsay, rue de la
Légion d’Honneur 1, 75007 Paris (01/40.49.48.14;
www.musee-orsay.fr).

Robert Adams. On the Edge. De Amerikaanse fotograaf
Robert Adams (°1937) brak in de vroege jaren ’70 door
met The New West, een boek over de razendsnelle (en vol-
gens sommigen ondoordachte) verstedelijking van het
Amerikaanse Westen. Hij plaatste zich daarmee in een
lange en eerbiedwaardige traditie van Amerikaanse land-

schapsfotografen die dit ruwe landschap vanaf de late 19de
eeuw fotografisch inventariseerden. En net zoals bij zijn
voorgangers wordt dit landschap meteen ook symbolisch
geduid, als een barometer van het nationale welbevinden.

Robert Adams mag zich dan al verbaal laatdunkend uit-
laten over de steriele stedenbouwkundige ingrepen waar-
aan dit landschap ten prooi is gevallen, in zijn beelden
moraliseert hij niet. Adams weigert via fotografische keuzes
een definitief waardeoordeel te vellen. In plaats daarvan

kiest hij voor een resoluut afstandelijke benadering waarbij
morele verontwaardiging het moet afleggen tegen een koele
dissectie. Het voordeel van deze werkwijze is dat het land-
schap opnieuw een volwaardige partner wordt in het ver-
haal: kiezen voor morele afkeuring is suggereren dat het
systeem reeds gewonnen heeft (waarbij ons enkel nog de
moreel superieure positie van de verwijtende blik rest). De
beelden van Adams daarentegen blijven (misschien tegen
beter weten in?) suggereren dat nog niet alles beslist is.

Robert Adams

South from the South Jetty, 1990-1991, uit de serie Time Passes

LIAM
GILLICK
Tentoonstelling 
19 jan – 24 mrt 2008
Three perspectives and 
a short scenario

Vrijdag 18 januari
18:00 uur, Opening
19:00 uur, Liam Gillick in gesprek met 
Volume magazine en Dominic Molon 
[Taal: Engels]

MANON
DE BOER
Tentoonstelling
25 jan – 24 feb 2008

Donderdag 24 januari
18:00 uur, Opening 
19:00 uur, Manon de Boer 
in gesprek met Elena Crippa 
[Taal: Engels]

KEREN
CYTTER
Tentoonstelling
1 mrt – 24 mrt 2008

Vrijdag 29 februari 
18:00 uur, Opening

CORNER-
STONES
Lezingen
7 februari, 19:00 uur
Dominic van den Boogerd over 
René Daniels
6 maart, 19:00 uur
Vanessa Joan Müller over John 
Baldessari
Entree: € 10 (€ 7,50 met reductie). 
[Taal: Engels]
reservations@wdw.nl

Witte de With
Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
The Netherlands 
T+31(0)104110144
info@wdw.nl www.wdw.nl
Open di – zon, 11 – 18 uur

WDW Witteraaf_janfeb08_DEF.indd   1 21-12-2007   16:14:23

Robert Adams

Oregon, 1999-2002

Robert Adams

An old-growth log in the dunes on Clatsop Spit, Oregon, 1991, 
uit de serie West from the Columbia
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Vandaar zijn keuze om het harde, ongenaakbare licht van
het Westen een hoofdrol te geven in zijn beelden: dit helle
licht etst elk detail vlijmscherp in het beeld en verleent het
barre land opnieuw een sprankelende vitaliteit.

Robert Adams staat steevast aan de rand van het land-
schap dat hij fotografeert. En zelfs wanneer hij zich diep in
het landschap lijkt te wagen, dan blijft er altijd ergens een
stabiliserende horizonlijn zichtbaar – nooit hebben we het
gevoel ons in de ruimte te verliezen. Zijn visuele strategie is
er een gebaseerd op overzicht, niet op immersie. Het resul-
taat zijn stugge beelden die zich niet plooien naar de geijkte
formules van de natuurfotografie (zijn landschappen zijn
zelden mooi te noemen). De fundamentele keuze voor
zwart-wit (en dus tegen kleur) versterkt deze aristocra-
tische terughoudendheid nog: de fotograaf wenst zich niet
te verliezen in het kleurrijke gewaad dat de natuur aan-
trekt. Hij wil niet de visuele verrukking van de bedekking
tonen, maar wel de abstracte patronen die natuur en mens
samen op het landschap leggen; zijn camera is een analy-
tisch instrument, geen lyrisch.

Uiteindelijk probeert Adams via zijn beelden zicht te krij-
gen op de manier waarop men vandaag de verhouding tus-
sen natuur en cultuur poogt vorm te geven (met het uto-
pisch suburbia van ‘The New West’ als een van de mogelijke
incarnaties van die verhouding). Vandaar dat hij zijn came-
ra vaak opstelt op plaatsen waar mens en natuur op elkaar
botsen en/of intiem in elkaar verstrengeld zijn. Ook in de
eerste grote overzichtstentoonstelling van de fotograaf in
Parijs blijft deze confrontatie het centrale thema, alleen
wordt ze nu op een andere (en veel radicalere) manier inge-
zet. De tentoonstelling met als titel On the Edge is samen-
gesteld uit zo’n 150 foto’s, afkomstig uit drie series gemaakt
tussen 1990 en 2003. Samen brengen ze twee fundamen-
teel verschillende landschappen in kaart: aan de ene kant de
Stille Oceaan, een landschap dat hier nog als ongerept wordt
voorgesteld; aan de andere kant wat er nog rest van het
Amerikaanse regenwoud na decennia van ongebreidelde
houtkap. Door deze twee landschappen zo brutaal tegen
elkaar uit te spelen, wordt de toon van het werk kritischer en
bitser. Belangrijker echter dan deze verharding in toon is het
opduiken van een nieuw motief in zijn fotografische behan-
deling van het landschap: voor het eerst wordt de temporele
dimensie van het landschap rechtstreeks aangekaart.

De tentoonstelling opent met een reeks gewijd aan het
grillige ritme van de oceaan. De zee staat voor het rusteloze
tempo van de natuur, voor de kwikzilveren vluchtigheid van
het moment, voor de hernieuwing en de herhaling (altijd
hetzelfde, altijd anders). Deze temporele specificiteit van het
immer bewegende zeelandschap wordt op een schitterende
manier vertaald in het traject dat de kijker langs de beelden
aflegt: door dit te ritmeren (soms zie je in twee beelden net
hetzelfde landschap opduiken maar wordt er licht geva-
rieerd op standpunt en timing) wordt de blik van de kijker
vertraagd en tot grotere concentratie aangemoedigd. Hij
wordt extreem gevoelig voor de onuitputtelijke diversiteit
van dit landschap. Deze zinderende aandacht voor het pre-
cieuze detail (elke golfslag is fundamenteel anders, elke wolk
heeft een unieke signatuur) versterkt nog de brutale visuele
(en morele!) shock die de kijker overvalt bij de overgang naar
de reeks over het Amerikaanse regenwoud.

In tegenstelling tot de zee die als een quasi ongerept land-
schap verschijnt, worden we hier geconfronteerd met een
gekwetst landschap. Het oorspronkelijke regenwoud is van-
daag volledig ten prooi gevallen aan de geïndustrialiseerde
houtkap. Het strakke ritme dat deze economische exploitatie
aan het woud oplegt, heeft ervoor gezorgd dat de trage, geo-
logische tijd uit dit landschap verdwenen is. Waar de herha-
ling (en de lichte verschuivingen die daarmee samengaan)
in de zeelandschappen de kijker blijft fascineren, verstart ze

hier tot een monotone dreun. Dit verwoeste landschap, met
zijn ragfijn geweven netwerk van dode takken, knoestige
wortels en verweesde boomstompjes, is tijdloos geworden:
niet de monumentale eeuwigheid van het oorspronkelijke
regenwoud dat millennia onaangeroerd blijft, maar de ‘tijd-
loosheid’ van een snel evoluerend economisch systeem dat
alles in een razende vaart met zich meevoert. De langzame
tijd van het woud kan zich niet meer inschrijven in het land-
schap, de tijd zelf is ontworteld. De confrontatie tussen zee
en woud moet hier dan ook niet gelezen worden als het uit-
spelen van beweging versus verstarring, maar wel als een
confrontatie tussen twee hectische ritmes, het ene door de
mens aan de natuur opgelegd, het andere een louter spel
van de elementen. Steven Humblet

p Robert Adams. On the Edge tot 27 januari in de Fondation
Cartier pour l’art contemporain, Boulevard Raspail 261,
75014 Parijs (01/42.18.56.50; fondation.cartier.com).

Christoph Schlingensief, Querverstümmelung. Christoph
Schlingensief is theatermaker, cineast, talkshowpresenta-
tor, hoorspelmaker, beeldend kunstenaar, columnist, poli-
tiek activist en, volgens velen, provocateur. Net als John
Bock en Jonathan Meese werkt Schlingensief op het snij-
vlak van theater en beeldende kunst. Anders dan zijn twee
landgenoten was Schlingensief eerst filmmaker en daarna
theatermaker. Zijn meest beruchte theateractie vond plaats
in 2000 in Wenen. Asielzoekers in containers beschilderd
met de Haider-leuze “Ausländer Raus!” konden naar het
voorbeeld van Big Brother door passanten het land uit wor-
den gestemd. Nu bestormt Schlingensief het museum. In
2003 was zijn Church of Fear te zien op de Biënnale van
Venetië en het project werd in 2005 voortgezet in het
Museum Ludwig in Keulen. Inmiddels is Schlingensiefs ster
rijzende in de kunstwereld: hij is verbonden aan galerie
Hauser & Wirth en na een solo in het Haus der Kunst in
München, in de zomer van 2007, presenteert hij een vol-
gende grote tentoonstelling in het Migros Museum in
Zürich. In beide tentoonstellingen keert Schlingensief vol-
gens eigen zeggen terug naar zijn wortels: film.

De tentoonstelling opent met een dubbelbelichte familie-
film, gemaakt door Schlingensiefs recent overleden vader.
We zien beelden van de jonge Christoph en zijn familie en
beelden van een waterval over elkaar heen. De film is gepro-
jecteerd op de hoek van een muur, wat een trapezium als
beeldvlak oplevert. De bezoeker kan plaatsnemen op een
elegant biedermeierbankje, dat echter wordt ontsierd door
verfresten en vlekken. Beschadigde beelden en gevonden
voorwerpen: het zijn de ingrediënten van de tentoonstelling
en van Schlingensiefs oeuvre.

De carrouselvormige installatie Kaprow City maakte in
2006 deel uit van een theaterperformance in de Volksbühne
in Berlijn. In het theater was de installatie toegankelijk voor
het publiek, dat zich van de ene ruimte naar de andere en
van de ene performance naar de andere bewoog. Naar ana-
logie met Allan Kaprows 18 Happenings in 6 Parts (1959)
trachtte Schlingensief de theaterbezoeker te bevrijden uit
zijn passieve contemplatiemodus. Kaprow thematiseerde de
fragmentarische aard van perceptie door het de beschouwer
onmogelijk te maken alle happenings simultaan waar te
nemen. Waar Kaprow de beschouwer daarnaast wakker
schudde door het tonen van alledaagse, niet-artistieke han-
delingen, liet Schlingensief die handelingen ook nog eens
uitvoeren door dwergen en gehandicapten. Een opname met
een beveiligingscamera toont de intieme performance in
Berlijn. In Zürich doen de volgepakte, favela-achtige ruimtes
in de carrousel dienst als bioscopen, waarvan de ingang
echter is geblokkeerd. Tussen allerlei verzamelde voorwer-

pen staan beeldschermen met zwart-witfilms, wellicht
wederom uit Schlingensiefs verleden. Het verwachtings-
patroon van de beschouwer wordt toch ook hier doorbro-
ken. In de hedendaagse kunst gewend om installaties te
betreden, moet hij zich hier behelpen met fragmenten, met
beeldsnippers, doorkijkjes naar halfduistere interieurs. In
een interview verklaarde Schlingensief onlangs genoeg te
hebben van het monopolie van de beschouwer.

Het cijfer 18 – geliefd bij neonazi’s, de eerste en de achtste
letter van het alfabet vormen de initialen van Adolf Hitler –
keert terug in de andere werken in de tentoonstelling. In
18 Bilder pro Sekunde worden 16mm-films geprojecteerd op

Christoph Schlingensief

Studio Gold, 2007

Galerie de Expeditie
Fransje Killaars Textile Sculptures

19 januari t/m 8 maart 2008 Art Rotterdam: 7 februari t/m 10 februari 2008

Galerie de Expeditie Leliegracht 47 t 020 620 47 58 wo tm vr 11.00–18.00 uur galerie@de-expeditie.com
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam f 020 624 62 20 za 14.00–18.00 uur www.de-expeditie.com

Christoph Schlingensief

Kaprow City, installatie, 2006
zicht op Kino 5: Suspicion
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de buiken van 13 enorme oranje-witte papier-maché pop-
pen, Christus en de apostelen. De poppen komen van een
carnavalswagen in Manaus, Brazilië, waar Schlingensief in
2007 Wagners opera De Vliegende Hollander ensceneerde. De
films, gedraaid met een handcamera in het Amazonegebied,
maakten deel uit van het operadecor. Het zijn beelden van
Schlingensiefs acteurs, wederom dwergen, van het regen-
woud, indianen en Braziliaanse carnavalsdanseressen.
Schlingensiefs interesse in het medium film vertaalt zich in
een verkenning van het beeldoppervlak: de negatieven zijn
beschadigd, de beelden vervagen of lossen op. In vitrines
worden de vernielde filmstroken gepresenteerd van dezelfde
installatie in München. Elk beeld van Schlingensief is tegelij-
kertijd een poging het beeld te verstoren. Querverstümmelung
is een neologisme dat zoiets als dwarsverminking of kruise-
lingse misvorming betekent. Schlingensief verzet zich tegen
een lineaire ordening, tegen een hiërarchie van beelden of
woorden. Hij gelooft in de macht van het beeld en in de
mogelijkheid zich van het verlangen naar lineariteit en cau-
saliteit te bevrijden. Onderdelen van zijn werk veranderen in
een volgende performance of tentoonstelling van vorm.
Schlingensiefs motieven en figuren zijn daarentegen steeds
dezelfde en cirkelen rond carnaval en religie, mythe en
geschiedenis, kerk en kapitaal, familie en fascisme. Mythe en
geschiedenis worden opgevoerd om iets te zeggen over het
heden. Wanneer Schlingensief Hitler of Wagner ten tonele
voert, dan is dat, net als bij Meese, ten bate van een doorploe-
gen van onverwerkte Duitse trauma’s die nog altijd een rol
spelen in het heden.

Schlingensiefs laatste filmproject, The African Twin Towers,
brengt Wagner, 11 september, Noorse mythologie,
Afrikaanse saga’s, Patti Smith en Elfriede Jelinek bij elkaar.
Gefilmd vanaf een draaiende schijf genaamd Animatograph
in de woestijn van Namibië, een voormalige Duitse kolonie,
en met een overduidelijk theatrale esthetiek (kostuums,
pruiken, tableaux vivants), gaat de film over de Duitse ac-
tualiteit. Een lineaire receptie van de film is niet mogelijk, het
verhaal is uitgesmeerd over 18 beeldschermen. Het filmpro-
ject maakt in de tentoonstelling deel uit van de installatie
Gold Maria, een met goudpapier beplakte structuur met klei-
ne openingen als kijkgaten. Aan de andere kant van de ten-
toonstellingsruimte wordt vanuit een rond gat in Gold Maria
een documentaire op de muur geprojecteerd, the making of
van The African Twin Towers. Schuin omhoog door het ronde
filmbeeld loopt langs de muur een invalidenlift, van het type
dat men langs trapleuningen vindt. Om het laatste beeld van
de tentoonstelling te kunnen zien, verstopt in een kijkkastje
bovenaan de rail van de lift, moet de beschouwer nogmaals
uit zijn vertrouwde rol stappen. Eenmaal in de liftstoel
ervaart men wat het is bekeken te worden. Het lot van inva-
liden – en van kunst. Merel van Tilburg

p Christoph Schlingensief, Querverstümmelung tot 3 februari
in Migros Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse
270, Zürich (044/277.20.50; www.migrosmuseum.ch en
www.schlingensief.com).

Architectuur en Vormgeving
Paysages d’Architecture / Architectuurlandschappen.
Onder dezelfde naam als haar openingstentoonstelling in
1986 stelt de Fondation pour l’Architecture voor een tweede
maal de collectie van de Archives d’Architecture Moderne
(AAM) voor. Sinds haar oprichting in 1968 vergaarde de
AAM ongeveer twee miljoen documenten uit de archieven
van ruwweg tweehonderd architecten. In enkele decennia
bouwde ze een van de belangrijkste Europese collecties van

architectuurtekeningen op. Paysages d’Architecture of
Architectuurlandschappen toont in negen ‘landschappen’ de
pronkstukken die de voorbije twintig jaar door de AAM
werden verzameld.

In de tentoonstelling worden de hoogtepunten van de
Belgische architectuurgeschiedenis in scène gezet aan de
hand van tekeningen van prominente architecten als
Joseph Bascourt, Victor Bourgeois, Renaat Braem, Louis
Herman De Koninck, Stanislas Jasinski en Henry Lacoste.
De tekeningen geven blijk van architecturale esthetiek en
visie, en getuigen van de ambities die in de 19de en 20ste
eeuw aan de moderne architectuur werden toegewezen. In
het eerste van de negen landschappen, ‘Architectuur leren’,
wordt de cruciale stap naar een autonome discipline geïl-
lustreerd via het concept van de compositie. Afkomstig van
de Beaux-Artstraditie, stond dit concept centraal in het
architectuuronderwijs en getuigt het van het geloof in de
scheppende kracht van de ruimte. De idee dat harmonieuze

composities de potentie hebben om sociale vooruitgang te
bewerkstelligen, bepaalde in hoge mate de architectuur van
de 19de eeuw en is vandaag nog steeds herkenbaar. Dit
streven naar een culturele en maatschappelijke bijdrage
komt het sterkst naar voor in de tekening. Zo alludeert
Renaat Braem op de maatschappelijke relevantie van de
lijnstad door figuranten te gebruiken die hij uit socialis-
tische tijdschriften knipte. De keuze voor Projet de pont van
Charles De Meutter als affichebeeld, lijkt dan weer vreemd
voor een tentoonstelling gewijd aan de autonomie van de
discipline en de verschuivingen binnen het eigen vertoog.
De afbeelding van een brug, die als technisch hoogstandje
een nauwelijks zichtbaar dorpje kadert, lijkt eerder repre-
sentatief voor het discours van de ingenieur dan dat van de
architect. In de tekening wordt aan de gebouwen nauwe-
lijks zwaarte gegeven, integendeel, als kameleons nemen ze
de kleur van hun achtergrond over. Misschien is de teke-
ning gekozen voor haar grafische kwaliteiten, maar een
tekening van bijvoorbeeld Alban Chambon was wellicht
meer representatief geweest.

De kwaliteit, omvang en diversiteit van de collectie van
de AAM kan ongetwijfeld een overzicht van 150 jaar
Belgische architectuurgeschiedenis dragen. Toch werd
omzichtig gekozen voor de subtitel 150 jaar tekeningen van
Belgische architecten. Deze nuance geeft onmiddellijk de
invalshoek weer. De benadering is vergelijkbaar met de
doelstelling die in 1986 door de directeur van het AAM
Maurice Culot werd vooropgezet: de expositie weigert
exhaustief te zijn, ze streeft geen panorama na, maar eerder
een opeenvolging van imaginaire landschappen waarin de
kwaliteit en vindingrijkheid van de individuele tekening de
hoofdrol spelen. Bovendien vervagen, naarmate het bezoek
vordert, de op het eerste zicht heldere categorieën tot een
kluwen van enerzijds chronologisch situeerbare stromin-
gen als ‘De zweepslagstijl’ en ‘Art Deco en levenskunst’, en
anderzijds ahistorische thema’s als ‘Architectuur leren’ en
‘De stad als woonmachine’. Zo treedt bijvoorbeeld de tradi-
tie van de academie, geïllustreerd in ‘Architectuur leren’, in
wisselwerking met de productie uit het atelier van de archi-
tect die in de andere secties wordt voorgesteld. Er is ook de
confrontatie van de Belgische wooncultuur, die duidelijk
naar voor komt in ‘Wees modern!’, ‘De zweepslagstijl’, ‘Art
Deco en levenskunst’, met de alomvattende visies over ‘De
stad als woonmachine’. De klemtoon ligt evenwel op de
individuele woning in de rand en het platteland, waardoor
het thema ‘De stad als woonmachine’ naar de marge ver-
schuift. Dat weerspiegelt trouwens de specificiteit van de
Belgische architectuurgeschiedenis.

Maar dergelijke bespiegelingen zijn vooral weggelegd
voor de geoefende waarnemer. Door de negen landschap-
pen gewoon naast elkaar te zetten, nodigt de tentoonstel-
ling uit om zelf een parcours uit te stippelen. Enkel in de
kamer ‘De verovering van de hemel’ wordt een duidelijke
tegenstelling nagestreefd. De groteske promotiemaquette
voor de Noordwijk, die in schril contrast staat met de gevoe-
lige omgang met typologie en context in de tekeningen,
toont de vaak ontnuchterende relatie tussen theorie en
praktijk.

Paysages d’Architecture ontsnapt aan de verarming die
thematische tentoonstellingen vaak kenmerkt. Of de frap-
pante diversiteit te wijten is aan de eigenzinnigheid van het
materiaal, dan wel aan de opstelling, laten we in het mid-
den. De wisselwerking en overlap tussen en binnen de land-
schappen verhinderen een overzicht van ‘goede’ architec-
tuur. Ook al worden alle schoolvoorbeelden opgevoerd,
toch gaat de tentoonstelling voorbij aan de conventionele
historiografie. Maurice Culot gaf al een treffende beschrij-
ving van deze visie in het voorwoord van de catalogus van
de expositie in ’86: “Ces vues successives appartiennent à

Generaal Bothastraat 7D 
EINDHOVEN | T 31(0)40 2815503 
31(0)641432835 | overslag@iae.nl 
www.iae.nl/users/overslag 

WR131

Mathijs Lieshout | My siamese body

Mathijs Lieshout ontwikkelt van 4 december 
2007 t/m 19 januari 2008 in De Overslag een 
nieuw werk. Voor My Siamese Body maakt hij 
een installatie/decor dat ook als uitgangs-
punt voor een videowerk zal dienen. 

Opening > Zondag 20 januari om 15 uur 
Te bezichtigen t/m 3 februari

De Overslag 2006-2007 | boek en expo

Tentoonstelling met werk van 32 kunstenaars 
die in de periode 2006-2007 hebben gewerkt 
en gepresenteerd in De Overslag.
Deze tentoonstelling vindt plaats in het 
kader van de presentatie van het 2-jaren 
verslag De Overslag 2006-2007.

Opening > Zondag 17 februari om 15 uur
Te bezichtigen t/m 9 maart

Jean Hendrickx

project voor een vliegveld op vier wolkenkrabbers, ca. 1918

Renaat Braem 

project voor gemeentehuis van Boom, 1952
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De Witte Raaf is een meeneem-
krant die verspreid wordt in
musea, tentoonstellingsruim-
tes, theaters, bibliotheken… Wil
u De Witte Raaf echter thuis
ontvangen – omdat u er vroeg
bij wil zijn of omdat u het blad
genegen bent – dan kan u zich
ook abonneren. 

De Witte Raaf verschijnt op
15.000 exemplaren die ver-
spreid worden in België én
Nederland. Het blad biedt een
uniek platform voor organisa-
ties uit de hele culturele sector
om te adverteren naar een
ruim kunstminnend publiek.

Voor meer informatie zie www.dewitteraaf.be.

WR 131 - 2de katern  25-04-2016  11:34  Pagina 12



De Witte Raaf – 131 / januari – februari 2008 Ondertussen 13

un paysage trop vaste pour être embrassé dans un seul voy-
age.” De opzet van de tentoonstelling blijft in haar collage-
achtige aanpak trouw aan zowel de ambiguïteit van de
Belgische architectuurgeschiedenis, als aan het weerbar-
stige Belgische landschap zelf. Greet De Block

p Architectuurlandschappen. 150 jaar tekeningen van Belgische
architecten tot 20 april in de Fondation pour l’Architecture,
Kluisstraat 55, 1050 Brussel (02/642.24.80; www.fonda-
tionpourlarchitecture.be)

Beauty. Singular~Plural. Sinds 1995 wordt er in
Vlaanderen een Triënnale voor Vormgeving georganiseerd.
Het gaat telkens om een grote tentoonstelling over de ac-
tuele designproductie in Vlaanderen. Elke editie heeft een
thematische invalshoek. Deze thema’s zijn niet streekeigen.
De vorige edities gingen onder meer over industriële vormge-
ving, reclame en het imperfecte of het toevallige in design.
Met deze aanpak lijken de Triënnales er niet echt op uit het
werk uit Vlaanderen te typeren of de eigenheid ervan te
onderlijnen. De tentoonstellingen ambiëren eerder bredere
inhoudelijke thema’s aan te snijden aan de hand van het
werk dat in Vlaanderen gemaakt wordt. De editie van dit
jaar laat dit overduidelijk zien. Het centrale thema is
‘schoonheid’ of ‘beauty’. Universeler, breder en zwaarder
kan bijna niet. Net als vorig jaar is de organisatie in handen
van Design Vlaanderen en vindt de tentoonstelling plaats in
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.

Het thema ‘schoonheid’ aankaarten met een design-
tentoonstelling is geen sinecure. Daarom stelden de organi-
satoren een wetenschappelijk comité samen met, naast
enkele vaste of courante medewerkers van Design
Vlaanderen en haar tijdschrift Kwintessens, ook drie filoso-
fen: Ann Meskens, Willem Elias (VUB) en Francis Smets
(eveneens redactielid van Kwintessens). Om het filosofisch-
wetenschappelijke denken van de werkgroep concreet te
kunnen toetsen, zochten de organisatoren vervolgens hou-
vast in de technieken van het marktonderzoek. Het marke-
tingbureau Compagnie kreeg de opdracht om een enquête
te organiseren over ‘schoonheid in design’. Het bedrijf
bevroeg 150 Vlamingen van verschillende leeftijd, oplei-
dingsniveau en geslacht, over hun schoonheidsopvattingen
in relatie tot 25 specifieke voorwerpen.

Wat dit alles opleverde? In de eerste plaats teksten voor de
catalogus. Zo zorgden Willem Elias, Lise Coirier, Eva
Coudyzer en Johan Valcke voor korte introducerende arti-
kelen over onder meer de filosofische, designhistorische,
culturele en economische betekenissen van het begrip
‘schoonheid’. Gino De Vooght en Evelyne Aelbrecht van
Compagnie beschreven dan weer hoe ze inhoud gaven aan
hun enquête en welke resultaten dit heeft opgeleverd.
Volgens de bijdrage van Francis Smets was een van de
belangrijkste vaststellingen of bevestigingen van het
marktonderzoek dat er over de inhoudelijke toepassing van
het begrip schoonheid zowel eenstemmigheid als onenig-
heid bestaat. “De absolute schoonheid bestaat niet, in deze
zin dat ze slechts verschijnt in haar veelvuldige of veelvor-
mige uitingen”, voegt Smets er nog aan toe. Dit opnieuw
geformuleerde, aloude filosofische inzicht inspireerde de
curatoren tot de ondertitel Enkelvoud~meervoud of
Singular~plural en tot de structuur van de tentoonstelling.
Het eigenaardige leesteken is bedoeld als een variante van
het gelijkheidsteken en verbeeldt op ietwat aandoenlijke
wijze de inherente paradox van het schoonheidsbegrip.

Elke minimaal onderbouwde reflectie over schoonheid en
vormgeving laat meteen zien dat het gaat om een complex,
historisch geladen en uitdagend begrippenpaar. De vraag is
echter of dergelijke denkoefeningen een overtuigend ten-

toonstellingsconcept kunnen opleveren. Met de triënnale
opteerde Design Vlaanderen er in de eerste plaats voor om
de uiteenlopende verschijningen van ‘schone vormgeving’
te laten zien. Het eerste deel van de tentoonstelling bestaat
uit vier series objecten. De eerste reeks toont varianten van
het archetype van de stoel, gaande van de hoekige Room 26
Chair 01 van Quinze & Milan tot de wervelende Spoon Chair
van Roel Beernaert. De tweede reeks bestaat uit verschillen-
de interpretaties van ‘schaal’, de derde draait rond lamp-
armaturen. De vierde reeks ten slotte groepeert vormelijk
contrasterende ‘schone’ voorwerpen twee aan twee. De
rechtlijnige, rood gelakte kast Entredeux III van André
Verroken komt op die manier naast de bollende metalen
rode kast Crédence van Xavier Lust te staan.

Het tweede deel van de triënnale speelt direct in op de ten-
toonstellingslocatie. Aan de deelnemers werd gevraagd een
voorwerp uit de collectie van het museum te ‘confronteren’
met een eigen ontwerp. ‘Schone voorwerpen’ uit verschil-
lende tijden komen op die manier naast elkaar te staan. Roos
Van de Velde bijvoorbeeld combineerde haar Set van 6 – zes
kromme, frivole, gekartelde, schijnbaar ineengeknutselde
tasjes en schoteltjes – met het uiterst evenwichtig vormgege-
ven theekopje Gioconda van Philippe Wolfers (ca. 1925).

De duo-presentaties en typologische reeksen illustreren
uitvoerig dat schoonheid vele gezichten heeft. Maar vertel-
len ze ook iets over de voorwerpen zelf? Het lijkt wel alsof de
tentoonstelling om het even welke collectie mooie voorwer-
pen had kunnen presenteren. Waarom is net deze groep
ontwerpers geselecteerd? Misschien had een parallelle the-
matisering van diverse vormen van lelijkheid de beauty-
show een wat pittiger en complexer karakter kunnen
geven. Fredie Floré

pBeauty. Singular ~ Plural. 5e Triënnale voor Vormgeving tot 3
maart in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 Brussel
(02/741.72.11; www.kmkg-mrah.be).

Publicaties
Cultural Activism Today. The Art of Over-Identifica-
tion. Contemporaine kunst wordt zonder uitzondering
‘gegijzeld’ door het zogenaamde ‘einde van de geschiedenis’
en het ermee gepaard gaande dogma van het neoliberalis-
me als enige resterende ideologie. Zo klinkt de thesis van
Cultural Activism Today. The Art of Over-Identification, een
boek dat vijf teksten verzamelt die op 18 januari 2006 wer-
den voorgelezen op een symposium in het Stedelijk
Museum van Amsterdam, dat werd georganiseerd door
BAVO, het Stedelijk en de Jan Van Eyck Academie. BAVO,
het ‘onafhankelijk onderzoekscollectief ’ bestaande uit
architect-filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels, ver-
zorgden de redactie en het voorwoord. De onderzoeksthesis
lag aan de basis van hun ondertussen beëindigd project
aan de Jan Van Eyck Academie, dat de hedendaagse inzet-
baarheid van de erfenis en de strategieën van de avant-
garde opnieuw bevestigd wil zien. Eerdere resultaten van
het onderzoek werden gepubliceerd in een themanummer
van AS (nr. 176, 2006).

Vertrekkende van deze basishypothese lijkt een ‘activis-
tische kunstpraktijk’ die openlijk ‘politieke’ uitspraken wil
doen onmogelijk. Ofwel verzint de kunstenaar op een
wereldvreemde manier utopische eilanden waarbij van
meet af aan vaststaat dat ze niet te realiseren zijn, ofwel
oefent hij kritiek uit die onmiddellijk wordt gecounterd
– omdat kritiek niet ‘productief ’ is en geen alternatieven
biedt – of zelfs gerecupereerd: het kapitalistische systeem
heeft zich ondertussen zodanig weten te organiseren dat
elke vorm van kritiek dit systeem op lange termijn alleen
maar versterkt. Zelfs zwijgen is binnen het neoliberalisme
salonfähig geworden.

De ‘oplossing’, en meteen ook de onderlegger van nage-
noeg het gehele boek, komt van de Sloveense cultuurfilo-
soof en lieveling van de linkse westerse intelligentsia Slavoj
Zizek. In een tekst over de Sloveense ‘avant-gardeband’
Laibach heeft Zizek de notie van de ‘overidentificatie’
gemunt. Laibach was vooral in de jaren ’80 in het commu-
nistische Joegoslavië berucht voor popconcerten vol stali-
nistische én nazistische symbolen, wat de groep zowel voor
extreem links, extreem rechts als voor het centrum
‘onbruikbaar’ maakte. “An ideological identification”,
schreef Zizek daarover in Plague of Phantasies – het is een
motto in Cultural Activism Today – “exerts a true hold on us
precisely when we maintain an awareness that we are not
fully identical to it… For that reason an ideological edifice
can be undermined by a too-literal identification.” Als kun-
stenaars zich tot in het extreme identificeren met een ideo-
logie, dan weten zelfs de partij-ideologen niet meer hoe ze
zich kunnen verweren en worden, langs de andere kant,
ook tegenstanders van die ideologie tot een vernieuwde
positiebepaling gedwongen. Het doet denken aan de raad
die ouders aan hun kinderen geven als die het moeilijk heb-
ben op de speelplaats. Word je gepest? Terugpesten!
Keihard! En met dezelfde argumenten!

De eerste vier essays van dit boek gaan expliciet over deze
artistieke strategie, en bieden talrijke goede of slechte voor-
beelden van ‘culturele overidentificatie’, zoals 250 cm line
tattooed on 6 paid people (1999) van Santiago Sierra: de kun-
stenaar betaalde 6 jonge Cubanen om zich op de rug te
laten tatoeëren – als de mannen naast elkaar staan, vor-
men ze ‘één lijn’. Een ander, misschien bekender voorbeeld,
is dat van de Amerikaan Michael Moore, die in zijn film
Fahrenheit 9/11 (2004) republikeinse congresleden vroeg
om het goede voorbeeld te geven door zonder omhaal hun
eigen kinderen naar Irak te sturen. Op basis van dit en
ander werk houdt BAVO in het eerste essay een integer,

Universiteit Amsterdam: foutmelding

Quinze & Milan 

Room 26 Chair 01
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Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent
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www.caermersklooster.be

toegang gratis
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
gesloten op maandag

vurig en goed beredeneerd pleidooi voor de strategie van de
overidentificatie. Ze vragen aan de kunstenaar “to play
dumb and to insist, like an idiot, on the ruthless application
of the ideals to social reality, without granting any excep-
tion”. Wat in hun tekst naar boven komt, is niet echt een
gemoedelijk beeld van de hedendaagse wereld. We lijken
ons in een ijzertijd te bevinden, zonder schoonheid of
troost, maar met des te meer strijd, polarisering, totalitaris-
men en politisering. De nuance, de interne contradicties, de
psychoanalytische vragen, de vrolijke chaos, samen met de
overtuiging dat klassiek ‘plezier’ wel degelijk mogelijk is,
zelfs in het kapitalisme – eigenschappen die veel van het
werk van het grote voorbeeld Zizek karakteriseren – blijven
achterwege.

De andere essays zijn casestudy’s: Alexei Monroe gaat die-
per in op het werk van Laibach en NSK (Neue Slowenische
Kunst); Benda Hofmeyer voegt Foucault en Kant als intertek-
sten toe, om zo te besluiten dat recent werk van Atelier Van
Lieshout te ironisch is om ‘cultureel activistisch’ te kunnen
zijn; Dieter Lesage ten slotte noemt de recente allianties tus-
sen OMA/Rem Koolhaas en de Pradawinkelketen ‘monster-
lijk’, terwijl de curatoriële aanpak van Documenta 11 in
2002 allesbehalve ‘politiek’ genoeg was.

Het essay van Boris Groys komt, helemaal op het eind, als
een verrassing. Hoewel het in de inleiding is aangekondigd
als een “pleidooi voor de overidentificatie met de strijd van de
artistieke avant-garde”, heeft het nauwelijks iets met de opzet
van het boek te maken. Natuurlijk zoekt ook Groys naar
artistieke sporen die wegleiden uit een kritiekloze wereld,
maar een pleidooi voor het radicaal en gekwadrateerd over-
nemen van de eigenschappen van de ‘vijand’ houdt hij abso-
luut niet – wel integendeel. Teruggrijpend op de vroege
moderniteit, betoogt Groys dat het er niet op aan komt mee te
lopen in de kapitalistische cultus van het beeld, maar dat we
eerder nood hebben aan een nieuwe beeldenstorm. De plaats
bij uitstek hiervoor is het museum: binnen dit gesloten, elitair
en antidemocratisch instituut, moet de curator ‘kunstbeel-
den’ van hun goddelijk voetstuk durven halen door ze
inhoud, betekenis en (tijdelijke) samenhang te geven. In

tegenspraak met de thesis van het boek, en tegelijkertijd in
tegenspraak met de relativering eigen aan het postmodernis-
me, biedt Groys dus een manier aan om kunst toch nog tegen
de stroom in te sturen. Christophe Van Gerrewey

p BAVO (red.), Cultural Activism Today. The Art of Over-
Identification, Rotterdam, Episode Publishers, 2007,
(www.episode-publishers.nl). ISBN 978 90 5973 061 8.

How to Do Things with Art. Met een knipoog naar de
speech act theory van J.L. Austin stelt de Duitse kunsttheore-
tica en curator Dorothea von Hantelmann in How to Do
Things with Art de vraag naar de performativiteit van beel-
dende kunst. Niet zozeer wat kunstwerken vertellen, maar
wat ze bewerkstelligen is daarbij aan de orde: Hantelmann
verlegt in haar analyses de focus van wat naar dat, van
inhoud naar handelingspotentieel. “Was für eine Situation
stellt ein Kunstwerk her? Wie situiert es einen Betrachter
bzw. eine Betrachterin? Welche Werte, Konventionen,
Ideologien und Bedeutungen sind dieser Situation einge-
schrieben?” (p. 12) Hantelmann is er niet op uit om het
‘performatieve kunstwerk’ als categorie te introduceren,
aangezien alle kunst in zekere mate performatief is, inten-
tioneel of niet. Wel ziet ze in het begrip performativiteit een
nieuwe mogelijkheid om om te gaan met de paradox van de
avant-gardebewegingen, die aan maatschappijkritiek wil-
den doen door zich buiten de kunsttraditie te plaatsen.

Hoe echter is kritiek en verandering mogelijk van binnen-
uit? Hantelmann knoopt aan bij het uitgebreide performa-
tiviteitsbegrip van Judith Butler, dat mogelijkheid tot veran-
dering in de gedurige herhaling en langzame verschuiving
van conventies situeert. De handelingsruimte van het sub-
ject wordt dus tegelijk ingeperkt en mogelijk gemaakt door
de intelligibiliteit van een cultuur of maatschappij. Ook de
performativiteit van kunst hangt af van inbedding: hoe kan
de vraag naar de maatschappelijke werking en betekenis
van kunst worden gesteld vanuit haar binding met de tradi-
tie en haar conventies?

Dat is Hantelmanns centrale vraagstelling en ze neemt
daarvoor de oeuvres van James Coleman, Daniel Buren en
Tino Sehgal onder de loep. Wat deze kunstenaars volgens
haar delen is de erkenning dat hun artistieke handelings-
ruimte zich afspeelt binnen het museum, of beter: binnen
het gehele dispositief van conventies, discours en regels die
de productie, presentatie en receptie van kunst mee bepa-
len. “Nicht in ihrer Überwindung, so der gemeinsame
Ausgangspunkt, wird das Kunstwerk zu einem Gesellschaft-
lichen, sondern durch diese Konventionen ist es immer
schon ein Gesellschaftliches.” (p. 9) Zo bepaalt het museum
vandaag nog het kader waarbinnen kunst werkzaam kan
zijn, en resoneren dus bijvoorbeeld ook het geschiedenis-
begrip en de openbaarheid nog mee die eertijds de emanci-
patie van het burgerlijke subject begeleidden, naast de
recentere strategieën van minimal art, conceptuele kunst
en institutionele kritiek.

In academische stijl analyseert Hantelmann uitvoerig
hoe James Coleman met zijn dia-installaties de ervaring en
herinnering van de kijker ensceneert en zo andere vormen
van tijdelijkheid introduceert in het museum – en daarmee
een alternatieve geschiedenisopvatting. Het hoofdstuk over
Daniel Buren focust op Le musée qui n’existait pas (Centre
Pompidou, 2002), een tentoonstelling-annex-werk dat een
alternatief creëerde voor de formule van de retrospectieve.
Hantelmann ziet hierin een verschuiving van ‘kritiek’ naar
‘constructie’, die haar onder meer toelaat om het verwijt
van Benjamin Buchloh te herzien dat Burens recente werk
niet langer kritisch en louter decoratief zou zijn.

Het oeuvre van Tino Sehgal (°1976) is nog jong, wat
maakt dat Hantelmann hier niet kan terugvallen op een
lange geschiedenis van receptie en theorievorming. Ze blijft
opvallend dicht bij het discours van de kunstenaar, neemt
zijn kritiek op het “kunstwerk als transformatie van mate-
rie” over en stoffeert dat met verwijzingen naar Fried en
Adorno. Tegelijk is Hantelmanns performativiteitstheorie
verhelderend voor de vraag hoe Sehgal, door het enscene-
ren van situaties in het museum, betekenis en waarde pro-
duceert zonder terug te vallen op een materieel object. Door

zijn negatie van het objectkarakter van kunst heeft Sehgal
andere artistieke conventies hard nodig om zijn werk
bestaansrecht te verlenen. Het zijn de losse eindjes en onop-
geloste vragen die dit hoofdstuk interessant maken, omdat
Hantelmann hier met haar denken toch wat naakter staat.
Zo blijft bijvoorbeeld onduidelijk wat het onderscheid is tus-
sen kopers en kijkers in Sehgals werk. In de uitvoerige
bespreking van This objective of that object (2004), waarin
de performers van het werk de kijker de rug toekeren en
deze uitnodigen met het werk in discussie te treden, gaat
Hantelmann in op de responsabilisering van de toeschou-
wer en Sehgals subjectbegrip. Het werk creëert onvoorziene
situaties, verlangt van kijkers te handelen en confronteert
hen met hun eigen mogelijkheden en grenzen. Voor Austin
kan performativiteit slagen of falen, maar die vraag stelt
Hantelmann niet aan Sehgals werk: dat wint altijd, elke
toeschouwersreactie is zinvol.

How to Do Things with Art is goed gedocumenteerd en
beargumenteerd, maar toch eerder degelijk dan prikkelend.
Wat staat er op het spel? In een korte uitleiding komt
Hantelmann nogmaals terug op een vernieuwd begrip van
kritiek, geïllustreerd door het werk van Jeff Koons, dat zich
voorbij kritiek en ironie zou situeren. Deze uitdaging for-
muleert Hantelmann voor de ‘kritische’ kunst vandaag:
zich bewust te zijn van haar performatieve karakter en het
paradigma van de kritiek te vervangen door een construc-
tieve en meer effectieve houding. Hantelmann spiegelt zich
dus aan het werk van de besproken kunstenaars – in welke
mate echter zijn haar woorden en theorie performatief?

Eigenlijk is Hantelmanns boek erg conventioneel qua
opbouw en schriftuur. Om een eenduidige argumentatie te
bereiken, is niet enkel elke uitspraak met een voetnoot
gestaafd, maar vermijdt Hantelmann ook zorgvuldig een
mogelijke performatieve ‘woekering’ van kunst of theorie
in haar tekst, op minstens twee punten. De lastige vraag
wat een vernieuwd begrip van kritiek betekent voor de
theorievorming over diezelfde kunst, gaat Hantelmann uit
de weg. Merk op dat dit debat onder meer gevoerd wordt
onder de vlag ‘criticality’, een begrip dat Irit Rogoff lanceer-

James Coleman

Seeing for Oneself, 1987-1989

James Coleman

Initials, 1993-1994

Santiago Sierra

160 cm line tattooed on 4 people
El Gallo Arte Contemporáneo. Salamanca, Spanje, december 2000

© Santiago Sierra, 2007
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de in I promise it’s political (Ludwig Museum Keulen, 2002),
een tentoonstelling over performativiteit samengesteld
door Hantelmann.

Maar ook ‘binnen’ de academische conventies van haar
boek is er een expliciete omissie. In de inleiding stelt
Hantelmann voorop dat performativiteit niets te maken heeft
met performance als kunstvorm – en wel omdat deze vast-
houdt aan een autonoom subject en het wereldbeeld van de
avant-garde. Klopt dit wel? Dat Hantelmann hier niet verder
op ingaat is merkwaardig: er is vandaag heel wat theorievor-
ming over de relatie tussen performance en performativiteit,
en bovendien is er de afgelopen veertig jaar toch wel enige
uitwisseling geweest tussen performance, performing arts en
beeldende kunst. Overigens gaat Hantelmann wel in op thea-
traliteit, het burgerlijke drama, de ‘enscenering’ van de kijk-
ervaring, de ‘dramaturgie’ van het museumbezoek, dans en
zang als medium bij Sehgal – maar zonder dit ooit terug te
koppelen naar performance als kunstvorm. Door dit cluster
van poreuze categorieën en vragen links te laten liggen,
schermt Hantelmann de grenzen van haar theorie af, maar
misloopt ze ook interessante pistes die haar stellingen com-
plexer zouden maken. Jeroen Peeters

p Dorothea von Hantelmann, How to Do Things with Art.
Zur Bedeutsamkeit der Performativität von Kunst,
Zürich/Berlin, Diaphanes Verlag (www.diaphanes.net).
ISBN 978-3-03734-009-7.

Art as Existence. In 1976 schrijft kunsthistoricus Mark
Roskill in What is Art History dat de meest courante publi-
catie die kunsthistorici maken waarschijnlijk de mono-
grafie is. Enigszins geringschattend schetst hij de stan-
daardopmaak van het genre: alle werken van een kunste-
naar worden gerangschikt, van bijpassende illustraties
voorzien en uiteindelijk door een interpretatief essay bege-
leid. Terwijl Roskill de kunstenaarsmonografie als welge-
kend en versleten afdoet, wil Gabriele Guercio dit in het
voorliggende boek net weerleggen. De ontwikkeling van de
kunstenaarsmonografie die Guercio schetst, laat een veel-
vormig genre zien dat, meer of minder expliciet, voortkomt
uit een utopisch streven om leven en werk van een kunste-
naar als een en dezelfde evoluerende realiteit te begrijpen.
Daarbij stellen zich de volgende centrale kwesties: Wat kun-
nen biografische gegevens bijdragen aan de interpretatie
van het oeuvre? Wat kan de studie van het oeuvre vertellen
over de kunstenaarspersoon en over de afzonderlijke wer-
ken? Is een kunstenaar als persoon in zijn werk ‘aanwezig’?
Hoe dicht liggen ‘zijn’ en ‘doen’ bij elkaar? 

Guercio bespreekt in acht thematische hoofdstukken een
gerichte selectie van vooral 19de-eeuwse monografieën,
weliswaar vertrekkend bij het 16de-eeuwse Le vite de piu
eccelenti pittori, scultori e architettori, waarin Giorgio Vasari
de basiscategorieën van biografische en artistieke identiteit
hanteert en ze als analogieën op elkaar betrekt. De vroege
kunstenaarsmonografie zoals die zich vanaf 1800 als een
bloeiend zelfstandig genre ontwikkelt, onder meer vanuit
de grote aandacht op dat moment voor figuren als Rafaël,
Michelangelo, Correggio, Titiaan en Leonardo en vanuit
het cultuurideaal van de Bildung, grijpt rechtstreeks op
Vasari’s referentiewerk terug.

Twee hoofdstukken tonen vervolgens hoe in de 19de
eeuw het zwaartepunt van de monografie verschuift van het
oeuvre naar de biografie. Connoisseurs ondernamen reizen
om alle gekende of vermoede werken van een kunstenaar te
bestuderen. Die kennis moest hen toelaten om een chrono-
logische catalogus op te stellen. Guercio illustreert dit proces
aan de hand van enkele Rafaëlmonografieën. Zo is er in
Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi van Passavant
uit 1839 voor het eerst sprake van onze huidige notie van
een oeuvre. Dat oeuvrebegrip staat in de eerste plaats voor
de totale productie van een kunstenaar, maar het reconstru-
eert ook zijn ontwikkeling, wijst constanten aan en fungeert
als referentieruimte waarin een individueel werk gesitueerd
en gewogen kan worden. Na 1850 evolueert de monografie
van oeuvrecatalogus richting biografie. De bron van het
artistiek scheppen wordt nu in de authenticiteit van een
leven gezocht. In Michelangelomonografieën is dit op de

meest diverse wijzen uitgewerkt. Guercio vindt een uitda-
gender voorbeeld in Carl Justi’s biografisch georiënteerde
Diego Velázquez und sein Jahrhundert uit 1888. Justi komt tij-
dens zijn exhaustieve beschrijving van Velázquez’ leven en
omgeving namelijk tot de vaststelling dat dat leven erg
ontoereikend is om het schilderwerk en de artistieke per-
soonlijkheid van Velázquez te interpreteren.

Zowel een precieze oeuvrestudie als een biografische ken-
schets van het werk hebben zich gaandeweg als essentiële
componenten van de monografie gevestigd. Zeer uiteen-
lopende experimenten worden uitgewerkt om die verschil-
lende methodologieën met elkaar te verzoenen. Die zoek-
tocht lijkt vanaf het einde van de 19de eeuw stil te vallen.
De monografie is dan zo gangbaar geworden, zowel in
populaire als in academische publicaties, dat men meent te
weten wat een monografie is. Beschouwd als beproefde
analyseschema’s worden de bestaande 19de-eeuwse
monografietypes dan nog maar zelden aangepast. De neer-
gang van het genre in de 20ste eeuw houdt ook verband
met verschuivingen in de kunstgeschiedenis die de dialec-
tische kern van het leven-en-werk-model treffen. De kunst-
geschiedenis poogt allesomvattende theorieën op te stellen
die de objectiviteit van artistieke fenomenen veronderstel-
len en gaat grotendeels voorbij aan artistieke subjectiviteit.
Ook groeit een wantrouwen tegenover de idee van expressi-
viteit in de kunst. Neem bijvoorbeeld het invloedrijke
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe uit 1915 waarin Heinrich
Wölfflin een ‘kunstgeschiedenis zonder namen’ verdedigt,
louter bepaald door een set universele vormontwikkelings-
patronen. De inhoud en voorstellingswijze van kunstwer-
ken komen volgens Wölfflin ook niet tot stand vanuit een
individuele wil om iets uit te drukken, maar moeten als pro-
duct van een specifieke periode begrepen worden. Tegen het
einde van de eeuw wordt het deconstrueren van elke gepri-
vilegieerde eerste betekenis van werken voor navolgers van
Barthes’ La mort de l’Auteur een project dat zich radicaal
verwijdert van een leven-en-werk-begrip.

Het monografisch project is volgens Guercio bijlange niet
definitief begraven. Er valt zelfs een nieuwe ontvankelijkheid
voor te ontwaren. Gender- en postkoloniale perspectieven
hebben bijvoorbeeld de vraag naar ‘wie er achter een werk zit’
opnieuw op de agenda gezet. Bovendien schuilt er in de
manier waarop subjectiviteit in de monografie begrepen

wordt verwantschap met de manier waarop vandaag over
subjectiviteit gedacht wordt. De persoonlijkheid en het zelfbe-
wustzijn van een kunstenaar worden in het leven-en-werk-
model immers veelal niet begrepen als een aan het kunstwerk
voorafgaande onveranderlijke essentie, maar als een in
opeenvolgende werken tot stand komend en evoluerend gege-
ven. Erg uiteenlopende kunstenaars verschijnen er als indivi-
duen betrokken in een continue dynamiek van identiteit in
wording. Ten slotte herkent Guercio het monografisch model
ook in de manier waarop kunstenaars steeds vaker eigen oeu-
vre en biografie in hun werk thematiseren of zelfs aanmaken.
Duchamp is een vroeg, maar sterk voorbeeld. Niet alleen
leverde hij werken af die uitdrukkelijk een coherent oeuvre
maken, hij probeerde ook de receptie van zijn werk als oeuvre
te sturen door het in miniatuur bijeen te brengen in de beken-
de Boîte-en-valise die hij gericht verspreidde.

Guercio sluit af met een gechargeerd pleidooi voor een her-
nieuwing van het leven-en-werk-model. Daartoe moet het
model haar methodologische vloeibaarheid terugwinnen, en
haar dwarse focus op een individueel leven en werk radicali-
seren door haar blikveld te verbreden van de grote individuen
uit de kunstgeschiedenis naar mogelijkerwijze alle indivi-
duen. Alleen een kunstgeschiedenis als een veelheid aan
individuele verhalen is voor de auteur zinvol, een stelling die
hij eerder politiek dan wetenschapstheoretisch motiveert. In
zijn bevlogenheid bepleit Guercio het interpretatiemodel van
leven-en-werk ook zonder onderscheid met betrekking tot de
specificiteit van verschillende kunstenaarspraktijken, wat
problematisch is. De kwestie of een oeuvre altijd interessan-
ter wordt tegen de achtergrond van een kunstenaarsleven
laat de auteur liggen, evenals de vraag naar de implicaties
van de aangehaalde verschuiving van het oeuvre als kunst-
historisch begrip post factum naar het oeuvre als bewust
artistiek project. Wordt de kritische rol van een oeuvre-
beschrijving in de monografie hierdoor onderuitgehaald of
net noodzakelijker gemaakt? Het degelijk onderbouwde per-
spectief dat Art as Existence ontwikkelt op de monografie als
project is in elk geval wel een uitdagende omgeving om op
deze vragen in te gaan. Maarten Liefooghe

p Art as Existence. The Artist’s Monograph and Its Project
werd in 2006 uitgegeven door The MIT Press, Cambridge,
(www.mitpress.mit.edu). ISBN 0-262-07268-8.

G R E TA M E E R T  G A L E R I E

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 – 18:00 / RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14:30 – 18:00 / VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 219 14 22 — F: +32 (0)2 219 37 21 — E: greta.meert@skynet.be

Mimmo Jodice
Vintage Photography

13.12.2007 – 26.01.2008

Inaki Bonillas

07.02.2008 – 22.03.2008
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BEURSVENNOOTSCHAP  VERMOGENSBEHEER
Roderveldlaan 5, 2600 Berchem Tel: 0032 3 259 26 00 Fax: 0032 3 259 23 05 info@meritcapital.be

www.meritcapital.be

MIX EN CROSSOVERS VAN POPMUZIEK EN HEDENDAAGSE 
BEELDENDE KUNST, GEVESTIGD EN MARGINAAL, HIGH EN 
LOW CULTURE IN DE BINNENSTAD VAN DORDRECHT. 

WWW.URBANEXPLORERSFESTIVAL.NL

26-03 TM 07-05-06
FACTUALITIES

CBK
DORDRECHT

06-02 TM 09-06-06 
GASTATELIERS
WIELWIJK

11-05 TM 14-05-06 
URBAN EXPLORERS
FESTIVAL

VOORSTRAAT 180, 3311
T 078 6314689 / 078 6137676

E CBK@DORDRECHT.NL

WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR

06-02 T/M 17-03: ULRIKE BARTELS & ERIK SEP
20-03 T/M 28-04: SHISHUNK & BARBARA KRUYT
01-05 T/M 09-06: HAMID ED-DAKHISSI & NICO PARLEVLIET

CENTRUM BEELDENDE KUNST 
VOORSTRAAT 180 
3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676
F 078 6315343 
E CBK@DORDRECHT.NL 
WWW.CBKDORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
EERSTE ZONDAG VD MAAND 12–17 UUR

Nieuwe publicaties
• A Theater without Theater. Barcelona / Lisboa, MACBA /

Museu Colecção Berardo, 2007. 368 blz. 
ISBN 978-84-89771-50-5.
Tentoonstellingscatalogus over het gebruik van scenografische
middelen in de beeldende kunst van de 20ste eeuw. Van Dada tot
Happening, van Alfred Jarry tot Mike Kelley. Na een presentatie
vorig jaar in Barcelona is de tentoonstelling momenteel nog te
zien in Lissabon tot 17 februari 2008. 

• Barry, Robert. One Page Book. Paris, Onestar Press,
december 2007. 150 blz. 250 ex.
Kunstenaarsboek dat niettegenstaande de titel 150 pagina’s telt.
Op één pagina staat het woord enough gedrukt. Alle andere pagi-
na’s zijn blank. Zou Robert Barry ‘genoeg’ hebben van het moder-
nistisch wit dat in de vorige eeuw overvloedig werd geproduceerd
door diverse kunstenaars? Of tast hij een grens af van de abstrac-
tie? Misschien wordt het woord enough door het vele wit een nieu-
we betekenis toegedicht? Functioneert het wit als een lichtflits
waarin het begrip enough verschijnt? Wat betekent het om het
woord enough, dat een kwantiteit aanduidt, te plaatsen in een bij-
zonder lege omgeving?

• Bourdon, Laurent. Dictionnaire Hitchcock. Paris,
Larousse (In Extenso), 2007. 1056 blz. 
ISBN 978-2-03-583668-7.
Een lijvig woordenboek met meer dan 1500 trefwoorden die de
wereld van Alfred Hitchcock belichten. Veel thema’s worden aan-
gehaald (voyeurisme, homosexualiteit…) maar ook personages
(getrouwde koppels, alcoholisten…), nationaliteiten en monumen-
ten. Tevens bevat het boek meer dan 1000 biografieën van men-
sen die ooit meewerkten met de beroemde cineast.

• Euwe, Jeroen. De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945.
Amsterdam, Uitgeverij Boom, december 2007. 120 blz.
ISBN 978-9085063476.
Niettegenstaande de oorlogsjaren en de Duitse bezetting beleefde
de Nederlandse kunstmarkt een hausse. Prijsstijgingen, omzet,
herkomst van de kunstwerken, maar ook de Nederlandse en Duitse
kopers worden besproken. De anti-joodse maatregelen zijn natuur-
lijk een belangrijke verklaring voor deze eigenaardige marktgroei. 

• Grässlin, Karola / Hergott, Fabrice / van Grevenstein,
Alexander [edts]. André Cadere. Works 1971-1978.
Baden-Baden / Paris / Maastricht, Kunsthalle Baden-
Baden / Musée d’Art Moderne / Bonnefantenmuseum,
2007. Deel 1, 152 blz. 111 ill. ISBN 978-3865603579. 
Tweedelige catalogus verschenen naar aanleiding van de tentoon-
stelling André Cadere. Peinture sans fin in Baden-Baden (van
27 oktober 2007 tot 20 januari 2008). In 2008 reist de tentoon-
stelling naar Parijs en Maastricht. Het eerste deel bevat onder
andere een tekst van Bernard Marcelis, fotodocumenten van ten-

toonstellingen, uitnodigingskaarten door Cadere zelf ontworpen
en film stills van zijn performances. Het tweede deel, dat later ver-
schijnt, wordt een catalogue raisonnée.

• Hume, David. Traktaat over de menselijke natuur.
Amsterdam, Uitgeverij Boom, november 2007. 624 blz.
ISBN 978-9085061496.
Volgens David Hume (1711-1776) kan alleen de ervaring aan de
basis liggen voor het begrijpen van de wereld en niet de hypothese
die zich als een ultieme waarheid voordoet. Immanuel Kant
schreef later dat het empirisme van David Hume hem uit een
‘dogmatische sluimer’ had gewekt. Deze vertaling van Frits van
Holthoon past in de reeks vertalingen van filosofische hoofdwer-
ken die Uitgeverij Boom realiseert.

• Kotz, Liz. Words to Be Looked At. Language in 1960’s Art.
Cambridge (MA), The MIT Press, oktober 2007. 352
blz. 72 ill. ISBN 978-0-262-11308-3.
Sinds de vroege jaren ’60 is taal een van de belangrijke media bin-
nen de praktijk van de beeldende kunst. Liz Kotz bakent haar
onderzoek chronologisch af met twee pertinente kunstwerken.
Ze start met de ‘tekstpartituur’ van John Cage, 4’33” uit 1952,
waarbij de uitvoerder de stilte bewaart gedurende de aangegeven
tijd. Ze eindigt met het bekende boek van Andy Warhol A: a Novel
(New York, Grove Press, 1968), dat echter geen roman is, maar
een uitgeschreven conversatie tussen de mensen van The Factory.
De plaats waar deze vernieuwing opdook was (vooral) New York.
Haar onderzoek brengt tevens verschillende disciplines met elkaar
in dialoog: experimentele muziek, avant-gardeliteratuur, beelden-
de kunst en fotografie.

• Nys, Sophie. Profilo Continuo. Mechelen, Beeldende
Kunst Strombeek / Mechelen (BKSM), 2007. 80 blz. 
80 ill. 150 ex.

Kunstenaarsboek uitgegeven naar
aanleiding van de groepstentoon-
stelling Looking for the Border in de
Garage Mechelen (van 16 novem-
ber 2007 tot 6 januari 2008).
Op deze tentoonstelling toont
Sophie Nys een projectie die bestaat
uit een volle diacaroussel met 80
identieke lichtbeelden van een
sculptuur van de Italiaanse beeld-
houwer Renato Giuseppe Bertelli.
De sculptuur toont het profiel van
Mussolini, gedraaid als een conti-
nue vorm uit een cilinder, waar-
door het beeld vanuit elke hoek
identiek is. Aldus wordt een trans-
positie gemaakt van de sculptuur

naar de seriële lichtbeelden, geprojecteerd vanuit een draaiende
caroussel. Vervolgens transponeert Sophie Nys, met deze publica-
tie, de diareeks naar de typische sequens van de pagina’s in een
boek. En ook hier wordt het beeld 80 maal identiek gereproduceerd.

• Mendes Burgi, Bernhard / Zimmer, Nina. Andreas
Gursky. Basel, Kunstmuseum Basel, 2007. 128 blz. 
70 ill. ISBN 978-3-7757-2019-9.
Deze catalogus verscheen naar aanleiding van de tentoonstelling
Andreas Gursky in het Kunstmuseum van Basel van 20 oktober
2007 tot 24 februari 2008. De publicatie focust vooral op het
nieuwste werk van de Duitse fotograaf. Twee grote onderwerpen
vallen op: het Formule 1-racen en het Arirang Festival (een
massaspektakel) in het Noord-Koreaanse Pjöngjang. 

• Pas, Johan. Kopstoot. Amsterdam, Vlaams Cultuurhuis
De Brakke Grond, 2007. 78 blz.
Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling: Kopstoot!
Antwerpse postpunk en nieuwe underground in het Vlaams
Cultuurhuis De Brakke Grond (van 30 november 2007 tot 20
januari 2008). Johan Pas maakt het bilan op van de Antwerpse
kunstenaarsinitiatieven (en multidisciplinaire collectieven) die
actief waren gedurende de laatste decennia van de 20ste eeuw.

• Petersen, Ad. Sandberg, graphiste et directeur du Stedelijk
Museum. Paris, Institut néerlandais / Editions Xavier
Barral, december 2007. 224 blz. 200 ill. 
ISBN 978-2-915173-29-1.
Willem Sandberg (1897-1984) was directeur van het Stedelijk
Museum in Amsterdam van 1945 tot 1963. Hij voerde niet alleen
een vernieuwend beleid, met aandacht voor toegepaste kunst,
maar verzorgde tevens zo goed als al het drukwerk: uitnodigingen,
affiches, catalogi, nieuwjaarskaarten tot een ex libris voor de
museumbibliotheek toe. Hij had een voorkeur voor asymme-
trische vormgeving, soms met felle kleuren (vooral rood en blauw)
en het gebruik van bruin papier afgewisseld met gestreken papier.
Bij de overzichtstentoonstelling van dit drukwerk (van 29 novem-
ber 2007 tot 20 januari 2008) in het Institut néerlandais te Parijs
hoort deze uitvoerige catalogus, die ook in het Engels verscheen
en al dit fraais documenteert. De auteur Ad Petersen was conser-
vator in het Stedelijk Museum van 1960 tot 1990. (In 2004 ver-
scheen de Nederlandstalige versie bij uitgeverij 010 Publishers,
Rotterdam.)

• Ronsse, Matthieu. [zonder titel]. Köln, Luis Compaña
Gallery, december 2007. 96 blz. 96 ill. 400 ex.
Boek geconcipieerd en samengesteld samen met grafisch ontwer-
per Jef Cuypers. Naast een korte tekst bevat het boek uitsluitend
screenshots van fotomateriaal, documenten en reproducties die
inspirerend zijn voor Matthieu Ronsse. Deze pagina’s wisselen af
met reproducties van zijn kunstwerken die dezelfde fotografische
behandeling kregen (gefotografeerd van computerscherm).
De tekst bestaat uit flarden van een song text die de kunstenaar
schreef voor zijn hardcore band Spleen.

Samenstelling: Marc Goethals
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België
Aalst

Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51 – 053.73.28.11
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
q ‘Nagelaten werk’ – Anna Vander
Taelen [tot 10/2]

Netwerk – centrum voor hedendaagse
kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
q Rik Moens, Karel Breugelmans &
Aleksander Komarov [tot 16/2]

Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten
Capucienenlaan 8 – 053.73.24.70
di-vr 10-21u za 10-16u
q ‘Har(d)t Geschilderd’ – Geert
Bosschaert [tot 2/2]

Antwerpen

deSingel
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
woe-zo 14-18u
q ‘noA.architecten’ – An Fonteyne, Jitse
van den Berg & Philippe Vierin [21/2 tot
22/3] q ‘Curating the Campus: To Pee in
Public or Private Spaces’ – Jan Fabre,
Pierre Bismuth, Dominique Gonzales-
Foerster, Matt Mullican, Itziar Okariz,
Joëlle Tuerlinckx, Richard Venlet, Rémy
Zaugg [19/4 tot 31/12]

Extra City 
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Mimétisme’ [25/1 tot 30/3]

Galerie Jos Jamar
De Burburestraat 2 A – 03.238.68.75
wo-za 14-18u
q Jef Geys [tot 1/3]

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 – 03.257.25.52
woe-zo 14-18u
q ‘Dall’inizio alla fine’ – Rino Telaro 
[tot 2/2]

Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 – 03.231.77.42
wo-za 14-18u
q Jürgen Jansen en Kris Van Dessel
[24/1 tot 9/3] q Ulrike Heydenreich &
Christian Noirfalise [13/3 tot 30/4]

In-Between
Paardenmarkt 90-92 – 03.232.22.29
wo-za 11-18u
q ‘Does the Unicorn exist?’ – Nathalie
Vanheule [tot 14/2] q Ronald Detige
[21/2 tot 27/3]

KMSKA
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘Rubens doorgelicht. De Verloren
zoon’ [tot 3/2] q ‘Kunstenaarsboeken uit
eigen collectie’ [tot 9/3]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do-za 13-17u
q ‘Ha Za Vu Zu’ [29/2 tot 1/3]

MoMu
Nationalestraat 28 – 03.470.27.70
di-zo 11-18u
q ‘Het Totaal Rappel’ – Berhard
Willhelm [tot 27/1]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03.232.42.37
di-zo 10-17u
q ‘Vrouwenportretten’ – Eugeen Van
Mieghem [tot 27/1]

MuHKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
q ‘Santhal Family’ – [1/2 tot 4/5]

Objectif_Exhibitions
Kleine Markt 7-9 – 2000 Antwerpen 
0496.504.206 do-za 14-18u
q Guy Ben-ner [tot 15/3]

Provinciehuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22 – 03.240.64.11
di-zo 10-17u
q ‘In Memo Mara’ – Pol Mara (1920-
1998) [1/2 tot 22/3]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
q Paula Mueller [24/1 tot 8/3]
q Adrian Ghenie [tot 3/5]

Borgerhout

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03.295.86.36
wo-za 14-18u
q ‘Blow-ups and Other Things’ – Lieven
Segers / ‘Collateral Damage’ – Rachel
Agnew [tot 28/1]

Brugge

Forum+
‘t Zand 34 – 050.47.69.99
di-zo 9u30-17u
q ‘Heimo Zobernig. Work in progress’
[tot 1/6]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050.33.99.11
dagelijks 9u30-17u
q ‘Leuven te leen’ [tot 1/1]

Brussel

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12
di-vr 14-18u
q Jean-Pierre Ghysels [tot 15/2]

Atelier Mommens
Rue de la Charité 37 – 02.218.48.95
wo-zo 13-18u
q ‘Women in War’ – Maria Es [tot 27/1]

Atomium
Eeuwfeestlaan – 02.475.47.77
Ma-zo 10-18u
q ‘Furniture Design’ – Willy Van Der
Meeren [tot 30/3]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95
di-za 12-18u
q Florian Maier-Aichen [tot 1/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Portugal: de wereld rond – festival’ /
‘De wereld rond. Portugal, een wereld-
rijk in de 16e en 17e eeuw’ [tot 3/2]
q ‘Archief van de verbeelding: Het
onwerkelijke beeld’ / ‘Amage/Construction’
– Filip Dujardin [tot 30/3]
q ‘Water Vocal – Endangered II’ – Rúrí
/ ‘Dromen van het sublieme en het ner-
gens’ / ‘Ruri: Waterval – Installatie’ /
Kjarval [27/2 tot 27/4] q ‘Overal
Theater’ – Paul Klee [1/3 tot 11/5]
q ‘Dat verrassend land: Wallonie. Van
Joachim Patenier tot Michel Francois’
[14/2 tot 18/5] q ‘Iceland on the Edge’
[27/2 tot 15/6]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘No Borders (Just News)’ [22/2 tot
28/4]

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Jules Besmestraat 95 – 0475.38.66.02
woe-vrij 14-18u za 10-17u
q André Sprumont [tot 1/3]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
q ‘Henry Van de Velde Awards 2007.
Loopbaan jong talent / bedrijf / publieks-
prijs / Henry Van De Velde Labels [tot 2/3]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q ‘Vintage Photography’ – Mimmo
Jodice [tot 26/1]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190
02.514.10.10 do-za 14-18u30
q Manon de Boer [tot 1/3]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
q ‘5de Triënnale voor vormgeving top.
Schoonheid enkelvoud ~ meervoud’ [tot
2/3] q ‘Onder dak in China top. Oude
architectuurmodellen uit het Henan
Museum ‘ [tot 20/4] q ‘Van Gilgamesj
tot Zenobia. Oudheden uit het Nabije
Oosten en Iran’ [tot 27/4] q ‘In de voet-
sporen van de Indianen’ [15/2 tot 31/10]

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-zo 10-17u
q ‘Rubens in het museum van Brussel:
Een Genie aan het werk’ / ‘L’Atelier du
Génie’ – Rubens [tot 27/1]
q ‘Alechinsky van A tot Z’ / ‘Quadrum,
internationaal magazine van Moderne
Kunst (1956-1966)’ [tot 30/3]

Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 – 02.537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30
q Philippe Vandenberg [3/3 tot 3/5]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
q ‘Alle wegen leiden naar Rome.
Kunstreizen van XVIde tot de XIXde
eeuw’ [tot 27/1]

Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 – 02.512.77.09
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u 
za-zo 14-16u30
q ‘Namenbruparijs’ – Gerald Watelet
[tot 27/1]

Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6 – 02.212.19.30
di-vrij 11-18u
q ‘Picture This!’ [19/2 tot 21/3]
q ‘Afghanistan 2007: een reis in beel-
den’ [20/2 tot 21/3]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
q Bernard Bazile, Pierre Huyghe &
John Knight [tot 23/2]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
q ‘Out of the Ordinary. Photographies
1970-1980’ – Joel Meyerowitz / 
‘Nage Libre’ – Marc Wendelski’ [tot 4/5]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 – 071.36.00.65
wo-vr 14-19u za 11-18u
q ‘Photographies’ – Ccil Michel [tot 16/2]

Deurne

Galerie/Kunstuitleen Dijkstra
Turnhoutsebaan 277 – 03.326.41.77
wo-zo 13-18u
q ‘Olieverfschilderijen 2006-2007’ –
Oldrich Tichy [tot 10/2]

Drongen

Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 – 09.227.28.55
do-vr 14-18u & op afspraak
q ‘Books, works & ephemera’ – Hanne
Darboven [tot 31/1] q ‘Books, works &
ephemera’ – Peter Downsbrough [1/2 tot
29/2] q ‘Books, works & Ephemera’ –
Joseph Kosuth [1/3 tot 31/3]

Genk

FLACC
André Dumontlaan 2 – 089.84.52.23
ma-vr 9-17u
q ‘Open Huis’ [27/1 tot 10/2]

Gent

De Witte Zaal
Posteernestraat 64 – 09.225.42.90
di-vr 12u30-18u za 14-17u
q ‘Ganz Graf’ – Yves Coussement &
Xavier Mary [tot 2/2]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q ‘Times through teaware: 100 jaar
theecultuur uit Taiwan’ / ‘Verleidekijke
eenvoud/Clair-obscur’ – Nedda El-Asmar
/ ‘Challenging the Châtelaine i.s.m.
Designmuseo Helsinki’ [9/2 tot 27/4]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
wo-za 14-18u
q ‘Black Nights/Blue Words’ – Dolores
Bouckaert [tot 23/2]

Handelsbeurs
Kouter 29 – 09.265.91.60
variabel
q ‘HI’ HA’ – HISK in Handelsbeurs’
[tot 1/7]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09.269.23.50
di-zo 11-17u
q ‘Gent in bewegend beeld’ [tot 27/1]
q ‘Een stukje Gentse sportieve geschie-
denis’ [9/2 tot 22/6]

KASK
Jozef Kluyskensstraat 6 – 09.266.08.85
ma-vr 8-21u
q ‘Schmerzensmann V’ – Berlinde 
De Bruyckere [tot 27/4]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
q ‘Buth. Vader van Thomas Pips en
andere muizenissen’ [tot 17/2]
q ‘Foto’s van 50 jaar Kunsthal Sint-
Pietersabdij’ [tot 30/12]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Ziek. Tussen lichaam en geest’ [tot
27/4]

Museum voor Industriële Archeologie
en Textiel
Minnemeers 9 – 09.269.42.00
di-zo 10-18u
q ‘Camelia. De eerste industriële plant
van Gent’ [27/1 tot 30/3]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘Artist in Residence’ – Philippe
Vandenberg [9/2 tot 11/5]

OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 – 0486.844 392
09.324.45.29
wo-do-vr-zo 14-18u
q Lucas Devriendt & Kristof van Gestel
[27/1 tot 9/3]

RU Gent – Bibliotheek Vakgroep
Kunstwetenschappen
Sint-Hubertusstraat 2 – 09.264.41.19
ma-vr 9-12u 13-17u
q Gilbert Degryse, Trees Le Roy,
Bernard Sercu [tot 28/2] q ‘BENN’ –
Moniek Darge [1/3 tot 30/4]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q ‘HEAD SHOP/SHOP HEAD (works
1966-2006)’ – Paul McCarthy [tot 17/2]
q ‘The Hands of Art’ [26/1 tot 16/3]

Harelbeke

Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Eilandstraat 2 – 056.71.96.42
ma 15-18u di+do-vr 13u30-20u 
wo 13-30-18u za 10-12u 13u30-16u
q Yvan Behaeghe [tot 26/1]

Hasselt

cultuurcentrum Hasselt vzw
Kunstlaan 5 – 011.22.99.31
di-zo 10-17u
q ‘Schilderijen’ – Ado Hamelryck,
Werner Cuvelier, Jean-Pierre Ransonnet /
‘Fotografie’ – Annemie Augustijns &
Céline Chariot / ‘Beeldende Werk’ –
Bernadette Schockaert [tot 27/1]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Slow’ – David Claerbout, Lionel
Estève, Ann Veronica Janssens, Anish
Kapoor... [tot 10/2]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A – 011.43.52.02
vr-zo 14-18u
q ‘White Not’ – Bart Lens & Nilton
Cunha [tot 10/2]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Chants et Paysages. Ettore Sottsass à
Sèvres 1993-2006’ [tot 9/3]
q ‘Designer supermoderne’ – Pierre
Paulin [9/3 tot 22/6]

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Chants et Paysages’ – Ettore Sottsass /
‘Duet (2007)’ – Bernard Gigounon [tot 9/3]
q ‘Le soigneur de gravité’ [17/2 tot 1/6]

Ieper

Cultuurcentrum Ieper
St.-Niklaasstraat 4 – 057.22.69.22
di-zo 13u30-17u
q ‘Kunstwerkstation’ [11/2 tot 17/2]
q ‘Ieper verbeeldt’ [1/3 tot 23/3]

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
q ‘Henry De Groux – Oorlogsgetuige
1914-1918’ [tot 30/3]

Kortrijk

Ter Caemer-Meert Contemporary
Veemarkt 31 – 0495.203.596
wo-zo 14-19u
q Echo Eggebrecht [29/2 tot 19/4]

Leuven

Cypres Galerie
Vaartstraat 131 – 016.29.77.37
ma-zo 14-18u
q ‘Hedendaagse Kunst in de Leuvense
Binnenstad – 50/25’ [tot 21/9]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
q Keren Cytter [tot 3/2]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 04.223.19.60
di-za 13-18u
q ‘6de Internationale Biënnale voor
Fotografie en Visuele Kunst. Luik –
Territoria’ [16/2 tot 30/3]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14
03.800.03.97
di-zo 10-12u 13u-17u
q ‘Nieuwe Collectie’ – met o.m. Hans op
de Beek, Thomas Raat, Sarah & Charles,
Michael Borremans, Dirk Braekman,
Leon Vranken... [tot 2/3]

Lint

Eurocam Media Center
Fabriekstraat 38 – 03.460.39.30
ma-vr 9-17u
q ‘High Definition, High Visibility’ –
Guillaume Bijl, Jan Carlier, Jacques
Charlier, Patrick Corillon, Jan Fabre,
Stijn Helsen, Marie-Jo Lafontaine... [tot
31/1]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Waterverf. Plaats en betekenis van
de aquarel- en aanverwante technieken
in de hedendaagse kunst’ [tot 3/2]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00
di-zo 10-18u
q ‘Hospitable City’ [14/2 tot 17/2]

De Garage
Onder de Toren – 015.29.40.14
do-zo 11-18u
q Leen Voet / ‘Losing Control’ [26/1 tot
9/3]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
q Frederik Van Simaey [tot 24/1]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100
064.21.21.93
di-zo 10-18u
q ‘Reliures et livres-objets’ – Anne Goy,
Hugo Liesen, Véronique Van Mol, Francis
Vloebergs [2/2 tot 30/3]

Oostduinkerke

De Muelenaere & Lefevere Art Gallery
Polderstraat 76 – 058.51.47.57
vr-zo 14-18u
q André Sprumont [tot 1/3]

Sint-Niklaas

Galerie Deutz Art & Design
Van Landeghemstraat 18  
03.765.16.86
Bezoek na afspraak
q ‘Unica6’ – Sara Claes, Gabriëlla
Cleuren, Dieter Ohler, Catherine
Semoulin, Mir van Nyvelseel [tot 29/2]

Stekene

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
q ‘No man’s Land. Tussen design en
kunst’ – met o.m. Maurice Carlier, Frans
Van Praet, Sarah Pillen, Arne Quinze,
Xavier Lust, Louis De Cordier,
Tim Volckaert... [tot 4/5]

Strombeek-Bever

CC Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
dagelijks 10-22u
q ‘I am your private dancer’ [tot 3/2]
q ‘Panorama. A Selection of editions +
one Painting’ – Gerhard Richter / ‘Alle
wegen leiden naar Rome – omnes viae
roman ducunt’ – Pascale Marthine Tayou
[15/2 tot 16/3]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
Wo-zo 11-17u
q ‘So Close / So Far Away’ [tot 27/1]
q Helmut Stallaerts [23/2 tot 20/4]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82
vr-zo 14-18u
q Rik De Boe – Peter Morrens 
[17/2 tot 16/3]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04
di-zo 12-18u
q ‘Iconic Target’ – Edwin Zwakman [tot
24/2]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten
0241.50.32.55
di-zo 14-18u wo 14-20u
q Pieterjan Ginckels [tot 2/3]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Aachener Wunderkammer’ [tot 27/1]

Berlin

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43
wo-ma 10-17u
q ‘Werkbund Exhibition Paris 1930.
Living in a High-rise’ [tot 7/4]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40
ma-za 12-19u
q ‘Stealing Beauty’ – Guy Ben-Ner [tot
31/1]

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
030.39.78.71.53
di-zo 11-20u
q ‘Transmediale.08 CONSPIRE –
Festival for art and digital culture
Berlin’ [29/1 tot 24/2]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Sigalit Landau’ [tot 24/2]

Transmediale
John-Foster-Dulles-Allee 10
030.24749.767
Wo-zo 10-21u
q ‘Conspire 08’ [29/1 tot 3/2]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36
di-zo 11-17u do 11-19u
q Hans-Jörg Mayer / ‘Stipendium 2007’
– Natalie Czech & Seb Koberstädt [26/1
tot 23/3]

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘De verzonken schatten van Egypte’
[5/4 tot 27/1]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘Gegen Bleiben. Bewegung, Körper, Ort
in der Kunst der Gegenwart’ [tot 17/2] 
q Gert & Uwe Tobias [6/3 tot 12/5]

Duisburg

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30
di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Make your mark! Understand and try
printing techniques and prints (I)’ [tot
27/1] q ‘Wilhelm Lehmbruck in the
light of photography’ [tot 24/2]

Düsseldorf

K21, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q Jeroen de Rije & Willem de Rooij [tot 13/4]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61
di 11-20u wo-zo 11-18u
q Emily Jacir [tot 10/2]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Art Machines – Machine Art’ [tot 27/1]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘VisualKulture.cat’ [tot 27/1]
q ‘The Fine Difference. European
Biedermeier Furniture, 1815-1835’ [tot
3/2]

Städelsches Kunstinstitut und
Städtische Galerie
Schaumainkai 63 – 069.60.50.98. 234
di-zo 10-18u wo-do 10-21u
q ‘Cranach the Elder’ [tot 17/2]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44
di-zo 11-17u
q Laurent Montaron [25/1 tot 16/3]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q ‘The Russian Paintings’ – Georg
Baselitz [tot 3/2]

Hannover

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Shifting Shifting’ – Aernout Mik [tot
10/2]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘New Realism’ [tot 27/1]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q ‘On Interchange – Intermezzo’s van
een collectie’ – Thea Djordjazde, Scott
Myles, Silke Schatz, Nora Schultz [27/1
tot 30/3]
q David Thorpe [27/1 tot 12/5]

Köln

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste vrij/maand 10-22u
q ‘Wo man kind’ – Georg Herold [tot
24/3] q ‘From Picture to Depiction’ –
Piet Mondriaan / Icarus. 7 points,
7 lines, 5 planes’ [tot 30/3]

Krefeld

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0
di-zo 11-17u
q ‘Domestic Landscapes – a Portrait of
Europeans at home’ – Bert Teunissen
[tot 10/2]
q ‘Falling Right into Place. Folding in
contemporary art’ [2/3 tot 25/5]

Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 02151.77.00.44
di-zo 11-17u
q ‘As though nothing had been said. 80’s
Art from the Collections Kunstmuseen
Krefeld’ [tot 27/1]

Leverkusen

Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Blattgold. Meisterwerke der
Grafischen Sammlung des Museum
Morsbroich’ [27/1 tot 30/3]

Mönchengladbach

Städtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 0216.125.26.31
di-zo 10-18u
q ‘Museum compleX – Was dort war, is
nicht hier, eben’ / ‘Flugzeugträger und
Reisterrassen’ – Hans Holbein / ‘ZEIGEN.
Eine Audiotour’ – Karin Sander [tot 17/2]
q ‘314 Fotos aus dem Haus u r’ –
Gregor Schneider [tot 30/3]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Parmigianino and his circle – Prints
from the Baselitz Collection’ [tot 24/2]

Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Primadonnas’ – Francesco Vezzoli
[tot 17/2] q ‘Works on Paper’ – Philip
Guston [tot 2/3]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25
wo-zo 11-18u
q ‘Kabarett Fledermaus 1907-1913.
Ein Gesamtkunstwerk der Wiener
Werkstätte’ [tot 27/1]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – 02501.966.205.60
di-zo 13-17u
q ‘Magische Architektur’ [24/2 tot 12/5]

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
q ‘Jugendstil ans Expressionism – From
Hermann Obrist to Marc, Klee and
Kirchner’ [tot 17/2]

Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de
agenda…

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en
een Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaats-
naam, en per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstel-
lingsruimte gerangschikt.

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen-
tra, galeries en alternatieve ruimten… Initiatieven van openbare instellin-
gen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initia-
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim-
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 422-2181611-46.
Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 63-31-38-452. De
opname in de agenda betreft de naam van de instelling, het adres, het
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten-
toonstelling(en), de naam van de kunstenaar(s) 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.
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Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo 11-18u
q ‘Home for Haus’ – Itty Neuhaus [tot
27/1]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Japanese Photography of the
Present’ – Araki, Miyamoto, Sugimoto
[tot 24/3]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Und die Landschat des Impressionis-
mus’ – Auguste Renoir [tot 27/1]

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 
03.28.63.63.13
di-za 10-18u
q ‘Nouvelles Acquisitions. Volet 1’ [tot
2/2] q ‘Déjà-vu. Collection du FRAC
Nord-Pas de Calais revue et réinterpré-
tée par Hans-Peter Feldmann’ [tot 29/2]
q ‘Nouvelles Acquisitions. Volet 2’ [28/2
tot 26/4]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q ‘Drawing for Human park’ – Adel
Abdessemed [3/2 tot 27/4]

Metz

Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1
03.87.74.20.02
wo-zo 11-19u
q ‘L’ Instant n’en finit pas’ [tot 9/3]

Nice 

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20
04.92.07.73.80
di-zo 14-19u
q ‘Equivalences’ – Claire Fontaine /
Tatiana Trouvé / ‘Joubor’ – Laurence
Denimal / ‘Analogue’ – Zoe Leonard [tot
3/2]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01.44.78.12.33
wo-ma 11-21u
q ‘L’atelier d’Alberto Giacometti.
Collections de la Fondation Alberto et
Annette Giacometti’ [tot 11/2]
q Richard Rogers [tot 3/3] 
q ‘The Museum’s collections, new han-
gings’ [1/2 tot 12/5]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q ‘On the Edge’ – Robert Adams / 
‘On Every New Shadow’ – Lee Bul [tot
27/1]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q ‘Peintures & Bronzes’ – A.R. Penck
[tot 26/1] q Shirin Neshat [8/2 tot 5/4]

Grand Palais
Galeries nationales du Grand Palais
01.40.13.47.62
di-zo 10-22u do 10-20
q ‘La Chair de l’ être’. Retrospective’ –
Gustave Courbet [tot 28/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Talent Errant’ – Polidoro da
Caravaggio / ‘Suites’ – Christian
Milovanoff [tot 21/1] 
q ‘Dessins/frontière/dessins’ – Anselm
Kiefer [tot 4/2] 
q ‘Babylone’ [14/3 tot 2/6]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50
wo-ma 9u30-17u
q ‘Delacroix et les Compagnons de sa
Jeunesse’ – Géricault, Bonington, Huet,
Barye... [tot 25/2]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01.40.49.48.84
di-zo 10-18u
q Ferdinand Hodler [tot 3/2]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand
02.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
q Jean-Michel Sanejouand [26/1 tot 23/3]

Rennes

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 – 02.99.28.55.85
wo-ma 10-12u 14-18u
q ‘La mythologie de l’Ouest dans l’art
américain, 1830-1940’ [13/2 tot 11/5]

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – 02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u za 10-12u
13u30-18u
q ‘Se Fondre’ – Anne Durez [tot 1/3]
q ‘Fictions’ – Eduoard Levé [14/3 tot 3/5]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
q ‘Territoires de l’ image. Le Fresnoy –
10 ans de création’ [tot 8/2]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘Creation Myths. Epstein’s ‘Flenite
Relief’ of 1913 in focus’ [tot 11/2]
q ‘By Leafy Ways: early works by Ivor
Abrahams’ / ‘Against Nature: The Hybrid
forms of Modern Sculpture’ [7/2 tot 4/5]
q ‘Henry Moore: Master Printmaker –
A Major Tour of Russia’ [1/2 tot 1/1]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘The First Emperor: China’s
Terracotta Army’ [tot 6/4]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q ‘Strange Events Permit Themselves
the Luxury of Occurring: selected by
artist Steven Claydon’ [tot 10/2]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q ‘An American’s Passion for British
Art: Paul Mellon’s Legacy’ [tot 27/1]
q ‘From Russia: French and Russian
Master Paintings 1870-1925’ [26/1 tot
18/4]

Tate Britain
Milbank – 020.7887.8888
Ma-zo 10-17u50
q ‘Watercolours’ Hockney on Turner [tot
3/2] q Allen Jones [tot 10/2] q Peter
Doig [5/2 tot 27/4] q ‘Modern Painters:
The Camden Town Group’ [13/2 tot 4/5]
q ‘I still go on / Till the Heavens and
Earth are gone’ – William Blake [tot
1/6] q ‘Return of the Gods: Neoclassical
Sculpture’ [28/1 tot 4/6]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q Louise Bourgeois [tot 27/1]
q ‘Easily-removable’ – Claire Harvey
[tot 2/3] q ‘The Unilever Series: Doris
Salcedo: Shibboleth’ [tot 6/4]
q ‘A Retrospective’ – Juan Muñoz 
[24/1 tot 27/4] q Duchamp, Man Ray,
Picabia [21/2 tot 26/5]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q Daniel Pflumm [13/2 tot 30/3]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘P2P – Volume(s)’ / ‘Project Room’ –
Marion Möller [26/1 tot 6/4]

Nederland
Almelo

Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 0546.53.11.12
ma-zo 24u op 24u
q ‘Voelers (geen Voeten)’ – Karin Arink
[tot 10/2]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
q ‘At Random? Nertwerken en kruisbe-
stuivingen’ [tot 6/4]

Amsterdam

Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 – 020.525.25.56
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Goed gegoten! 5000 jaar brons’ [tot
2/3]

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 020.523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Amsterdam & de Oranjes’ [1/3 tot
31/8]

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
q ‘The Proud Revival of a City’ –
Bogotá’ [tot 26/1]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
q Esther Levigne [26/1 tot 24/2]
q Alberto Carrera Blecua [8/3 tot 30/3]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 020.624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘Giotto in Amsterdam. De frescocyclus
in de Arenakapel te Padua’ [tot 2/3]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10
020.625.56.51
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘Of two minds, simultaneously’ –
Richard Hawkins / ‘Adriano’ – Alberto De
Michele [tot 3/2] q ‘Life Work or To Burn
Oneself with Oneself’ [23/2 tot 6/4]

De Kunstfabriek
Polonceaukade 20 – 020.488.94.30
wo-vr 13-22u za-zo 11-18u
q ‘Tijdloos naakt’ [tot 20/2]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68
ma-zo 10-18u
q ‘Verborgen Afghanistan’ [tot 20/4]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘New Faces’ – Joost Vandebrug [tot
27/2] q ‘Weegee. Uit de Collectie

Berinson’ [tot 5/3] q ‘An American
Index of the Hidden and Unfamiliar’ –
Taryn Simon [tot 6/4]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u
q ‘The New Professionals’ – Yesim
Akdeniz Graf [tot 23/2] q Jan De Cock
[8/3 tot 12/4]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q ‘Family Portraits’ – Thomas Struth
[tot 16/2]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
q ‘Art Nouveau tijdens de laatste tsaren’
[tot 5/5]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
q ‘The Power Show’ – Jacqueline
Hassink [tot 24/2] q ‘Document
Nederland: Fans Raimond Wouda foto-
grafeert gepassioneerd Nederland’ [tot
24/2] q Edwin Zwakman [1/3 tot 25/5]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
q ‘Moderne meesterwerken uit Moskou’
[tot 10/2]

Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 – 020.624.17.77
wo-zo 14-20u
q ‘When I grow up’ – Katja Sonnewend
[tot 3/2] q ‘POPview. Overzicht van
jonge popfotografen i.h.k.v. Lex van
Rossen-Award’ – Tom Verbruggen,
Bertrand Bosredon, Emma Svensson,
Dennis Duijnhouwer, Annie Hoogendoorn,
Matthias Popp, Ben van Alboom &
Wouter van Vaerenbergh [6/2 tot 2/3]

Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264 – 020.623.71.01
di-za 13-18u 1ste zo maand
q ‘Video Vortex’ [tot 3/2]

Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 – 020.523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Modeprenten 1790-1890’ [tot 30/3]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q Karel du Jardin [tot 16/3]
q ‘Hollandse Luchten. Aquarellen van de
Haagse School’ [tot 7/4]

Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 – 020.573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21u
q ‘Docking Station. La Maison’ – Ulla
von Brandenburg [tot 24/2]
q Allora & Calzadilla [8/2 tot 4/5]
q ‘Magnum – 60jaar fotografie’ [8/2 tot
12/5] q Tobias Rehberger [22/2 tot
25/5] q ‘Eyes wide open’ [tot 1/6]

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 – 020.568.82.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Diepe Wildernis – een Braziliaanse
roman verbeeld’ [2/6 tot 27/1]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Van Gogh en Bernard: een kunste-
naarsvriendschap’ [tot 27/1]
q ‘Van Goghs krabbels” [tot 30/3]
q John Everett Millais [15/2 tot 18/5]
q ‘In dialoog IV’ [tot 31/12]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Het Mankes Perspectief’ [tot 27/1]
q ‘Dealing with Reality’ [tot 17/2]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41
di-zo 11-17u
q ‘Go China! Assen – Groningen’ [2/2
tot 11/11]

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
q ‘Yes, but...’ and ‘no, but...’ [tot 9/2]

Bergen op Zoom

Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 – 0164.27.70.85
di-zo 11-17u
q Nico Visscher [tot 13/4]

Bladel

Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 – 0497.38.69.14
za-zo 13-17u
q W-J Kersten [12/1 tot 10/2]
q Paul van Rijswijk [tot 10/2]

Breda

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28
do-zo 13-17u
q ‘The Aireals of Sublime Transscapes’
[16/2 tot 22/3]

Delft

Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 – 015.214.59.13
do-za 12-17u zo 14-17u
q ‘First Floor’ – Martina Sauter, Armin
Hartenstein, Willem van den Hoed,
Lorenzo Pompa / ‘If I stood in front of
you’ – Toon Teeken [tot 24/2]

Den Haag

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘Eilandenrijk, een zoektocht naar de
culturele ziel van Den Haag’ – Cor Gout,
Diederik Gerlach, Willem Hussem, Pieter
Ouborg, Jan Goeting, Galerie Orez,
Marius Quee, Livinus van de Bundt... [tot
27/1] q ‘Circus Rijnz’ – Christien
Rijnsdorp [tot 3/2] 

q ‘Nu Monument: werkplaats
Thorbecke’ [17/2 tot 6/4]
q ‘After Neurath: The Global Polis’
[10/2 tot 6/4]

Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547.35.21.43
di-vr 12-17u za-zo 14u30-17u
q ‘This is not a Love Sons’ – Anne
Wenzel [tot 30/1]

Egmond aan Zee

Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 – 072.506.151
vr-zo 14-19u
q ‘Expo 38. Papier en kleinplastiek’ [tot
9/3]

Eindhoven

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D
040.281.55.03
do-zo 13-17u
q ‘My siamese body’ – Mathijs Lieshout
[tot 3/2] q ‘De Overslag 2006-2007’
[17/2 tot 9/3]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘De verbeelding aan de macht. Het
Apollohuis’ [tot 9/3] q Minerva Cuevas /
Aernout Mik / Mladen Stilinovic [26/1
tot 4/5]

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 – 0228.35.11.11
di-zo 10-17u
q ‘De Walvis’ [tot 30/3]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Russische sprookjes, volksverhalen en
legenden’ [tot 6/4] q ‘Go China! Assen –
Groningen’ [2/2 tot 11/11]

Haarlem

De Hallen Haarlem – Vleeshal en
Verweyhal
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q Erik van Lieshout en Kelley Walker /
‘Videowerken’ – Andrea Fraser [tot 2/3]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56
di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘The Eye of the Beholder’ [tot 3/2]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘De droom van Piranesi. Eeuwig
Modern Design’ [9/2 tot 18/5]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 035.629.28.26
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘De wereld van de Forens’ [26/1 tot
22/6]

Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.957
ma-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Hangen en Staan’ – Anne-Marie van
Sprang [tot 9/3] q ‘Levenswerk 05’ –
Johan van Loon [tot 4/5] q ‘Innercity’ –
Arnie Zimmerman [11/2 tot 28/9]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
‘Prospect Park II’ [tot 10/2]
q ‘Rijksmuseum Maastricht. Apelles en
Vulcanus’ [tot 17/2] q ‘Tal R. The Sum’
[22/1 tot 20/4] q ‘Twee panelen, één
tweeluik?’ – Jan Cornelisz, Vermeyen
[29/1 tot 30/5] q ‘Shoeshine, Chocolate
Bar en andere bewegende beelden uit de
collectie’ [29/9 tot 31/12]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37
ma-zo 12-17u
q ‘Voiceoverhead’ – Achim Lenqerer
[tot 1/3]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘De Bomen van Lücker. Schilderijen,
tekeningen en etsen van Eugène Lücker’
[tot 10/2] q ‘Hortisculpturen’ – Ferdi
[16/2 tot 1/6] q ‘Een echte Toorop!’
[28/2 tot 14/6] q ‘Het appel van de kip’
– Koen Vanmechelen [26/1 tot 29/6]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q ‘Kon ik maar 1:1 een overzichtsten-
toonstelling van mijn gedachten maken’
– Sjaak Langenberg [tot 3/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘The riddle of Double Ingres. Van
Gogh’s drawings re-examined’ [tot 27/1]
q Eylem Aladogan [21/2 tot 8/6]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Architect Pierre Cuypers, vernieuwer
vanuit het verleden’ [tot 17/2]

Rotterdam

Art Rotterdam
Cruise Terminal – 030.241.00.11
do-vrij 13-18u za-zo 11-19u ma 11-17u
q ‘Art Rotterdam 2008’ – Kunstbeurs
[7/2 tot 10/2]

Historisch Museum Rotterdam Het
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Inspiratie Rotterdam. Fotografie nu’
[tot 24/2] q ‘Bloedmooi. Onze dubieuze
relatie met het dier’ [tot 30/3]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Verstrijken voor ensemble’ – William
Engelen [tot 9/3]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Gewoon architectuur. De verheerlij-
king van de Gouden Eeuw – A.A. Kok &
De Grachtengordel’ [tot 3/2] q ‘1:500
Ontwerp Heesterveld’ [tot 17/2]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘Een laatste blik op de grens van
Land en Zee, straks Maasvlakte 2’ –
Dorothee Meyer [tot 2/3]
q ‘Neo Realismo. De nieuwe fotografie
in Italië 1932-1960’ [tot 9/3]
q ‘Panorama Las Palmas – Eerste per-
manente tentoonstelling over geschiedenis
Nederlandse fotografie’ [19/4 tot 15/7]

TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u
q ‘3Radicals’ – Paul Sharits, Robert
Breer & Cameron Jamie [24/1 tot 2/3]
q ‘Shared_Space’ [tot 27/4]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q Manon de Boer [25/1 tot 24/2]
q Liam Gillick [tot 24/3]
q Keren Cytter [1/3 tot 24/3]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Onmetelijk Optimisme.
Galeriehouders en hun kunstenaars
(1945-1970)’ [tot 2/3]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q ‘La Maison’ – Jean Pierre Raynaud
[tot 24/2] q ‘The Theatre of Oklahoma
Presents’ – Sara van der Heide [tot 2/3]
q ‘Brabant Nu. 11 jonge kunstenaars’
[tot 30/3]

Utrecht

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
q ‘Forms of Inquiry’ [tot 17/2]
q ‘The Speculative Diagram’ – Steven
Willats [28/2 tot 30/3]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Utrecht Manifest. Lovely Language
en A Safe Place’ [tot 11/2] 
q ‘Script. Mode en interieur, van salon
tot house’ [tot 8/8]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57
di-zo 11-17u
q ‘[dis]connected’ – Karin van
Pinxteren & Julia Winter [tot 25/2]
q ‘Birth Copulation Death’ – Frank van
Hemert [tot 25/2] 
q Marcel Berlanger / ‘Ochtendlicht’ –
Hans Klein Hofmeijer [7/3 tot 25/5]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – 0118.41.55.05
do-zo 16-21u
q ‘Magie van het geschilderde Beeld,
i.s.m. In Situ Aalst’ – Wolfgang
Ellenrieder & Karen Trusselle,
Marcel Berlanger & Thomas Huyghe,
Roland Schimmel & Martijn Schuppers
[tot 24/2] q Toon Truyens & Jeanny
Golembiewski / Marlies Mulders & 
Ko De Jonge [2/3 tot 27/4] 
q David Debrin & Piet Paris [2/3 tot
11/5]

Oostenrijk
Wien

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
q ‘True Romance. Allegories of Love
from the Renaissance to the Present’
[tot 3/2] 
q ‘Viva la Muerte – art and death in
Latin America’ [tot 17/2]

BA CA Kunstforum
Freyung 8 – 00431 537 33 26
ma-zo 10-19u vr 10-20u
q ‘Im Tresor des BA-CA Kunstforums
Walls & Flour (Without the ceiling) –
Dan Perjovschi & Nedko Solakov / ‘Der
Kuss der Sphinx. Symbolismus in
Belgien’ [tot 3/2] 
q ‘Wege der Abstrakten Malerei’ –
Monet, Kandinsky, Rothko und die
Folgen [28/2 tot 29/6]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘China – Facing Reality’ [tot 10/2]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
q Korpys / Löffler [tot 27/1]
q ‘6 Sessions. Sound, Screenings,
Vorträge, Performances’ [ tot 3/2]
q ‘Glossary’ – Zbynek Baladrán [tot 13/4]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210
01.22.615.6590
di-zo 10-19u
q Lucia Nogueira [tot 9/2]
q ‘Travelling ‘70-’76’ – Robert
Rauschenberg [tot 30/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘A body without limits’ [tot 27/1]
q Chiho Aoshima [25/1 tot 24/3]
q ‘Kawai. Japan today’ [tot 15/7]

Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 093.412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
q ‘Autofocus Retina — Lothar
Baumgarten’ [8/2 tot 27/4]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
q ‘USArt: 300 Years of Innovation’ [tot
1/2] q ‘Each to Their Own Taste’ [tot 1/4]

Madrid

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q ‘Modern Masters of Drawing’ [tot
17/2] q ‘Modigliani and his time’ [5/2
tot 18/5]

Zwitserland
Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061.206.62.62
di-zo 10-17u
q Otto Meyer-Amden – Oskar
Schlemmer [tot 3/2] q Andreas Gursky
[tot 24/2] q ‘Zeichnungen um 1500’
[23/2 tot 18/5]

Bern

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3
031.359.01.01
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Genesis – The Art of Creation. A pre-
liminary exhibition within the context of
East of Eden, a garden show’ [26/1 tot
27/4] q ‘Ad Parnassum’ [tot 18/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Top of Central Switzerland.
Zeitgenössische Kunst aus der
Zentraschweiz’ [tot 17/2]

Winterthur

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Die Erneuerung des Sehens.
Meisterwerke der Klassischen Moderne
aus der Graphischen Sammlung’ [tot 24/3]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Picture Ballot 2007’ [tot 17/2]
q ‘Drawings by Daumier’ [tot 24/2]
q ‘In High Fashion, 1923-1937’ –
Edward Steichen [tot 30/3] q ‘Europop’
[15/2 tot 12/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
q ‘Querverstümmelung’ – Christoph
Schlingensief [tot 3/2]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Saiten Tasten Sounds’ [tot 3/2]
q ‘Im Westen nur Neues. Von der
Kunstgewerbeschule zur Zürcher
Hochschule der Künste’ [tot 10/2]
q ‘Comix!’ [tot 23/2]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 maart 2008. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 februari 2008 op het postbusadres:
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on March 15th, 2008.
Please send your information before 
February 15th, 2008 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

WR 131 - 2de katern  25-04-2016  11:34  Pagina 18



De Witte Raaf – 131 / januari – februari 2008 Ondertussen 19

Kapitalo

Permanente partners

Inhoudsopgave

nummer 125 januari – februari 2007

| Jan Blommaert Verliezingen. Over de Belgische gemeente-
raadsverkiezingen van 8 oktober 2006 | Hans Blokland
De Langeleegte: verkiezingen in Nederland | Bart Verschaffel
Omzien naar ‘choses plus apparentes que les paroles’: T.J.
Clark over Nicolas Poussin | Ernst van Alphen Pijnlijke
Schilderijen | Dirk Pültau Learning from the Museum /
Learning from Art | Eric De Bruyn Een schouwspel van
handen: Richard Serra’s films

nummer 126 maart – april 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau The 80s: A Topology. Gesprek
met Ulrich Loock | Eviatar Zerubavel Historische disconti-
nuïteit | Hubert van den Berg Sixties? Bij een tentoonstel-
ling in het Haags Gemeentemuseum | Koen Brams & Dirk
Pültau Gesprek met Lili Dujourie (II). Het vroegste werk
(1967-1972); videowerken (1972-1981) | Dirk Lauwaert
Visconti, Rocco, Simone, Nadia. La Robe de l’Histoire | Hans
De Wolf In memoriam Dritte Romantik

nummer 127 mei – juni 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau “Twijfel er niet aan dat televi-
sie nog altijd gelijkstaat met politiek”. Interview met Jef
Cornelis over Container | Bart Meuleman Schedel en Tanden
– over de rampzalige ontvangst van Container | De plaats
van de intellectueel –  paneldiscussie met Hans Blokland,
Joke Hermsen, Rem Koolhaas, Dirk Pültau, Gijs van Oenen |
De plaats van de intellectueel –  paneldiscussie met Jean-
Jacques Cassiman, Thierry De Duve, Dominiek Hoens, Dirk
Pültau, Myriam Van Imschoot | Container 3: De puntzak
van Heine (transcriptie) | Rudi Laermans Postmoderniteit
en politiekloosheid

nummer 128 juli – augustus 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau Een verzameling tentoonstel-
lingen. Gesprek met Christian Bernard | Fieke Konijn
Interventies en plug-ins. De problematische positie van de
museumcollectie | Camiel van Winkel Het einde van de
geschiedenis | Wim Cuyvers Musea voor actuele kunst, van
het bordeel via de school naar Ikea | Marjolijn Dijkman &
Julie Peeters Formatting the Museum | Wouter Davidts
Nostalgie en pragmatiek. Architectuur en het nieuwe
Stedelijk Museum Amsterdam | Gijs van Oenen Stand-by:
de passieve uitwerking van digitale kunst | Dirk Lauwaert
Asta Nielsen. Tussen ruis en guillotine

nummer 129 september – oktober 2007

| Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en het museum: een
gesprek met Joëlle Tuerlinckx | Film in het museum. Een
panelgesprek over video en film tussen ‘cinema’ en ‘ten-
toonstelling’ met Catherine David, Chris Dercon (modera-
tor) en Pedro Costa | Geert Bekaert 7. Amédée Cortier,
Raoul De Keyser, René Heyvaert, Guy Mees, Roger Raveel,
Dan Van Severen, Marthe Wéry in het Raveelmuseum |
Koen Brams & Dirk Pültau Over documenta 12 |
Dirk Lauwaert De Brooks-hypothese | Gregor Langfeld Bij
de Max Beckmanntentoonstelling in Amsterdam

nummer 130 november – december 2007

| Dirk Lauwaert De arm om zijn schouder | Adolf Merckx en
Jan Walravens over Celbeton en de kunst van het publice-
ren (Inleiding Carien Gibcus) | Koen Brams & Dirk Pültau
Gesprek met Philippe Van Snick | Wouter van Raamsdonk
De broederschap van het talent: de vriendschap van Émile
Zola en Paul Cézanne | Agentschap Specimen 0818-0836 |
Myriam Van Imschoot Brieven over samenwerking | Bart
Meuleman The plains en the gutter. Een paar gedachten over
Neil Young en Lou Reed | De sociale triomf van het seksue-
le plezier. Gesprek met Michel Foucault (1981) (Inleiding
Piet Joostens) | Koen Brams WITT | Koen Brams & Dirk
Pültau Gesprek met Luc Tuymans | Gijs van Oenen Over
artistieke selecties en Pascal Gielens Kunst in netwerken

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting 

Auteurs

Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie.
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).

Carien Gibcus Studeerde Nederlands in Groningen en
Antwerpen, en deed daarna een Research Master Literary
& Cultural Studies in Groningen. Momenteel is zij freelance
redacteur en publicist.

Alied Ottevanger Onafhankelijk kunsthistoricus. Recent
organiseerde zij de tentoonstelling De Stijl in Tilburg. Over de
vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok in
Museum De Pont, Tilburg (8 september 2007 – 6 januari
2008). In het voorjaar van 2008 verschijnt De Stijl overal
absolute leiding. De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en
Antony Kok (Uitgeverij Thoth, Bussum). 

Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst.
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.

Frank Reijnders Doceert kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Auteur van onder meer Kunst
– Geschiedenis, verschijnen en verdwijnen (1984), Metamor-
fose van de barok (1991) en Della Pittura (2000).

Daniël Rovers Verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB), waar hij werkt aan een proefschrift over auteurs-
figuren. In 2005 publiceerde hij de essaybundel Bunzing
(Nijmegen, Vantilt).

Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar, leeft en werkt te Brussel.
Solotentoonstellingen in de nabije toekomst: Galerie nächst
St. Stephan, Wenen (april 2008); Art Premiere (samen met
Angel Vergara), Stella Lohaus Gallery, Art Basel (juni 2008).

Myriam Van Imschoot Danshistorica, dramaturge en
curator. Ze leidt met Jeroen Peeters Sarma, een danswerk-
plaats voor onderzoek en kritiek. Momenteel heeft ze een
residentie in Kaaitheater waar ze een ‘collaboratief ’ onder-
zoek opzet, in een tijdelijke archief-, tentoonstellings- en
ontmoetingsruimte, rond Crash Landing, het veelbesproken
improvisatie-initiatief uit de jaren ’90 van Meg Stuart,
Christine De Smedt en David Hernandez.

Philippe Van Snick Kunstenaar, woont en werkt te Brussel.
Doceert aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Momenteel
werkt hij samen met Hilde Van Gelder aan het onderzoeks-
project Minimalist and Abstract Painterly Space and Time. The
Case of Philippe Van Snick. In 2006 resulteerde dit reeds in de
tentoonstelling Undisclosed Recipients (Mechelen/ Strombeek).
Voor 2010 is een tentoonstelling in M te Leuven alsook de
publicatie van een monografie gepland. 

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Mieke Mels
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Mieke Mels
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nummer 132 15 maart 2008 15 februari 2008
nummer 133 15 mei 2008 15 april 2008
nummer 134 15 juli 2008 15 juni 2008
nummer 135 15 september 2008 15 augustus 2008
nummer 136 15 november 2008 15 oktober 2008
nummer 137 15 januari 2009 15 december 2008
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Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken,
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hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
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Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de
plaats van waaruit u geld overmaakt! 

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
KBC Rotterdam 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar-
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement 20,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 5,00 EUR 

Tarieven Buitenland
Abonnement 25,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 7,00 EUR

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen

Colofon De Witte Raaf 118

WR 131 - 2de katern  25-04-2016  11:34  Pagina 19



De Witte Raaf – 131 / januari – februari 2008 Ondertussen 20

WR 131 - 2de katern  25-04-2016  11:34  Pagina 20




