
BART MEULEMAN

In The Rotters’ Club, een voor de rest wat
teleurstellend boek, doet de Britse schrijver
Jonathan Coe een opzienbarende suggestie.
De roman gaat over een aantal tieners in
Groot-Brittannië, midden jaren ’70, tegen
een achtergrond van groeiende sociale
onrust. Popmuziek is voor sommigen de
grote passie. Niet gelijk welke popmuziek,
maar een genre dat de geschiedenis niet
overleefde: de symfonische rock, van groe-
pen als Yes, Gentle Giant en Hathfield & the
North. Vooral in Groot-Brittannië bloeit het
genre – ook op het continent, maar minder
in de States. Het is een van die onhandige
pogingen om de pop in de jaren ’70 een vol-

wassen imago te bezorgen. Men dacht zich
te kunnen spiegelen aan de klassieke
muziek en timmerde ingewikkelde structu-
ren in elkaar die men opvulde met pompeu-
ze arrangementen. Vandaag behoren wij de
symfonische rock – pijnlijk genoeg ook pro-
gressieve rock of prog-rock genoemd – bela-
chelijk te vinden, maar Coe gaat er dieper
en ernstig op in.

Het is moeilijke muziek, toch zeker in ver-
gelijking met de hitparade, maar die com-
plexiteit is haar bedenkers later duur
komen te staan. Pop mag niet al te ingewik-
keld zijn, dat is een ijzeren wet. Wie het
anders wil, valt vroeg of laat door de mand.
Zo ook met dit subgenre, dat al snel preten-
tieus werd gevonden, een synoniem voor
verveling.

Coe leest dat evenwel anders. Symfonische
rock vraagt met haar uitgesponnen, gekun-
stelde composities een grotere inspanning
van het publiek, maar ze wil daar ook veel
voor teruggeven: inzicht in complexe structu-
ren en uitzicht op utopische werelden, gesitu-
eerd in een mythisch verleden of in een fabel-
achtige toekomst. Bekijk gewoon de hoezen
van oude Yes- en Genesisplaten. Daarom
noemt Coe deze muziek eerder ambitieus dan
pretentieus. Dat ze zich log voortbeweegt en
haar doel maar moeizaam bereikt, moet men
er bijnemen. Het gaat nu eenmaal niet om
hapklare brokken die snel te consumeren
zijn. Ziehier de kern van de naïeve cultuur-
kritiek die de symfonische rock belichaamt.

Ondertussen schetst Coe de sociale ach-
tergrond waartegen de jongens – het zijn

‘Jugendstil’ (2)

Wanneer begint een oeuvre? Bij het
eerste werk, zou je zeggen. Maar wat
is het eerste werk? Het probleem is
dat ‘het oeuvre’ een constructie is
die, om de schijn van noodzakelijk-
heid en sluitende samenhang te
installeren, de werkelijkheid
(bewust of onbewust) vervalst, en
feitelijk geproduceerde werken in-
of uitsluit of in bepaalde constella-
ties schikt. Vaak is het ‘maken’ van
een begin zelfs de retorische sluit-
steen bij uitstek die het oeuvre 
legitimeert en bij elkaar houdt. Die
discursieve overbezetting van het
oeuvrebegin is een uitnodiging om
het thema via cases aan te snijden,
die het brede scala van strategieën
en operaties in beeld brengen. In het
vorige nummer gebeurde dat met
bijdragen over Giorgio De Chirico,
Carel Willink en Philippe Van Snick.
In dit nummer volgen kortere tek-
sten over Ferdinand Hodler (Merel
van Tilburg), Georgia O’Keeffe
(Sandra Kisters) en de fotograaf
Jacques Henri Lartigue (Steven
Humblet). Ze kunnen als proefbal-
lonnen fungeren voor de bredere
reflecties over de aanvang en het
begin (en voor méér cases) die het
zomernummer zullen stofferen.

Naakt willen beginnen, willen
afrekenen: de geschiedenis van de
popmuziek – kunstvorm met het
kortste geheugen – hangt aaneen
van de momenten waarop ostenta-
tief met een nieuwe lei wordt begon-
nen. Uitgerekend in het specifieke
beginmoment van de punk – hét
muziekgenre par excellence dat zich
voordeed als radicaal en ‘links’ 
iconoclastisch protest – ontdekt
Meuleman evenwel de stempel van
de markt die dit ‘naakte begin’ tot
een glashelder concept heeft omge-
smeed.

Voor tegenwicht bij deze talrijke
beginmomenten zorgt het
‘Spätwerk’ Domfenster (2007),
gerealiseerd door de op dat moment
75-jarige Duitse kunstenaar
Gerhard Richter voor een zeer speci-
fieke openbare ruimte: een kathe-
draal, meer bepaald de Dom van
Keulen. Steven van Thije bespreekt
de sociale en religieuze ‘beeld-
spraak’ van dit werk.

Tot slot bevat dit nummer twee
parallelinterviews over een ander
historisch begin met verregaande
consequenties: de bezetting van het
Antwerpse ICC in 1998, die aan de
oorsprong lag van de kunstenaars-
(belangen)organisatie NICC (Nieuw
Internationaal Cultureel Centrum) 
– een organisatie die op 15 maart
jongstleden overigens vrij onopge-
merkt haar tiende verjaardag vierde.
Drie betrokkenen van het eerste uur
– Christine Clinckx en Patries
Wichers van Hit & Run aan de ene,
Danny Devos aan de andere kant –
doen hun relaas over de bezetting en
de feiten die er onmiddellijk aan
voorafgingen en op volgden. Dit is
meteen de eerste aflevering van een
omvangrijk ‘feuilleton’ in De Witte
Raaf dat ongetwijfeld een alternatie-
ve kijk zal bieden op de Belgische
kunst(situatie) van het afgelopen
decennium.
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zelden meisjes – onder hun koptelefoon van
deze muziek genieten. Dat is het Groot-
Brittannië van de socialistische premier
Harold Wilson, nadat die in ’74 de conser-
vatieven heeft verslagen. De staatsschuld is
blijven stijgen, de werkloosheid neemt toe
en het ideeëngoed van het extreem-rechtse
National Front kent een steile opgang. De
goedbedoelde, maar warrige en allesbehal-
ve doortastende sociale maatregelen van
Labour vermogen er allemaal niets tegen,
geketend als de partij wordt door linkse,
behoudsgezinde vakbonden. Ook Wilsons
opvolger, James Callaghan, kan het tij niet
keren. De U.K. ligt op apegapen.

De suggestie van Coe is duidelijk: hij trekt
een parallel tussen de logge symfonische
rock en het hulpeloze Labour. Als we deze
parallel doortrekken – en de auteur doet
ons dat voor – dan krijgt de uitbarsting van
de punk in die tijd een heel nieuwe beteke-
nis. Net zoals in de politiek zit men ook in de
pop op doortastende actie, op een tabula
rasa te wachten. Met The Damned en The
Sex Pistols in ’77 is het zover; voor de poli-
tiek duurt het nog twee jaar langer, tot de
electorale afstraffing van Labour en de
machtsgreep van de Tory’s. Anders gezegd:
voor Coe zijn Johnny Rotten en Margaret
Thatcher feitelijke bondgenoten. 

Punk staat voor rebellie, het is een protest-
beweging. Met een woeste geboortekreet
heeft het onmiddellijk een plek opgeëist in
de Britse samenleving van de jaren ’70,
wild schoppend naar alles wat macht uit-
straalde. Naar het koningshuis, naar de
media, naar het hele politieke systeem. Er is
geen toekomst, geen alternatief, er is geen
enkel utopisch project dat nog deugt.
Vandaar dat punk zich direct buiten het
partijpolitieke spectrum plaatst en de anar-
chie predikt.

Tot op heden wordt punk als een eerder
links fenomeen gezien. Bakoenin staat dich-
ter bij Marx dan bij Hitler, kun je zeggen.
Nochtans wordt elke verwijzing naar het
historisch anarchisme in deze context al
snel ongemakkelijk. De ideologen van de
punk – als ze al bestaan hebben – konden
nooit enige indruk of naam maken.
Bovendien is veel van wat punk wil verkon-
digen enkel terug te vinden in slogans en
kretologie. Een gefundeerde onderbouw ont-
breekt. Wie iets over punk wil vertellen,
heeft het beter over de mediamechanismen
in de jaren ’70. Jon Savage, die de beste en
meest complete geschiedenis van de punk
schreef (England’s Dreaming uit 1991), doet
dat ook. Vooral in zijn reconstructie van het
kat-en-muisspel tussen The Sex Pistols en de
tabloids legt hij haarscherp bloot hoe de
groep veel van het onheil dat haar over-
kwam, zelf heeft uitgelokt (met een dubieu-
ze hoofdrol voor manager Malcolm
McClaren). En zijn conclusie is duidelijk: de
media hebben die strijd gewonnen. Punk is
er niet in geslaagd de agenda te bepalen. Het
werd te snel en te vaak een onderwerp voor
tabloids, die vooral inzoomden op drankmis-
bruik en vernielde hotelkamers. Toch blijft
Savage zoals iedereen het fenomeen in de
linkse hoek situeren. Punk blijft dat moment
waarop de openbare orde in gevaar werd
gebracht. Het koningshuis, het parlement,
de BBC en de kranten spraken gezamenlijk
schande van het onding, een unicum in de
Britse geschiedenis. Men moet het tenslotte
maar kunnen. Vele eenvoudige vragen blij-
ven daardoor, ook bij Savage, onbeant-
woord. Hoe werkte deze muziek eigenlijk?
Wat maakte ze los in de luisteraar? Wat riep
ze op en waartoe zette ze aan?

Het zijn vragen die men bijvoorbeeld ook
kan stellen over de werking van de
Amerikaanse folk uit de jaren ’50 en ’60, die
een duidelijk maatschappelijke boodschap
had en aanspoorde tot samenhorigheid en
actie in de strijd tegen sociaal onrecht. Het
was weerbare, vitale, maar allerminst agres-
sieve muziek. Van de folk weten we hoe hel-
der die zijn humane bekommernissen kon
vertalen in tekst en muziek en hoe het
betoog errond dat alleen maar versterkte. De
Amerikaanse folk was dan ook een genre dat
gemakkelijk te linken viel aan een vooruit-
strevende politiek – het omgekeerde kunnen
we zeggen van de country, haar behouds-
gezinde tegenhanger.

Een korte vergelijking met deze genres
roept dadelijk nieuwe vragen op. Tot welke
groep mensen richtte de punk zich? Waar
spoorde ze die groep toe aan? Richtte de
punk zich wel tot een groep? Zo ja, aan
welke samenhorigheid appelleerde ze dan?

Punk heeft schijt aan de koningin, het fat-
soen, de goede smaak en zeden, maar het
komt niet expliciet op voor meer werk, een
beter leven, gelijke rechten (The Clash is
misschien een uitzondering, soms toch).
Die moeite wil het niet meer doen. Met aan-
stekelijke en provocerende slogans zoekt het
een doelloze opwinding. Het fulmineert
tegen de verveling, maar als een echte para-
siet heeft het die verveling ook nodig. Het is
niet echt op zoek naar een uitweg. Extreem-
links én -rechts hebben wel getracht het
dier te vangen, maar zonder blijvend suc-
ces. De slogans gaan immers alle kanten
uit; ze zijn krachtig, maar ook leeg, omdat
ze geen concreet project oproepen. Maar is
dat nu juist geen politiek statement? Is de
weigering om een maatschappelijk project
voor te stellen, niet het enige wat men in
een schijnbaar uitzichtloze situatie kan
doen? Toch is punk tegelijk zeer vitale
muziek – als we vitaliteit met agressie
mogen gelijkstellen. Het constateert de
ondergang en wil die ondergang botvieren.
Het geweld van de muziek op zich is niet vol-
doende, anders zou er geen verschil zijn tus-
sen punk en de Britse heavy metal die op dat
moment ook een opgang kent (Motörhead,
Judas Priest, Iron Maiden). Los van de muzi-
kale verschillen gedijt punk in een compleet
andere context, hanteert het een totaal
ander betoog. Dat betoog is wezenlijk voor
de beeldvorming, maar het vervormt ook de
kijk op het ding. Daarom opnieuw de vraag:
hoe werkt deze muziek eigenlijk? Wat doe ze
met haar luisteraars? Valt ze wel samen met
het betoog dat ze over zichzelf afsteekt? Is er
een verschil tussen wat punk meent te zijn
en wat punk maar is? Gesteld uiteraard, dat
we dat ooit kunnen weten. En rekening
gehouden met de vervormende werking
van de geschiedenis. Inmiddels zijn we der-
tig jaar verder; we dissecteren een geraam-
te. Onze bevindingen kunnen afwijken van
die van de getuigen van het eerste uur. 

Liedjes

Punk is – niemand zal het tegenspreken –
eenvoudige muziek. Een paar akkoorden,
simpele songstructuren en na drie minuten
is het vaak gedaan. Dat de nummers een-
voudig en kort zijn is meer dan een muzi-
kaal gegeven: het is een nieuw dictaat in
’77 en tegelijk een kritisch concept, een
metamuzikaal statement. Songs waren in
de loop der jaren steeds langer geworden,
en lengte is ernst, zo weten we uit de jazz.
Lengte creëert ook ruimte, ruimte voor het
etaleren van complexiteit, kunde, techniek
en verfijnde kracht. In tijden van toene-
mende kansarmoede lijkt dat al snel een
klassengegeven, zeker in de U.K. Niet dat
working class jongens zich dat meesterschap
niet eigen kunnen maken – integendeel,
lage afkomst werd zelfs een noodzakelijke
voorwaarde om het te kunnen maken; des-
noods moest men er maar over liegen (The
Beatles). Tot een algemene emancipatie van
de werkende mens heeft dat niet geleid. Wat
begrijpelijk is. De ster die men aanbidt, het
leven waarvan men droomt moet zich altijd
aan de andere kant bevinden, weg van de
rauwe realiteit van het gewone bestaan.
Het is altijd de gang van zaken geweest dat
uit de massa van simpele jongens, die ooit
zelf naar hun idolen opkeken, enkelingen
werden uitverkoren die grote sterren zijn
geworden. Het is ook logisch dat ze daar, uit
jaloezie of een gevoel van verraad, kritiek
voor moesten slikken. Nooit echter is dat
proces zo systematisch op de korrel geno-
men als door de punkbeweging. Misschien
omdat de sterren van de jaren ’70 hun sta-
tus niet alleen persoonlijk beleefden, maar
ook vertaalden in wat doorging voor bom-
bastische, pretentieuze muziek? 

De harde en progressieve muziek van de
jaren ’70 speelt zich af in een sacrale ruim-
te. Beter nog, ze is die sacrale ruimte zelf.
Een gotisch bouwwerk waar zich eindeloze
rituelen ontplooien die veraf staan van de
dagelijkse kommer. Zeker, er is plaats voor
ironie (Supertramp), gewelddadige sex (Led
Zeppelin), vervreemding (Pink Floyd), maar
dan als kenmerken van een langzaam opge-
bouwd, imponerend schouwspel, dat los
van die kenmerken toch intact blijft.

Punk verafschuwt die sacrale ruimte. Het
wil er niet alleen de iconen van stukslaan,
het wil ook de ruimte zelf kapotmaken,
dichtcementeren. Luister nog maar eens
naar de eerste punkplaten. Het weinige aan

minuten dat nog overblijft, wordt volgestort
met grote, harde blokken volume. Men
heeft het toen nooit durven zeggen, maar
punk wil de compositie opnieuw aan het
lied schenken, in plaats van het lied te offe-
ren aan het ritueel. Want dat blijven de
nummers van The Sex Pistols en The
Buzzcocks: liedjes. Men kan ze meefluiten.

In de sacrale ruimte van de prog-rock is een
altaar opgetrokken voor het allerheiligste
moment: de solo. Het icoon bij uitstek.
Nooit van de bas (die een dienende rol
heeft), soms van de drum (die pure power
demonstreert), meestal van de gitaar (die
kracht aan melodie koppelt en daarom
completer is, en werkelijk kan vervoeren).
De solo verenigt heldendom en diepzinnig-
heid, maar ook machismo en afgoderij. De
dynastie die de rock heeft gesticht is reli-
gieus en fallocratisch van karakter.

Punk wil dat allemaal aan diggelen slaan.
Dat betekent de lengte radicaal inkorten en
ook de solo afschaffen. Geen gewijde stiltes
meer, geen rituelen, geen sterrendom of
priesterschap. De schaarse solo’s op vroege
punkopnames, Boredom van The Buzzcocks,
Anarchy in the U.K. van The Sex Pistols, zijn
zo kort en rudimentair dat ze persiflages lij-
ken. (Misschien zijn ze ook een kleine toegift
aan wat jongens met gitaren toch altijd
weer willen: een korte glansrol, zelfs als
nieuwe tijden en zeden dat verbieden.)
Punk reageert daarmee niet alleen tegen de
illusie, maar ook tegen de verspilling. Het is
bezuinigingsmuziek, nadat het de jaren
voordien zo de spuigaten is uitgelopen. Dat
is de boodschap die oude punkplaten ver-
kondigen: het kan zoveel krachtiger met
zoveel minder. Vernielen krijgt hier een eco-
nomische betekenis. Om de zaken opnieuw
te laten floreren, moet er eerst veel kapot-
gesmeten worden.

Zoals vaker bij iconoclasme gaat de vernie-
ling gepaard met plezier. Afbreken, zo wis-
ten we als kind al, is lollig. Dat plezier heeft
een ernstig neveneffect, dat het loutere ple-
zier mogelijk overtreft. De lach die het uit-
lokt, heeft de tanden op elkaar geklemd. Het
is geen empathische, uitbundige, maar een
koude, misprijzende lach. Die combinatie
van plezier en ernst, die op alle vroege
punkplaten is na te beleven, laat zich als
een psychologisch machtsprofiel lezen. De
punkmuzikanten incarneren dat profiel en
drukken het door naar de luisteraars, de
fans, die het op hun beurt in een heftige
energie moeten omzetten. Dat maakt de
punk tot een contradictorische expressie.
Enerzijds roept ze op tot een samenscholing
van gelijkgezinden, maar eenmaal die bij
elkaar zijn, spoort ze niet aan tot samen-
horigheid. Het geweld van de muziek en het
opruiende karakter van de boodschap jut-
ten de aanwezigen op tot een maximale
territoriumdrift, wat, gezien de krappe
afmetingen van de krochten waarin punk-
concerten in die fameuze gloriedagen door-
gingen, tot hilarische taferelen leidde.
Opeengepakt als haringen stond iedereen
op elkaar in te schoppen. Men noemde het
verschijnsel pogo. Er kwamen glasscherven
en kettingen bij te pas en er vloeide vaak
bloed.

Ook vandaag nog, bij het opzetten van
een plaat, ervaar je wat dat geweest moet
zijn. Punk installeert een autoritair systeem
met een onmiddellijke fysieke en psychische
impact. Het is opruiend en controlerend
tegelijk. Het wil greep. Zet de punk aan tot
denken? De punk beveelt, hier en nu, het
lichaam. Waartoe? Tot een korte ontlading.
Terwijl de lange songstructuren van voor-
heen alle ruimte lieten voor het wegdro-
men, de roes, de langzaam opgebouwde
extase, het louterende hoogtepunt en de
afsluitende, wegstervende finale (Echoes
van Pink Floyd), wil de punk alles kort en
brutaal als een statement laten ervaren.
Maar het wil daarom niet minder overwel-
digen. De luide combinatie van gitaar, bas
en drums is niet minder machistisch dan
het geweld van Led Zeppelin. Hier is hoog-
stens een ander soort manipulator aan het
werk, met andere, goedkopere tactieken.

Een voorbeeld. Fast Cars (1978) van The
Buzzcocks is grappig als je de tegenstelling
begrijpt tussen het ecologische onderwerp
(‘weg met snelle auto’s!’) en de nerveuze
manier waarop ze het brengen (snel tempo,
harde gitaren, geweldige klank). Er zit kri-
tiek in en ook humor. Maar zet het luid, en
je wordt opgestookt. Je voelt je lijf samen-
trekken in een drift tot ongerichte actie. Je

voelt de adrenaline. Gedaan met ingewik-
kelde sprookjes en toekomstdromen, dit is
een directe aanval op de maatschappij van
vandaag en de muziek van gisteren. Het
nummer klinkt ook erg goed, veel beter dan
wat The Clash op dat ogenblik maakt. De
man aan de knoppen heeft zijn werk uitste-
kend gedaan (Martin Rushent).

De studio en de producer

Punk maakt komaf met de lange studiotijd
die nodig wordt geacht voor een plaatopna-
me. In de jaren ’70 trekken supergroepen
zich steeds langer terug in de studio om met
verbluffende resultaten tevoorschijn te
kunnen komen. Het gaat er niet meer om
een herkenbare klank vast te leggen, maar
een nieuw, onbekend geluid te zoeken. Pink
Floyd (met Dark Side of the Moon en Wish
You Were Here) is een duidelijk voorbeeld. De
studio creëert afstand (‘waar zitten ze feite-
lijk? waar zijn ze mee bezig?’) en kunstma-
tigheid (‘dit hebben we nog nooit
gehoord!’). Het werk van Pink Floyd heeft
een duidelijk escapistisch karakter, maar de
cynische teksten versterken de donkere,
vervreemdende aard van hun muziek.
Vervreemding vertroebelt het escapisme: de
vlucht leidt niet zonder meer naar een para-
dijselijk oord (zoals bij The Beach Boys),
maar naar een onheilspellende plek. Pink
Floyd heeft veel tijd geïnvesteerd in het
klanktechnisch perfectioneren van die plek.
Vergelijk het misschien met een peperdure
sciencefictionhorrorfilm uit die tijd, Alien
bijvoorbeeld.

Voor punk moeten een paar opname-
dagen volstaan. Ook dat is meer dan een
praktische of budgettaire overweging, het is
een luid verkondigd credo. De muziek moet
snel bedacht, snel uitgevoerd en snel opge-
nomen kunnen worden, op het ritme van
het hectische stadsleven. Do it yourself is de
slogan die deze filosofie beroemd zal maken.
Echter, als het over opnames gaat: zelf heb-
ben de punks nauwelijks achter de knoppen
gezeten. Dat deden producers, die het welis-
waar anders wilden doen dan voorheen,
maar daarmee ook hun eigen trucs gingen
uitproberen om deze muziek een maximale
overweldigingskracht te geven. Punkbands
klonken op plaat bepaald anders dan op het
podium. Strakker, minder amateuristisch.
De intelligente Martin Rushent, ook produ-
cer van The Stranglers en later van The
Human League (!), geeft The Buzzcocks de
nodige power om indruk te maken. Chris
Thomas – bepaald geen punker – voegt
zoveel gitaar-overdubs toe aan de nummers
van The Sex Pistols, dat het belachelijk
wordt. En de eerste plaat van The Clash
klonk nog tamelijk zwak, maar dankzij de
pas uitgebrachte oorspronkelijke demo’s
van London Calling (1979) kan je nu horen
hoe Guy Stevens de muziek op de uiteinde-
lijke master heeft strak getrokken, opge-
poetst en aan kracht laten winnen. Het is de
Clash-plaat die vandaag nog het meest
gedraaid wordt.

De kracht van de punk is niet de kracht
van de straat en het rauwe amateurisme
van de eerste punks. Het is de kracht van de
simulatie daarvan, geconstrueerd in de stu-
dio. Indien punk over zichzelf wil beweren
dat het in wezen een levend gebeuren was,
op straat en op het podium, en dat opnames
slechts tweedehandse, tweederangse deri-
vaten waren, dan had het maar geen platen
moeten uitbrengen. Maar zonder platen
kon het niet. Punk zou niet bestaan hebben,
mocht het niet langs de filter van de
muziekindustrie gepasseerd zijn en als pro-
duct in de winkel hebben gelegen. De studio
blijkt, eens te meer, cruciaal te zijn geweest.

In het verhaal van de punk is opvallend
weinig plaats ingeruimd voor de rol van de
producer. Precies hij heeft ervoor gezorgd
dat het verhaal van de punk een plek kreeg
in de grote geschiedenis van de pop – wat de
facto de geschiedenis van haar opname-
kwaliteiten is. Punks die het met weinig stu-
diotijd én een onbenullige producer moes-
ten stellen, hebben amper de annalen
gehaald. Het belang van de studio en de
producer wordt vaak verzwegen; de opna-
me zou maar een minieme tussenstap zijn
tussen podium en plaat. Terwijl de studio
juist een vitale en maskerende rol speelde.
De belangrijkste punkplaten zijn bepaald
niet amateuristisch opgenomen. Niet voor
niks azen grote platenbedrijven op de voor-
naamste punkacts, met veel geld in de aan-
bieding. EMI op The Buzzcocks; EMI, A&M
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en Virgin op The Sex Pistols; CBS op The
Clash. Anders gezegd: punk was een pak
duurder dan het zich voordeed. 

Het product

In hun subversie moeten punkteksten hel-
der zijn. Er is een lange traditie binnen de
kunsten die het subversieve – dada, de vijfti-
gers, freejazz, cobra… – in het onbegrijpelij-
ke vertaalt, maar wat de punk met zijn tek-
sten wilde zeggen, heeft zich altijd goed laten
verstaan. No future, of no more heroes, of I’m
so bored with the USA. Het maakte zich daar-
mee tot een bij uitstek verkoopbaar product,
omdat het een beroep deed op de technieken
van de publiciteit. En zeker, daar zijn aanste-
kelijke, opwindende platen uit voortgeko-
men. Het wordt wel gênant als in sommige
teksten over punk verwezen wordt naar de
invloed van het Situationisme. Dat kan
hoogstens een Situationisme voor begin-
ners, of beter, voor perverten en marketeers
zijn. Een Situationisme dat enkel verschijnt
in een vorm die de jeugdige massa aan-
spreekt en voor de markt bedoeld is. Er is veel
geld verdiend met punk. Guy Debord zou
ervan gruwelen.

Waar gaan de teksten zoal over?
Inhoudelijk zijn er verschillen tussen de
bands. The Clash kiest voor het politieke
engagement en de positie van de underdog
(I’m so bored with the USA, White Riot, Hate
& War); The Buzzcocks betrekken er de per-
soonlijke levenssfeer bij (Boredom, Orgasm
Addict, What Do I Get?) – ze hebben tenmin-
ste humor. The Pistols ten slotte willen
vooral rel (Anarchy in the UK, God Save the
Queen). The Clash zijn combattiever; The
Buzzcocks laconieker; The Pistols onbe-
schoft.

De titels van de nummers geven het al
aan: er wordt in leuzen en slogans gespro-
ken. Ook het woord is aan een economische
sanering onderworpen. Het moet vooruit-
gaan, duidelijk zijn, spijkers met koppen
slaan. Zoiets als een complex betoog krijgt
geen kans om zich te ontwikkelen. De snel-
le, puntige retoriek regeert, het refrein is de
punch line. Introspectie beperkt zich tot de
grote negatieve gevoelens (woede, agressie,
opstandigheid) en wat op de lever ligt moet
onmiddellijk naar buiten. Altijd is de wereld
tastbaar en concreet aanwezig, in een urba-
ne context. De muziek laadt zich op door het
gedrum en de opwinding van de grootstad
(te merken aan haar energie en haar snel-
heid) en de verveling en de frustratie van de
randstad (te merken aan haar negatieve
attitude). Vandaag zouden reclamejongens
de helderheid en de stootkracht van deze
campagne prijzen.

Men zou hoogstens kunnen zeggen dat
punk zijn aanhangers een steviger zelfbeeld
voorhoudt. Meer dan een schrale, onbuig-
zame identiteit heeft dat niet opgeleverd.
Punk is een offensief genre dat geen plaats
laat voor twijfel of zelfkritiek (misschien
een beetje bij The Buzzcocks). Het voert
alleen propaganda, voor zichzelf. 

Natuurlijk, punk heeft de muziek een
onwaarschijnlijke injectie gegeven. Men
kan twijfelen of de pop echt stillag midden
jaren ’70 – er was de opmars van de reggae,
de countryrock, de disco (oei!) – maar zon-
der de punk zouden ons heel wat muzikale
avonturen onthouden zijn geweest.
Nochtans is punk zelf geen experimenteel
genre. De avonturen ontwikkelen zich in
haar zog. Zelf houdt punk zich binnen de
stramienen van de single. Het wijkt niet af
van het klassieke instrumentarium (syn-
thesizers verboden), en schikt de gitaar, de
bas en de drums in een verhouding die we
van oudsher kennen. Simon Reynolds, in
zijn boek over postpunk (Rip It Up and Start
Again: Postpunk 1978-84 uit 2005) wijdt
een overtuigend essay aan het verschil tus-
sen The Sex Pistols en Public Image Limited
(PIL). Die laatste groep richt Johnny Rotten,
nu onder zijn eigen naam, John Lydon, op
tussen de ruïnes van de inmiddels gesplitte
Pistols (1978). Reynolds moet weinig van
punk weten. Hij vindt het ouderwetse, reac-
tionaire muziek die, in weerwil van haar
afkeer voor rock ’n roll, niets meer doet dan
Chuck Berry imiteren. Als de punk zich
echt tegen de rock wou keren, waarom
kwam het dan niet met iets nieuws op de
proppen? Omdat punk alle elementen in
zich verenigde die nodig zijn voor een her-
kenbaar, opwindend, commercieel product,
waarvan men enkel kan zeggen dat het

moed en zakelijk instinct vergde om de
gewaagde boodschap en stijl te lanceren.

Maar hoe snel is zoiets uitgewerkt? Hoe
vlug gaat zoiets tegensteken? Op het
moment dat punk furore maakt, ontstaan
al nieuwe groepen die het keurslijf voelen
knellen en weg van de muzikale beperkin-
gen en de dogmatische retoriek nieuwe
wegen willen zoeken. Howard Devoto ver-
laat The Buzzcocks al na een half jaar om
Magazine op te richten: een groep die veel
trager speelt, opnieuw keyboards gebruikt
en een intellectueler publiek aanspreekt.
Bowie is hier van invloed. Roxy Music ook.
The Clash van hun kant breiden hun reper-
toire uit met invloeden van de reggae, de
ska, de rockabilly en zelfs de jazz. Het levert
hen met London Calling in ’79 hun sterkste
plaat op. Rotten zelf is nog het beste voor-
beeld. Als The Pistols begin ’78 splitten,
begint hij PIL, samen met Keith Levene en
Jah Wobble. Hun muziek is nog ongehoord
op dat moment, ze creëert opnieuw ruimte.
De gitaar zoekt zich snijdend een weg, ver
verwijderd van de standaardriffs van de
rock. De nummers worden weer langer, bas
en drum verlaten hun dienende rol om op
de voorgrond te treden. De bas vooral op
Metal Box, de drums op Flowers of Romance.
Het taboe op zwarte muziek (reggae, dub)
wordt eindelijk opgeheven.

Punk is een verbodsteken geweest, een
index met do’s-and-don’ts. Ze heeft, terwille
van een strakke, marktgerichte identiteit,
alles onderdrukt wat haar eigen makers
interesseerde. Lydon hield meer van dub,
van Peter Hammill, van folk. Eens uit de
klauwen van McClaren doet hij muzikaal
waar hij echt zin in heeft. Een succes zoals
The Sex Pistols zal het nooit worden. PIL
had nauwelijks hitsingles. 

De punk was een protestbeweging. Protest
kan allerlei gedaanten aannemen – stilte is
een bekend en stuitend voorbeeld – maar
punk koos voor de overrompelende luidheid.
Het is een begrijpelijke contestatie tegen het
volwassen imago dat de pop zich inmiddels
had aangemeten. Want dat de pop haar
jeugd opnieuw opeist, is iets dat geen enkele
generatie mag ontzegd worden. In dat
opzicht hadden de punks gelijk. Het is ook
het wezen van haar protest. Dat is maar in
tweede instantie sociaal, maatschappelijk of
politiek: het is vooral puberaal. Het is onge-
richt, of misschien multidirectioneel, luid-
ruchtig en onredelijk, zonder een andere
boodschap dan het uitschreeuwen van het
eigen bestaan. Uiteraard wou de punk niet
tot de pop behoren. Ze wou anders zijn dan
al het andere, de geschiedenis van nul laten
beginnen, zichzelf buiten elke populaire tra-
ditie plaatsen, met enkel vage verwijzingen
naar The Stooges en The New York Dolls,
naar die momenten in de geschiedenis van
de pop die zich door muzikaal geweld wilden
onderscheiden van de zachtere mainstream.

Maar er zijn zoveel meer van die momenten.
Elvis in ’55; The Stones en The Yardbirds in
’63; The Who in ’65; The Doors en Hendrix
in ’67; Led Zeppelin in ’72, The Pixies in ’86;
Nirvana in ’91… De pop heeft een kort
geheugen. Met iedere generatie wil ze
opnieuw het warm water uitvinden. Alleen
de stijl en de retoriek veranderen. Hoe van-
daag opwinding genereren zoals nooit tevo-
ren, het is telkens weer de enige vraag die
ertoe doet. Die vraag bestaat nooit in een
pure vorm, ze is steeds versneden met het
vernuft en het zakelijk inzicht van oudere
jongens die als managers en platenbazen
opduiken. Het maakt die vraag tegelijk aan-
doenlijk en verdacht. 

Het concept punk bestond al vroeger dan de
muziek zelf. Het was Malcolm McClaren, een
Schotse jood met een moeilijke jeugd, die
midden jaren ’70 vond dat het tijd werd voor
iets anders. Iets dat hijzelf zou kunnen
bedenken en orkestreren. Jon Savage laat de
geschiedenis van de punk met een honderd
pagina’s tellende biografie van McClaren
beginnen: het zou iedere oprechte punker
woest moeten maken, ook al is het waar-
schijnlijk de juiste invalshoek. Een naam
heeft McClaren nog niet voor zijn project, hij
weet slechts dat hij iets wil dat ophef maakt,
shockeert. Met ontwerpster Vivienne
Westwood opent hij een klerenwinkel met
veel rubber, leer en obscene t-shirtprints; en
hij zoekt naar de juiste opwindende muziek-
act om de modelijn te lanceren. Een bleke
spijbelaar die vaak in de shop rondhangt,
brengt hem op ideeën. Steve Jones, een krui-
meldief met een moeilijke jeugd (alweer)
speelt graag gitaar. McClaren spoort hem
aan om een groep te vormen en muziek te
maken in de geest van The New York Dolls.
Hij recruteert Paul Cook, Glen Matlock en
later de Ier John Lydon. McClaren huurt ook
een repetitieruimte, hij steekt er echt wel
geld in. Vanaf dan, we zijn nu eind ’75, zal
McClaren stap voor stap plannen door welke
woelige wateren hij The Sex Pistols zal lood-
sen en hoe dat moet gebeuren. Amper acht-
tien zijn de jongens.

Het verhaal van The Pistols leest als een
aangrijpende tragedie. McClaren begrijpt
dat hij van de band – meer nog dan van het
genre, dat hem uiteindelijk weinig interes-
seerde – een mediafenomeen moet maken.
Hij organiseert concerten die steevast op
incidenten en bloedige rellen eindigen. Dat
verergert nog als de keurige Matlock
(bedenker van een paar van The Pistols’
beste melodieën, zoals Pretty Vacant) aan de
deur wordt gezet en vervangen wordt door
een jongen die stuurloos door de chaos zal
laveren en die vatbaar is voor alles wat hem
in een roes brengt. Hij heet John Beverly,
maar kiest ervoor om als Sid Vicious door
het leven te gaan. Sid is Pistolsfan van het
eerste uur. De basgitaar beheerst hij niet,
maar dat is bijzaak. Het beeld is nu perfect.

Het malicieuze van McClaren zit hem erin
dat hij, toch zo’n tien jaar ouder dan de jon-
gens, wel aan de touwtjes trekt, maar geen
enkele persoonlijke verantwoordelijkheid
opneemt. Alleen het product telt: hoe het
aan de man wordt gebracht en welke sensa-
tie het veroorzaakt. Het drama kent hoogte-
punten, met het uitbrengen van iedere
nieuwe single, en eindigt met moord
(Vicious steekt zijn vriendin dood) en zelf-
moord (Vicious neemt een overdosis).
Lydon, de enige intelligente, is dan al uit de
groep gestapt, na een desastreuze toer door
Amerika. Daar komt aan het licht hoe ver-
schrikkelijk het is om in een spraakmaken-
de groep te zitten. Als Vicious sterft, heeft
McClaren er het maximum kunnen uitper-
sen. Alleen zieke idolatrie kan zulke drama’s
koesteren en haar vertolkers tot helden uit-
roepen. De pop zit er vol van.

Punk heeft in zijn begindagen diverse sym-
bolen en gezindten uitgedragen. Het koket-
teerde zowel met anarchisme als met swasti-
ka’s, liep rond met prints van Hitler en van
Stalin. Punks geloofden in de grimmige iro-
nie achter die maskerade. In werkelijkheid
ging achter het masker chaos schuil en werd
de punk een warme broedzak voor allerlei
haatzuchtige sentimenten. Het werd, naast
een schuiloord voor verstoten en ontheemde
jongeren, ook een haard van misogynie,
homofobie of eenvoudig racisme. Allemaal
sentimenten die het terzelfdertijd hardnek-
kig meende te bestrijden. Nochtans, aan de
overzijde van de oceaan, in zwoele onder-
grondse dansclubs, ontwikkelt zich op
datzelfde moment een genre, door de punk
verafschuwd, dat zonder gêne voor de com-
mercie alles omarmt, alles toelaat, en met
weinig verklarende woorden een overweldi-
gende emancipatoire kracht heeft. In de
disco hebben vrouwen, zwarten en homo’s
zich van meet af aan thuisgevoeld.

Punk is een withete, maar vooral ook
blanke en daardoor restrictieve eruptie
geweest in de geschiedenis van de pop.
Zwarte invloeden heeft het zolang het kon
geweerd. Het is nochtans de zwarte muziek
geweest, een wérkelijk vitale en universele
expressie, die de pop in het begin van de
jaren ’80 van de ondergang heeft gered. 

Afbeeldingen:

Na haar tweede verkiezingszege leidt Thatcher
zelf de fondswerving voor de Torypartij in
Blackpool.

Malcolm McClaren leidt een tv-interview
tijdens de Anarchy Tour, 1976.
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MEREL VAN TILBURG

Het is mijn verdienste het parallellisme te 
hebben geformuleerd, het als eerste bewust in
de praktijk te hebben toegepast, en dat kan 
niemand mij afnemen. Nu ik het parallellisme
heb aangetoond, gaat iedereen ermee aan de
haal; nu willen ze allemaal de slimmerik zijn,
maar het is niet waar; het parallellisme heeft u
aan mij te danken.1

Met deze woedende woorden, opgetekend
door zijn biograaf Carl-Albert Loosli, rea-
geerde Ferdinand Hodler in 1915 op het
bericht dat een collega zich de uitvinding
zou hebben toegeëigend van zijn kunst- en
levensbeschouwelijke theorie, het zoge-
naamde parallellisme. Inderdaad getuigden
verschillende kunstenaars uit Hodlers
omgeving rond 1915 van de rechtlijnigheid
en formele nietsontziendheid waaraan de
meester ten prooi viel, door steeds maar zijn
doctrine te benadrukken. Félix Vallotton
dacht dat Hodler zich herhaalde uit angst
niet te worden begrepen; Cuno Amiet meen-
de dat het parallellisme niet het belangrijk-
ste kenmerk in de schilderkunst kon zijn en
keerde zich van Hodler af; Koloman Moser
tot slot noteerde in zijn dagboek dat Hodler
een goed kunstenaar was ondanks zijn theo-
rie van het parallellisme.

De toepassing van het parallellisme – dat
wil zeggen: alle soorten formele herhaling in
een beeld – moest er volgens Hodler toe lei-
den dat het kunstwerk “een nieuwe orde zal
openbaren, die aan de dingen inherent is, en
wel: de idee van eenheid”.2 Hodler stelde
zelfs dat het de “missie” van de kunstenaar
is, het eeuwige in de natuur uit te drukken,
haar “wezenlijke schoonheid”.3 Orde, wet-
matigheid, eenheid en een nauwe relatie
tussen natuur en kunst zijn de grondslagen
van het parallellisme. Kenmerkend voor
Hodler zijn de eindeloze series uitgezuiverde
en ijle berglandschappen, en de groepen
monumentale en decoratieve ritmische
figuurcomposities. De plastische principes
die kunnen worden teruggevoerd tot het
parallellisme zijn herhaling, symmetrie, ver-
eenvoudiging, ornamentele structurering,
formele reductie van voorbeelden uit de
natuur, uniformiteit, monumentaliteit, dui-
delijke contourlijnen en beperking van het
kleurenschema. Een deel van deze technie-
ken vinden we ook bij andere symbolistische
kunstenaars. En met de idee om het tran-
scendente, eeuwige of spirituele in de
natuur uit te drukken in vorm en kleur,
staat Hodler evenmin alleen. Wat Hodler
echter onderscheidt van andere symbolisten
is de nadruk op symmetrie en herhaling als
belangrijkste beeldende elementen.

Hodler formuleerde het parallellisme voor
het eerst in detail in zijn toespraak
La Mission de l’artiste uit 1897. In de prak-
tijk was hij echter al vroeger met parallellis-
tische vormexperimenten begonnen. In de
literatuur geldt het schilderij De Nacht
(1890-1891) als eerste voorbeeld. In een
onbestemd nachtelijk landschap, te midden
van een groep halfnaakte slapende mannen
en vrouwen, schrikt een man met Hodlers
gelaatstrekken wakker van een zwartgeslui-
erde (droom?)figuur die op zijn borst ligt.
Voor Hodler was dit schilderij zijn eerste
kunstwerk tout court. Nochtans was de kun-
stenaar toen al 37 jaar oud. 

De aanloop

Het verhaal van Holders jeugd, althans
zoals hij het zelf vertelde aan de biograaf
Loosli, beantwoordt aan meerdere topoi
van de kunstenaarslegende.4 Zijn kindertijd
in Bern was gekenmerkt door armoede,
ziekte en dood, maar ondanks tegenspoed
ontwikkelde zijn tekentalent zich al op
ongewoon jonge leeftijd, en zonder bijzon-
dere scholing. De schoonheid van zijn
geboortestad Bern en van het omliggende
Zwitserse landschap bracht Hodler,
opnieuw volgens hemzelf, tot esthetisch
bewustzijn. Ook dat sluit aan bij de stan-
daardlegende van de geniale kunstenaar,
die geen ander voorbeeld volgt dan dat van
de natuur. Bij zijn stiefvader, een vakschil-
der, hielp Hodler als kleine jongen uithang-
borden te schilderen. Hierover vertelde

Hodler aan Loosli dat zijn latere opdeling
van de voorstelling in grote kleurvlakken er
zijn oorsprong vond. Ook de typische kleur-
combinatie van goudgeel en blauw leidde
Hodler terug naar deze vroegste schilder-
experimenten.5 Minder nadruk legde hij op
zijn leertijd (van 1867 tot 1870) bij een
landschapsschilder die een atelier voor toe-
ristische veduta’s en ansichten leidde.
Hodler leerde er met zo weinig mogelijk
middelen een groot aantal verkoopbare
landschappen te schilderen. Zijn latere seri-
aliteit wordt vaak – en dit keer niet door
hemzelf – in verband gebracht met het
lopendebandwerk bij deze veduteschilder.
Ook de opbouw van composities door het
invullen van contourlijnen wordt met die
periode verbonden.

In 1871 reisde Hodler op negentienjarige
leeftijd te voet uit het Berner Oberland naar
Genève, op dat moment de artistieke hoofd-
stad van Zwitserland. In het plaatselijke
Musée Rath schilderde hij kopieën naar de
twee belangrijkste Zwitserse landschaps-
schilders, Alexandre Calame en François
Diday, beide behorend tot de late romantiek.
Tegenover hun heroïsch-pathetische land-
schappen, staan de intieme, op de School
van Barbizon geïnspireerde landschappen
van Barthélémy Menn, die Hodler tussen
1872 en 1876 accepteerde in zijn klas aan
de Ecole des Beaux-Arts. Hij liet Hodler van
voren af aan beginnen, om de ‘slechte’
invloed van zijn eerdere training ongedaan
te maken, oftewel: om Hodler op te leiden als
kunstenaar in plaats van beroepsschilder.

Het kunstenaarschap nam Hodler zeer
serieus, en in zijn leertijd bij Menn formu-
leerde hij zijn Tien geboden, schilderkunstige
regels die hemzelf en zijn publiek als lei-
draad moesten dienen. Het eerste gebod
luidt dat het oog de maat is van alles wat
zichtbaar is. Volgens het tweede gebod moet
de kunstenaar de natuur zien als een plat
vlak. De overige geboden behandelen de
geometrische benadering van de schilder-
kunst, het belang van de contourlijn, het
gebruik van meetinstrumenten en de trai-
ning van het oog.6 De tien geboden getuigen
van Hodlers hang naar wetmatigheid, lang
voor de formulering van het parallellisme. 

Hoewel Hodler zich later hardnekkig als
autodidact bleef presenteren, volgde hij een
degelijke ‘academische’ scholing, nog aan-
gevuld met uiteenlopende hoorcolleges en
lectuur van de klassieken. Een alleseter was
Hodler in zijn beginjaren ook op schilder-
kunstig gebied en de heterogeniteit van zijn
vroege landschapschilderijen getuigt daar-
van. Na de postromantische landschaps-
traditie probeerde hij technieken uit naar
Rembrandt, Dürer, Holbein en de school
van Barbizon. Een interessante vergelijking
is die tussen Hodler en Courbet. Courbet,
een ster in de 19de eeuw, leefde in de jaren
1870 in ballingschap aan het meer van
Genève. Tussen 1873 en 1875 schilderde
Hodler drie bosgezichten in de stijl en tech-
niek van Courbet. Nog interessanter is de
vergelijking met Courbets strategieën van
zelfpromotie. Courbet had zijn carrière
opgebouwd buiten de Franse Académie om,
en viel met het realisme ook de regels en
normen van de academie aan. Daarmee
wees Courbet de weg voor latere 19de-
eeuwse kunstenaars, die zich moesten
manifesteren in een nieuw systeem. In dit
systeem was niet de academie bepalend
voor kunstenaarscarrières, maar de steun
van handelaren en critici.7 Niet het losse
schilderij bepaalde de roem van een kunste-
naar, maar het hele oeuvre en het kunste-
naarschap. Dit systeem versterkte uiteraard
de kunstenaarscultus en voedde het idee
van de kunstenaar als miskend genie.8

Hodler kreeg in zijn beginjaren als zelf-
standig kunstenaar in Genève nauwelijks
aandacht. In een systeem van concoursen
en openbare tentoonstellingen probeerde
hij van alles om daar wat aan te doen: hij
zond werken in van enorm formaat, organi-
seerde zelf tentoonstellingen en probeerde
de kranten over zijn werk te laten schrijven.
In 1881 schilderde Hodler het zelfportret
De furieuze, waarop hij zich in woede over
het onbegrip rechtstreeks tot het publiek
richt, een krant verfrommelend. Nog voor-
dat Hodler goed en wel een eigen stijl had
ontwikkeld, presenteerde hij zich dus al als

miskend kunstenaar, in navolging van het
zelfportret De wanhopige (1843) van Courbet.

In 1885 ontmoette Hodler de Geneefse cri-
ticus en dichter Louis Duchosal, die hem op
de hoogte zou houden van ontwikkelingen
in de kunst in Parijs en die het programma
zou aanleveren voor het schilderij De Nacht.
Om Hodler heen vormde zich nu een kring
van sympathisanten. Een artikel van
Duchosal uit 1885 geeft aan waarom Hodler
op dat moment niet goed werd begrepen: hij
was zowel mysticus als realist, en die dualiteit
desoriënteerde het publiek.9 In datzelfde jaar
schilderde Hodler Het beukenwoud, een schil-
derij dat hij retrospectief tot het parallellisme
terugvoerde.10 Inderdaad kunnen de herha-
ling en de geometrische ordening van hori-
zontalen en verticalen die het beeldopper-
vlak reduceren tot plat vlak, in de theorie
worden ingepast. Maar niet alleen dat: net
als bij veel andere vroege schilderijen, zou
Hodler niet aarzelen het doek later in zijn
carrière meerdere malen te overschilderen,
accidentele details wegwerkend.11

De technieken die later ‘parallellisme’
zouden heten, werden pas in de loop van
Hodlers carrière ontwikkeld. Hodler tracht-
te echter retrospectief zijn hele oeuvre
onder het vaandel van het parallellisme te

scharen, zowel in woorden als met zijn pen-
seel. Naar zijn eigen zeggen was het name-
lijk de uitvinding van het allesomvattende
parallellisme, die van hem “niet zomaar een
schilder onder schilders, maar een keerpunt
in de geschiedenis van de kunst” maakte.12

Noten

1 Ferdinand Hodler geciteerd in: Carl Albert
Loosli, Ferdinand Hodler. Leben, Werk und
Nachlass (vier banden), Bern, R. Suter, 
1921-1924, band I, p. 75.

2 La Mission de l’artiste, Hodlers enige theoreti-
sche tekst, werd voor het eerst uitgesproken op
12 maart 1897 voor de Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts. Hij werd gepubli-
ceerd in de lokale krant La Liberté (18,19 en
20 maart 1897) en herhaaldelijk bijgewerkt
en geherpubliceerd.

3 Ferdinand Hodler in La Mission de l’artiste.
4 Ernst Kris & Otto Kurz, Die Legende vom

Künstler. Ein geschichtlicher Versuch [1934],
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1979.

5 Voor een uitgebreide bespreking van Hodlers
leertijd bij de veduteschilder Ferdinand
Sommer, zie: Jura Brüschweiler (red.),
Ferdinand Hodler als Schüler von Ferdinand
Sommer, Thun, Ott, 1984.

6 De tien geboden zijn te vinden in Loosli, band I,
op. cit. (noot 1), pp. 44-45.

7 Meer hierover in het standaardwerk van
Harrison C. White en Cynthia A. White,
Canvases and Careers. Institutional Change in the
French Painting World, New York/London (etc.),
J. Wiley & Sons, 1965. 

8 Zie Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler.
Kult und Karriere im modernen Kunstsystem,
Köln, DuMont, 1997.

9 “Hodler est un mystique et un réaliste, dualité
qui déconcerte et désoriente la plupart des
jugements. Il excelle à rendre les choses du
passé ou du rêve, et les réalités de la vie.” Louis
Duchosal, Revue de Genève, 20 oktober 1885.

10 Een citaat van Hodler over een ervaring tussen
dichte boomstammen wordt vaak in verband
gebracht met het schilderij Het beukenbos, zelfs
al heeft Hodler het over een dennenbos: “Führt
mich mein Weg durch einen Tannenwald, wo
Baum an Baum zum Himmel strebt, so sehe
ich vor, neben und hinter mir Stämme, die sich
wie unzählige Säulen erheben. Eine gleiche
Linie, die sich vielfach wiederholt, umgibt
mich. Ob die Stämme sich hell auf einem sich
immer mehr aufhellenden Hintergrund abhe-
ben, oder ob sie himmelwärts streben; es ist
immer die gleiche, oft wiederholte Linie, die
sich zu einer schönen Einheit verbindet. Die
Ursache, die diese Einheit bedingt, ist der
Parallelismus.” Loosli, band I, op. cit. (noot 1),
p. 76. 

11 Verschillende van Hodlers technieken zijn door
kunsttechnologisch onderzoek aangetoond. 
De praktijk van het overschilderen wordt
besproken in Anna Stoll, Korrigieren und über-
arbeiten. Über Ferdinand Hodlers Arbeitsprozess,
in: Karoline Beltinger (red.), Kunsttechnolo-
gische Forschungen zur Malerei von Ferdinand
Hodler, Zürich, Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, 2007, pp. 61-100.

12 Hodler geciteerd in Loosli, band I, op. cit. (noot 1),
p. 75.

Ferdinand Hodler en de uitvinding van het parallellisme

Ferdinand Hodler

Le bois des Frères, 1885, Kunstmuseum Solothurn 
© Kunstmuseum Solothurn

Ferdinand Hodler

La pointe d’Andey, vue de Bonneville (Haute-Savoie),
1909, Paris, musée d’Orsay

© Patrice Schmidt, Paris, musée d’Orsay

Ferdinand Hodler

Formes rythmées au bord du Lac Léman, 1908
© Institut suisse pour l’étude de l’art, Zurich
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SANDRA KISTERS

Het verhaal over de ontdekking van het
talent van de Amerikaanse kunstenares
Georgia O’Keeffe (1887-1986) is legenda-
risch. O’Keeffe werkte als tekendocente in
South Carolina toen ze in december 1915
een pakket houtskooltekeningen opstuurde
naar haar studievriendin uit New York,
Anita Pollitzer. Deze liet de abstracte teke-
ningen vrijwel direct zien aan Alfred
Stieglitz (1864-1946), fotograaf en eige-
naar van de beroemde Little Galleries of the
Photo-Secession, beter bekend als ‘291’,
naar het huisnummer aan Fifth Avenue. Bij
het zien van het vroege werk van de onbe-
kende tekendocente uit de Mid-West zou
Stieglitz hebben uitgeroepen: “Finally, a
woman on paper!”

De anekdote doet denken aan het door
Ernst Kris en Otto Kurz in Die Legende vom
Künstler (1934) omschreven biografische
motief waarbij de talenten van een begin-
neling min of meer bij toeval worden ont-
dekt door een oudere, gevestigde kunste-
naar. Niemand kende de toen bijna dertig-
jarige O’Keeffe, zij was Stieglitz’ grote ont-
dekking. In de meeste versies van het ver-
haal wordt er gesuggereerd dat Pollitzer op
eigen initiatief handelde en O’Keeffe min of
meer tegen haar wil werd ontdekt. De kun-
stenares ondersteunde dit door herhaalde-
lijk te vertellen dat ze Pollitzer had verboden
het werk aan anderen te laten zien.1

Stieglitz bevestigde dit verder met zijn eigen
relaas van de ontmoeting met O’Keeffe. In
het voorjaar van 1916 had hij een aantal
houtskooltekeningen van O’Keeffe opge-
hangen in zijn galerie, samen met werk van
Charles Duncan en Réné Lafferty. Toen
O’Keeffe, die op dat moment (opnieuw) les-
sen volgde aan het Teachers College in New
York, iets opving over de tentoonstelling en
polshoogte ging nemen, eiste ze dat hij de
tekeningen onmiddellijk van de muur zou
halen. Maar, zoals Lloyd Goodrich in de
catalogus voor haar Whitney Museum-
retrospectief uit 1970 schreef: “Stieglitz
won the argument, and they remained.”2

Wat voorafging

Georgia O’Keeffe had toen al een hele weg
afgelegd. Na de middelbare school ging ze
aan het Art Institute of Chicago (1905-
1906) studeren, waar ze anatomieles volg-
de en later modeltekenen bij John
Vanderpoel (1857-1911).3 In 1907-1908
volgde ze aan de Arts Students League
(New York) les bij de impressionist William
Merritt Chase (1849-1916) en in de herfst
van 1908 ging ze in Chicago als freelance
commercieel kunstenaar werken.4 Vanaf
1911 doceerde ze tekenen aan diverse scho-
len. In 1912 kwam ze via een zomercursus
van Alon Bement (aan de University of
Virginia in Charlottesville) in contact met
de kunstopvatting van Arthur Wesley Dow
(1857-1922), alsook met het boek Cubists
and Post-Impressionism (1914) van Arthur
Jerome Eddy en Kandinsky’s essay The Art of
Spiritual Harmony. In 1914-1915 volgde ze
les bij diezelfde Dow, aan het Teachers
College van de Columbia University (New
York), waar ze haar lesbevoegdheid haalde.
Dow bracht haar in contact met de basis-
principes en de esthetica van de Japanse en
Chinese schilderkunst, inzichten die hijzelf
had opgedaan van de oriëntalist en filosoof
Ernest Francisco Fenollosa. Na die studie-
tijd ging ze lesgeven aan het Columbia
College in Columbia, South Carolina. Het
was in die periode, meer bepaald in het
najaar van 1915, dat O’Keeffe de houts-
kooltekeningen maakte waarmee ze een
jaar later debuteerde. 

Het verstoten begin: de art nouveau

O’Keeffe zou later – onder meer in haar
autobiografie van 1976 – beweren dat ze
voor houtskool koos omdat ze haar werk
wilde uitzuiveren, door de kleur te bannen
en zich te beperken tot één materiaal.

Vermoedelijk is die drang minder autonoom
tot stand gekomen dan ze deed voorkomen5

en heeft ook The Science of Color (1915) van
Beatrice Irwin een rol gespeeld: in dat boek,
dat zich bij O’Keeffe’s overlijden in haar
bibliotheek bevond, stelt Irwin onder meer
dat een beginnend kunstenaar best geen
kleur kon gebruiken en zich tot composities
in grijstonen moest beperken.6 Nog belang-
rijker is evenwel dat de abstracte tekeningen
associaties oproepen met de art nouveau.
Een van de opvallendste art-nouveauken-
merken van de tekening No. 2 Special (1915)
is het behangpapierachtige patroon.7 De
ovale vorm op een lange steel doet denken
aan een scarabee, een motief dat veel in art-
nouveausierraden wordt gebruikt.8 Andere
art-nouveauelementen in de vroege teke-
ningen zijn de asymmetrische composities,
organische en spiraalvormen, florale details
en ritmische water- en golfpatronen. Meer
dan waarschijnlijk is O’Keeffe’s verblijf in
Chicago – tijdens haar opleiding aan het Art
Institute of Chicago (1905-1906) en in de
tijd dat ze als freelance commercieel kunste-
naar werkte (na 1908) – in dit verband erg
belangrijk geweest. Chicago was aan het
begin van de 20ste eeuw een van de belang-
rijkste centra voor de Amerikaanse Arts &
Craftsbeweging, de Engelse en Amerikaanse
evenknie van de Europese Jugendstil en art
nouveau. Gezien het feit dat O’Keeffe in
1908 werk in de toegepaste kunsten ging
zoeken, is het zeer waarschijnlijk dat ze aan
het Art Institute ook vakken heeft gevolgd in
het Department of Decorative Design.9 Ook
het feit dat O’Keeffe zich in Aziatische en met
name Japanse kunst ging interesseren
– typische inspiratiebronnen van de art
nouveau – houdt hier waarschijnlijk ver-
band mee. Des te vreemder is het dat de link
met de art nouveau in het vroege werk van
O’Keeffe lange tijd over het hoofd werd
gezien. Enerzijds kwam dat wellicht omdat
deze stroming al was voorbijgestreefd door
het kubisme en expressionisme: iemand die
zich als moderne kunstenaar wilde profile-
ren, kon zijn wortels in de ouderwetse art
nouveau maar beter verzwijgen. Maar het
hing ongetwijfeld ook samen met het imago
dat Stieglitz zijn ontdekking had toebedacht.

Stieglitz als promotor 

Stieglitz had een uitgebreid netwerk in de
kunstwereld en zorgde er snel voor dat over
O’Keeffe geschreven werd. Hij stond ook
bekend voor de verhitte debatten die hij in
zijn galerie met bezoekers en critici voerde
en waarmee hij de beeldvorming van het
werk van zijn kunstenaars aanzienlijk
stuurde.10 Vanaf het begin promootte hij
van O’Keeffe een beeld waarin de moderni-
teit, ongereptheid en vrouwelijke identiteit
van het werk centraal stonden. De onge-
reptheid van haar werk benadrukte hij door
haar “The Great Child” te noemen.11 Daar-
naast wordt haar werk al in de vroegste
recensies, zoals die van Henry Tyrrell uit
1916, omschreven als vrouwelijk en gro-
tendeels ingegeven door het onbewuste12

– van een andere recensie van de tentoon-
stelling in 1916 was vermoedelijk Stieglitz
zelf de auteur.13 In 1919 culmineerden
deze opvattingen over O’Keeffe in Stieglitz’
essay Woman in Art: “Woman feels the
world differently than Man feels it. […] The
Woman receives the World through her
Womb. That is the seat of her deepest fee-
ling. Mind comes second. […] In O’Keeffe’s
work we have the Woman unafraid – the
child – finally producing Art!”14

Daarnaast ondersteunde Stieglitz deze
beeldvorming letterlijk door de foto’s die hij
van O’Keeffe maakte en die hij in 1921 voor
het eerst tentoonstelde in de Anderson
Galleries. Voor 45 van de 145 foto’s in deze
tentoonstelling stond O’Keeffe model.
Hoewel de titels van deze beelden niet naar
O’Keeffe verwezen, was de kunstenares
soms goed te herkennen. Dat het ten dele
om naaktfoto’s ging, zorgde voor de nodige
opschudding – Stieglitz was nog getrouwd,
maar had duidelijk een verhouding met de
meer dan twintig jaar jongere kunstenares.
Belangrijker nog is echter dat O’Keeffe vaak

in combinatie met haar werk wordt afge-
beeld. Het gevolg was dat critici verbanden
gingen leggen tussen O’Keeffe’s lichaam en
haar schilderijen. Zo lijkt het woordgebruik
dat de criticus Paul Rosenfeld in twee arti-
kelen over O’Keeffe uit 1921-22 hanteerde
– “naked”, “flesh” en “full-breasted” – eer-
der naar Stieglitz’ foto’s van O’Keeffe dan
naar haar schilderijen te verwijzen, waar de
menselijke figuur immers ontbreekt.15

O’Keeffes freudiaanse imago, dat van een
vanuit de vrouwelijke intuïtie en seksuali-
teit scheppende kunstenaar, was daarmee
voor lange tijd gevestigd.

O’Keeffe volgens O’Keeffe

Hoe stond O’Keeffe zelf tegenover de wijze
waarop zij op de kunstscene werd geïntro-
duceerd? Het verhaal over haar terughou-
dendheid wordt door brieven uit de tijd
deels bevestigd, al had die bescheiden hou-
ding vast minder met ongereptheid en
maagdelijkheid, dan met onzekerheid over
haar kunstpraktijk te maken. Zo schrijft
O’Keeffe in een brief aan Pollitzer, nog voor
de kennismaking met Stieglitz: “I wonder if
I am a raving lunatic for trying to make
these things.”16 Uit een andere brief (van
na Pollitzers bezoek) blijkt dan weer hoe
benieuwd ze was naar de mening van
Stieglitz: “I am glad you showed the things
to Stieglitz – but how on earth am I ever
going to thank you or even get even with
you –.”17 Wat de betekenis van haar werk
betreft, lijkt ze Stieglitz’ interpretatie aan-
vankelijk te volgen: ook zij beschrijft haar
werk als de uitdrukking van de gevoelens
van een vrouw. Maar na een tijdje ontwik-
kelde O’Keeffe toch enige reserves bij die
‘freudiaanse’ interpretatie. In een brief uit
1922 aan Mitchel Kennerly (de directeur
van de Anderson Galleries) schrijft ze hoe

de reeds genoemde artikelen van Rosenfeld
haar in verlegenheid hadden gebracht.18 In
datzelfde jaar begon ze aan een ander
imago te werken. Het eerste spoor daarvan
is een persoonlijk statement in een artikel
over fotografie als kunstvorm voor het tijd-
schrift MSS: “I have never been in Europe.
I prefer to live in a room as bare as possible.
I have been much photographed.”19 In
interviews uit de jaren ’20 vermeldt ze stee-
vast dat ze nooit naar Europa was gereisd,
waarmee ze zich impliciet als een onafhan-
kelijk en Amerikaans kunstenaar manifes-
teert. Heel wat critici namen dit over. Zo
schrijft Frances O’Brien in 1927: “O’Keeffe
is America’s. Its own exclusive product. It is
refreshing to realize that she has never been
to Europe.”20 Hoewel het inderdaad tot de
jaren ’50 heeft geduurd vooraleer ze naar
Europa reisde, was O’Keeffe middels publi-
caties en tentoonstellingen nochtans uitste-
kend op de hoogte van de ontwikkelingen
op het gebied van de Europese kunst. 

O’Keeffe droeg dit imago ook uit in de
fotografie, in eerste instantie opnieuw in die
van Stieglitz. Liet ze zich eerst naakt of half
ontkleed fotograferen, met loshangende
haren en een zwoele blik, nu wordt het haar
strak naar achteren getrokken. Ze draagt
zwarte, hoog gesloten kleding en poseert
zelden nog voor haar eigen werk.21 Dat zij
dit aseksuele imago ook zélf stuurde, kan
worden afgeleid uit het feit dat Stieglitz bleef
vasthouden aan een vrouwelijke interpre-
tatie van haar werk. Ook in andere opzich-
ten is dit imago minder verbonden met
Stieglitz. Zo laat ze zich steeds vaker door
andere fotografen portretteren, onder wie
Philippe Halsman, Yousuf Karsh, Ansel
Adams, John Loengard en Todd Webb, die
haar onafhankelijke, aseksuele imago ver-
der onderstrepen. Zij maken van O’Keeffe
een van de meest gefotografeerde vrouwelij-
ke kunstenaars ter wereld.

Georgia O’Keeffe – de lancering van een kunstenaar
(revisited)

Georgia O’Keeffe

Special no. 2, 1915, National Gallery of Art, Washington D.C.; The Alfred Stieglitz Collection, 
Gift of Georgia O’Keeffe Foundation 1992.89.4
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Vanaf 1929 begint O’Keeffe zich ook fysiek
van Stieglitz te verwijderen. Voor het eerst
bracht ze in dat jaar de zomer in New
Mexico door, toen nog in Taos bij Mabel
Dodge Luhan. Voortaan verbleef O’Keeffe de
helft van het jaar in Ghost Ranch, de andere
helft in New York. Drie jaar na Stieglitz’
overlijden in 1946 verhuisde O’Keeffe defi-
nitief naar het oer-Amerikaanse woestijn-
landschap van New Mexico – ze had er
inmiddels twee huizen in Ghost Ranch en
Abiquiu gekocht. En ook al behield ze ban-
den met het New Yorkse kunstesta-
blishment, de beslissing versterkte haar
imago van vrijgevochten pionierkunste-
naar. Ze volgde daarmee echter een model
dat ook door Stieglitz werd verdedigd in zijn
galerie.22 Vanaf de late jaren tien concen-
treerde hij zich op een kleine groep
Amerikaanse kunstenaars, zoals Marsden
Hartley, Arthur Dove, Charles Demuth en
Georgia O’Keeffe. Onder meer met de ten-
toonstelling Alfred Stieglitz Presents Seven
Americans (1925) rebelleerde hij tegen de
heersende opvatting dat Frans modernisme
de standaard was voor Amerikaanse kunst.
Zijn derde galerie, die hij in 1929 opende,
noemde hij zelfs ‘An American Place’. 

Brieven tonen hoe O’Keeffe de laatste
decennia van haar leven steeds meer con-
trole verwierf over de beeldvorming van
haar werk. Auteurs moesten toestemming
bij haar vragen voor het gebruik van repro-
ducties en citaten.23

Haar emancipatie – van Stieglitz – kreeg
zijn definitieve beslag in de autobiografische
monografie Georgia O’Keeffe uit 1976.
Stieglitz wordt er amper genoemd; de overi-
ge kunstenaars van de ‘Stieglitz Circle’ wor-
den vaagweg als “the men” aangeduid. De
kunsthistorische feiten die ze vermeldt,
zoals haar bezoek aan de controversiële
tentoonstelling van Rodin-tekeningen in
291 (1908), dateren allemaal van voor het
magische jaar 1929. Voor de jaren erna
geeft O’Keeffe vrijwel alleen informatie over
inspiratiebronnen en het ontstaan van
bepaalde schilderijen. Bovendien merkten
recensenten toen al op dat ze niet alleen de

persoonlijke impact van Stieglitz, maar ook
de invloed van de fotografie in het algemeen
ontkende.24 Fotografie was te zeer met
Stieglitz geassocieerd om deel te kunnen
uitmaken van het door O’Keeffe gepromote
zelfbeeld – ook al zijn er duidelijk overeen-
komsten tussen haar schilderijen van uit-
vergrote bloemen en de botanische studies
van Edward Steichen en Paul Strand.25

O’Keeffe doorbrak haar zwijgzaamheid over
Stieglitz na het verschijnen van haar auto-
biografische monografie. Het is opvallend
dat in de film die Perry Miller in 1977 over
O’Keeffe maakte – één jaar na het verschij-
nen van haar biografie – en die ter gelegen-
heid van haar 90ste verjaardag op televisie
werd uitgezonden, de relatie met Stieglitz
een stuk ruimer aan bod komt. O’Keeffe ver-
telt er zelfs de anekdote over Pollitzer en de
vroege tekeningen. Kort na de film zette ze
zich in voor diverse projecten over Stieglitz,
waaronder een tentoonstelling in het
Metropolitan Museum in New York (1978),
met bijhorende publicatie, van het grote
fotografische portret dat hij van haar maak-
te – meer dan 300 foto’s in totaal.26 Hoewel
de toename van kunsthistorisch onderzoek
naar Stieglitz’ fotografische werk een rol kan
hebben gespeeld27, is de timing voor deze
ommezwaai niettemin opmerkelijk. Kort
tevoren was O’Keeffe als artistieke persoon-
lijkheid geconsacreerd – in 1970 creëerde
het Whitney retrospectief een enorme
belangstelling voor haar werk. Nadat ze
bovendien haar verhaal te boek had kunnen
stellen, leek ze zich definitief van haar ont-
dekker te hebben losgemaakt en was er zelfs
ruimte om rekenschap af te leggen aan
Stieglitz. O’Keeffe voelde zich niet langer
Stieglitz’ ontdekking, ze was een gelijkwaar-
dig kunstenaar geworden. Meer zelfs, de
rollen waren omgekeerd: postuum had zij
de rol van promotor van haar voormalige
beschermheer overgenomen. Het laatste
imago dat ze de wereld inzond, was dat van
twee roemruchte pioniers die een blijvende
stempel hadden gedrukt op de ontwikkeling
van de moderne kunst in Amerika. 
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Rare Book and Manuscript Library, New Haven)
zijn tal van voorbeelden te vinden.

24 Susan Schwartz, Georgia O’Keeffe Writes a Book,
in The New Yorker, 1978, p. 87.

25 Mintz Messinger, Sources for O’Keeffe’s Imagery,
in: Ellen Bradbury & Christopher Merrill (red.),
From the Faraway Nearby: Georgia O’Keeffe as
Icon, Albuquerque, University of New Mexico
Press, 1992, pp. 55-64, in het bijzonder 
pp. 60-61. 

26 Georgia O’Keeffe, Georgia O’Keeffe: A Portrait by
Alfred Stieglitz, New York, tent. cat.
Metropolitan Museum of Modern Art, 1978.
O’Keeffe hield zich bezig met een publicatie
van hun omvangrijke correspondentie en cor-
respondeerde met Adato over een mogelijke
documentaire over Stieglitz. De briefwisseling
zou door Sarah Greenough, Stieglitz- en foto-
grafiespecialist van de National Portrait
Gallery in Washington D.C., worden geredi-
geerd. Mogelijk verschijnt de publicatie dit jaar
bij Yale University Press. 

27 Barbara Buhler Lynes, Visiting Georgia O’Keeffe:
introduction and an overview, in American Art,
20 (2006) 3, pp. 2-7, p. 5.

Alfred Stieglitz

Georgia O’Keeffe, 1918, The Metropolitan Museum of Art, Gift of Georgia O’Keeffe through the generosity of
The Georgia O’Keeffe Foundation and Jennifer and Joseph Duke, 1997

Alfred Stieglitz

Georgia O’Keeffe, 1935, The Metropolitan Museum of Art, Gift of Georgia O’Keeffe through the generosity of
The Georgia O’Keeffe Foundation and Jennifer and Joseph Duke, 1997
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STEVEN HUMBLET

Het zou tot de zomer van 1963 duren voor-
aleer het fotografische werk van de Franse
amateurfotograaf Jacques Henri Lartigue
(1894-1986) werd ontdekt (maar dan ook
meteen bijgezet in de canon van de fotogra-
fie). In dat jaar kwam hij in het vizier van
twee instellingen met internationale naam
en faam: aan de ene kant het tijdschrift Life
dat in het novembernummer een reeks foto’s
van hem publiceerde, aan de andere kant
het prestigieuze Museum of Modern Art dat
een tentoonstelling aan hem wijdde. Het
internationale debuut van Lartigue was dus
een dubbel en op sommige punten zelfs
tegenstrijdig debuut: aan de ene kant een
museum dat het werk (of althans een
bepaald deel ervan) als een meesterwerk
waarmerkt, aan de andere kant een tijd-
schrift dat het binnen een weliswaar char-
mante, maar uiteindelijk onschuldige snap-
shotcultuur plaatst. Terwijl de publicatie in
Life niets nieuws toevoegde – ze herhaalt
simpelweg de nostalgische lectuur die al pre-
valeerde in eerdere publicaties van
Lartigue’s werk in het Franse katholieke tijd-
schrift Point de Vue – installeerde de tentoon-
stelling in het MoMA een radicale breuk in
de kritische lectuur van Lartigue’s fotografie. 

De ontdekking

Het debuut passeert altijd langs een instel-
ling (galerij, museum, uitgever), maar die is
geen neutrale sluisdeur. Dat geldt zeker voor
de wijze waarop het MoMA en dan vooral de
toenmalige curator van het fotografiedepar-
tement John Szarkowski omsprong met
Lartigue. Terwijl zijn voorganger Edward
Steichen, met behulp van groots opgezette
manifestaties als The Family of Man, de foto-
grafie reduceerde tot een modern en popu-
lair (soms zelfs populistisch) communicatie-
medium, wou Szarkowski terug aansluiten
bij een kunsthistorische benadering. Door
op zoek te gaan naar de specifieke eigen-
schappen van het fotografisch kijken hoop-
te hij een standaard te ontwikkelen die over
alle fotografische genres, stijlen en praktij-
ken heen geldig zou blijven. Dergelijke
methode zou meteen alle gangbare dichoto-
mieën – tussen registratie en interpretatie,
amateur en professioneel, zwart-wit en
kleur, autonome en toegepaste fotografie –
overstijgen. Geïnspireerd door Clement
Greenberg meende Szarkowski dat dit
alleen mogelijk was door uit te gaan van
een puur formalistische benadering van het
fotografische beeld.

Het werk van Lartigue, dat hij in de zomer
van 1962 voor het eerst onder ogen kreeg,
paste wonderwel in dit nieuwe theoretische
model. Niet alleen liet het hem toe om het
kwalitatief onderscheid tussen amateur- en
professioneel fotograaf in vraag te stellen,
het kon tevens dienen om een lacune in de
fotogeschiedenis op te vullen. In zijn histo-
rische schets van de ontwikkeling van de
fotografie was Szarkowski er immers nog
niet in geslaagd de brug te slaan van de laat
19de-eeuwse documentaire fotografie (ver-
tegenwoordigd door de Amerikaanse land-
schapsfotografen Timothy H. O’Sullivan en
William Henry Jackson) naar het viriele
modernisme dat vanaf de jaren ’20 de kop
opstak. Het pictorialisme, nochtans de toon-
aangevende fotografische stijl tussen 1890
en 1920, kon die rol niet vervullen omdat
het, althans volgens Szarkowski, de fotogra-
fie degradeerde tot een bijhuis van de schil-
derkunst. Het ontkende de eigen formele
dynamiek van de fotografie en vormde zo
een obstakel voor haar zelfontplooiing.
Dankzij Lartigue kon Szarkowski echter sug-
gereren dat de ‘ware fotografie’ met de
machtsgreep van het pictorialisme was
ondergedoken in de private albums van
getalenteerde amateurfotografen, om dan in
de jaren ’20 terug op te duiken.

De creatie van een fotograaf

Hoe kon een amateurfotograaf als Lartigue,
die blijkbaar geen enkele formele training
had genoten en in totale afzondering leek te
werken, al deze aspiraties dragen? Om zijn

hypothese hard te maken moest Szarkowski
nogal drastisch ingrijpen in het materiaal.
Zo werd de materiële context waarin de oor-
spronkelijke foto’s verschenen al meteen
opzijgeschoven. Szarkowski isoleerde de
foto’s uit de albums waarin Lartigue ze had
verzameld, liet nieuwe, moderne prints
maken, drukte ze allemaal even groot af en
voorzag ze van een strakke lijst. Kortom, ze
werden omgetoverd tot kleine meesterwerk-
jes, klaar om tegen de witte muur van
museum en galerij opgehangen te worden.

Die ingrepen wijzigden de lectuur van de
beelden ingrijpend. Szarkowski leidde de
aandacht af van de inhoud naar de vorm.
Door de beelden samen te brengen volgens
een beperkt aantal formele kenmerken
(geometrische motieven, diagonale lijnen of
grafische accenten) maakte hij de visuele
grammatica van de fotograaf zichtbaar. In
plaats van ludieke snapshots worden het
visuele oefeningen, waarin een moderne
fotografische beeldtaal voor het eerst gestal-
te krijgt.

Een andere ingreep betrof de temporele
afbakening van het oeuvre. Szarkowski
brak het fotografisch verhaal van Lartigue
ruw af na 1922, ook al bleef deze laatste
onvermoeibaar verder fotograferen tot aan
zijn dood. Alhoewel Szarkowski suggereer-
de dat die keuze ingegeven werd door de
mindere kwaliteit van dit ‘late’ werk – alsof
Lartigue, eenmaal ontwaakt uit zijn naïeve
overgave aan de camera, eensklaps zijn
fotografische gevoeligheid had verloren – is
de werkelijke reden voor deze omissie wel-
licht iets prozaïscher. Szarkowski had dit
‘late’ werk van Lartigue niet nodig: na de
Eerste Wereldoorlog waren er andere foto-
grafen die de banier van Lartigue konden
overnemen (zoals onder anderen Henri
Cartier-Bresson). Door deze artificiële breuk
veranderde het statuut van het jeugdwerk
radicaal. Het werd niet alleen afgesneden
van de mogelijkheid te evolueren (het oeu-
vre valt stil bij het jeugdwerk), het jeugd-
werk werd meteen ook gekaderd in een bre-
der historisch verhaal over de ontwikkeling
van dé fotografie.

In zijn appreciatie voor Lartigue balan-
ceert Szarkowski voortdurend tussen twee
uitersten: enerzijds presenteert hij hem als
een fotograaf met een unieke, coherente
visie, anderzijds laat hij diezelfde ‘unieke’
stem quasi restloos opgaan in het grotere
geheel van de (amateur)fotografie. Lartigue
is een fotograaf met een uitzonderlijke visie
én een intuïtief medium van dé fotografie.
Uiteindelijk markeert het jeugdwerk van
Lartigue niet zozeer het begin van een per-
soonlijke carrière, maar het begin van een
moderne, zelfbewuste fotografie. Wat
Szarkowski in de beelden van Lartigue ont-
dekt, is de geboorte van een fotografische blik
die complexloos de eigen wetmatigheden van
de camera uitbuit, om tot de ontwikkeling te

komen van een mediumspecifieke beeldtaal
(en zo de ontsporing van het pictorialisme
goed te maken). De beelden van Lartigue ver-
tegenwoordigen niet alleen de jeugd, maar
ook de ontvoogding van de fotografie.

De verdamping van een fotograaf

Szarkowski bracht niet alleen een absolute
snede aan tussen het vroege en het late
werk, hij sneed de fotograaf ook los van de
persoon. De fotograaf Lartigue valt voor
hem samen met het esthetisch programma
dat men uit de beelden kan deduceren. De
persoon Lartigue daarentegen is voor hem
totaal oninteressant (zoals blijkt uit de sum-
miere biografische gegevens in de tentoon-
stellingscatalogus). Nadeel van deze bena-
dering is dat minstens de schijn wordt
gewekt dat Lartigue in een maatschappelijk
en cultureel vacuüm opereert. Deze cesuur
tussen leven en werk, volledig verdedigbaar
binnen een puur formalistische benadering
van fotografie, wordt in recent fotohistorisch
onderzoek dan ook steeds feller bekritiseerd.
In 2004 publiceerde de Amerikaanse foto-
historicus Kevin Moore een lijvig boek over
het fotografisch werk van Jacques Henri
Lartigue, waarin hij Szarkowski’s analyse
kritisch onder de loep neemt. De belangrijk-
ste ambitie van dit boek, met de veelzeggen-
de ondertitel The Invention of an Artist,
bestaat erin dit werk terug in zijn oorspron-
kelijke context te plaatsen.

In feite kan Moore’s boek gelezen worden
als één langgerekte en gedetailleerde afreke-
ning met de mythologische lectuur van
Lartigue als een naïeve primitief. Zo maken
de eerste drie hoofdstukken duidelijk dat de
jeugdige Lartigue niet in een vacuüm werk-
te, maar gretig de invloeden van zijn milieu
opzoog en omzette in een gestage stroom
van fotografische beelden. Moore verschaft
dan ook heel wat biografische informatie
over Lartigue, om aan te tonen hoe intiem
leven en werk met elkaar verweven zijn. Als
zoon van de rijke bankier (en verwoed ama-
teurfotograaf) Henri Lartigue werd de jonge
Jacques Henri al snel ingewijd in de fotogra-
fie. Op zesjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste
camera, gevolgd door een hele stoet van
fotografische apparatuur, allemaal geïntro-
duceerd en uitgelegd door een gulle vader.
Dit eerste, prille contact lag aan de basis
van een levenslange fascinatie voor het
fotografische beeld. Zoals zovele jongeman-
nen uit zijn milieu werd hij niet voorbereid
op een arbeidend bestaan. Zijn opvoeding
‘beperkte’ zich tot een introductie in de
edele kunst der conversatie, aangevuld met
een enthousiast maar ook wat oppervlakkig
contact met de kunsten (vooral literatuur
en schilderkunst). Het is binnen deze fami-
liale context dat het fotografisch werk van
Lartigue moet worden gesitueerd.

Moore zet deze biografische informatie met-
een in om Szarkowski’s visie op Lartigue als
een soort primitieve fotograaf te ontmante-
len. Zo toont hij aan dat Lartigue geen won-
derkind van de fotografie was, maar vak-
kundig werd opgeleid door zijn vader in een
specifieke fotografische traditie. Vader
Lartigue was echter niet de enige invloed:
de inspirerende voorbeelden stapelden zich
op. Zo waren er Folletête, zijn vaders secre-
taris, met wie de jonge Jacques Henri vele
fotografische excursies ondernam, en een
hele reeks jonge reportagefotografen met
wie hij als tiener optrok. Maar ook de vele
geïllustreerde tijdschriften waarop zijn
familie was geabonneerd inspireerden hem.
Aan een van die populaire tijdschriften,
La vie en grand air, zou hij overigens zelf in
de jaren ’10 een aantal beelden kunnen
verpatsen. En dan was er nog de cinema die
hij vanaf de jaren ’10 frequenteerde. Al
deze invloeden brachten hem niet alleen in
contact met een rijke en diverse visuele cul-
tuur, maar stuurden zijn fotografische acti-
viteit ook voortdurend bij.

In het boek van Kevin Moore duidt de
naam Jacques Henri Lartigue dan ook niet
één enkele fotograaf aan. Het is een verza-
melnaam voor verschillende soorten foto-
grafen. Elke blootstelling aan een nieuw
medium (van de fotografie over de grafische
illustratie tot de cinema) en een nieuwe
praktijk (van de amateurfotografie tot de
professionele reportagefotografie) resul-
teert quasi onmiddellijk in een soort
gedaanteverwisseling: van serieus ama-
teurfotograaf naar snapshotfotograaf, van
reportagefotograaf over sociale satiricus tot
een gewiekst manipulator van fotografische
media volgens een cinematografische logi-
ca. Doorheen heel dit traject verschijnt
Lartigue als een (willoze?) speelbal van
krachten die op hem inwerken: in het prille
jeugdwerk herkennen we de stempel van
zijn vader, in zijn uitstapjes richting pers-
fotografie bespeuren we de invloed van de
broers Simon, in zijn fascinatie voor sport
en mode volgt hij de karikaturist Sem.

Het is werkelijk verbluffend om zien hoe
de specifieke fotografische sensibiliteit van
Lartigue uit Moore’s blikveld verdwijnt. Zo
sluit Moore de drie eerste hoofdstukken wel-
iswaar af met een korte paragraaf waarin
aan Lartigue’s fotografische arbeid een
zekere zelfstandigheid wordt verleend,
maar die visuele autonomie wordt telkens
in zo’n abstracte termen omschreven dat
het nooit echt duidelijk wordt in hoeverre
Lartigue zich nu precies van zijn tijdgeno-
ten onderscheidde. Terwijl Szarkowski
Lartigue opsluit in een cultuurtheoretische
abstractie (een verpersoonlijking van de
jeugd van de fotografie), laat Moore hem
opgaan in de omringende sociale, culturele
en historische context. In het ene geval lost
de persoon Lartigue op in de fotograaf
Lartigue, die op zijn beurt opgaat in het ver-
haal van ‘de’ fotografie; in het andere geval
verdwijnt de fotograaf in het milieu waar-
van hij als een kameleon enkel de kleuren
nabootst. 

De ‘ontdekking’ van de fotografische
albums

Een van Moore’s verdiensten is dat hij
Lartigue’s werk terugplaatst in hun oor-
spronkelijke materiële context, met name
de fotografische albums. Door die albums
naar voren te schuiven als zijn meest oor-
spronkelijke creatie wordt niet langer het
unieke beeld, maar de combinatie van beel-
den als het eigenlijke werk gepresenteerd.
Deze verschuiving leidt meteen ook tot een
andere interpretatie van Lartigue: eerder
dan een snapshotfotograaf die louter de
gelukzalige momenten van zijn leven vast-
legde, wordt hij nu de samensteller van een
levensverhaal. Lartigue gedraagt zich in
zijn albums letterlijk als een schrijver, alleen
werkt hij niet met woorden maar met beel-
den. De albums zijn visuele dagboeken. De
‘oorspronkelijke’ intentie van het zelfstan-
dige beeld verdwijnt er in de autobiografi-
sche fictie. De foto ontleent zijn betekenis
niet langer aan het precieuze moment
waarnaar hij verwijst, maar aan zijn plaats
in de keten van beelden. De fotograaf wordt
een monteur.1

Het tegenstrijdige debuut van Jacques Henri Lartigue

Jacques Henri Lartigue

Le jour des Drags aux courses à Auteuil, Paris, 23 juin 1911
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Paradoxaal genoeg leidt dit nieuwe perspec-
tief er echter toe dat ook Moore, net als
Szarkowski, enkel oog heeft voor het jeugd-
werk. Hij vermeldt weliswaar dat Lartigue is
blijven verder fotograferen, maar verder
weidt hij er niet over uit. Na de drie hoofd-
stukken gewijd aan het jeugdwerk – die ein-
digen met de min of meer vaste vorm die
Lartigue dankzij de cinema vindt voor de
organisatie van zijn beelden in fotografische
albums – vervolgt hij met Szarkowski’s ont-
dekking van Lartigue in 1963. Deze sprong
in de tijd vloeit bij Moore voort uit zijn her-
ijking van Lartigue’s fotografie. Met zijn
focus op de fotografische albums herleidt hij
hem tot zijn ‘ware’ proportie, een niet
geheel onverdienstelijk amateurfotograaf.
Zo’n fotograaf kent geen echte evolutie:
thema en werkwijze veranderen nauwe-
lijks. De amateurfotograaf Jacques Henri
Lartigue bouwt niet aan een oeuvre, maar
aan een monument tegen de vergetelheid.
Het jeugdwerk is in deze context dan ook
niet meer dan het fundament waarop dit
monument werd opgetrokken.

Het debuut

In 2003 werkt diezelfde Kevin Moore mee
aan een groots opgezette (en vernieuwen-
de) tentoonstelling over het werk van
Lartigue in het Centre Pompidou. Helemaal
in de lijn van zijn interpretatie werd geko-
zen om de meer dan 130 albums centraal te
stellen, aangevuld met een presentatie van
de diverse fotografische technieken die
Lartigue gebruikte.2 In die fotografische
albums, zo lieten de tentoonstellingsmakers
doorschemeren, ontmoeten we eindelijk de
‘echte’ Lartigue. Maar in de tentoonstelling
waren ook beelden te zien die een ander ver-
haal suggereerden. Er bleek namelijk uit dat
de fotograaf voor enige verwarring had
gezorgd. Zo heeft Lartigue zelf nooit enig

verzet aangetekend tegen de brutale mani-
pulaties van Szarkowski, integendeel zelfs.
Meteen na zijn succesvolle passage door het
MoMA organiseerde de fotograaf zelf een
nietsontziende rooftocht op zijn jeugdwerk.
Om aan de vraag van de markt naar nieuwe
beelden te beantwoorden, werden foto’s uit
albums verwijderd en zagen nieuwe (soms
afgrijselijk slechte) prints het licht. Van
sommige beelden circuleren er momenteel
dan ook meerdere (en soms radicaal ver-
schillende) versies. Het heeft er dus alle
schijn van dat Lartigue zich vanaf midden
jaren ’60 als fotograaf opnieuw uitvindt: in
plaats van een anonieme (zij het door zijn
sociale status enigszins geprivilegieerde)
chroniqueur van een vervlogen tijdperk,
ontpopte hij zich daarbij tot een autonome
fotograaf. Door mee te stappen in het door
Szarkowski gesponnen verhaal brengt hij zo
zelf een cesuur aan in zijn fotografische
arbeid. Alleen is het niet zeker hoe we deze
breuk nu precies moeten inschatten.

Voor Kevin Moore zijn Lartigue’s ‘late’
interventies in zijn eigen jeugdwerk totaal
irrelevant. Zij zijn een aberratie, vallen bui-
ten het eigenlijke werk. Deze felle veroorde-
ling bewijst nog maar eens dat Moore de
ingreep van Szarkowski feitelijk wil teniet-
doen (alsof het om een vervalsing zou
gaan). Maar met het uitvlakken van
Szarkowski miskent hij de reële impact die
de tentoonstelling van 1963 had op het
‘late’ werk van Lartigue. De vraag hoe we
Lartigue’s ‘late’ beelden dan wel moeten
begrijpen, is met deze ingreep dan ook verre
van opgelost. Het is geen echt ‘nieuw’ werk
omdat het louter een herhaling van zijn
jeugdwerk betreft, tegelijkertijd is het wel
degelijk nieuw omdat Lartigue de beelden
in andere contexten laat circuleren (en er
dus een andere blik op aanmoedigt).

Het probleem laat zich ook als volgt verta-
len: kan je de ontwikkeling van Lartigue’s
fotografische arbeid omschrijven als een

carrière of zelfs maar als het doelbewust
uitbouwen van een oeuvre? Een carrière
veronderstelt niet alleen evolutie, maar ook
dat die ontwikkeling op regelmatige basis in
publieke manifestaties zichtbaar wordt
gemaakt. Evolutie is er ongetwijfeld geweest
(de contextuele analyse van Moore beves-
tigt dat), maar aan het criterium van open-
baarheid lijkt (althans tot 1963) niet vol-
daan te zijn. Alles draait dus rond het sta-
tuut van de tentoonstelling die door
Szarkowski in 1963 werd georganiseerd.
Moeten we deze gebeurtenis lezen als een
werkelijk debuut of eerder als een late ont-
dekking? Voor Lartigue was het in elk geval
duidelijk: hij zag het als zijn echt debuut en
dus als een valabel argument om zich als
een autonoom fotograaf kenbaar te maken.
Tegelijkertijd is het ook een wat vreemd
debuut. Wat Szarkowski ons ook wou laten
geloven, Lartigue is niet opgehouden met
fotograferen na 1922, zelfs niet na de ten-
toonstelling in het MoMa. Alleen werden
die beelden nooit publiek gemaakt, ze wer-
den pas voor het eerst getoond in de ten-
toonstelling van 2003. De enige beelden die
Lartigue tussen 1963 en zijn dood liet cir-
culeren, plukte ook hij uit zijn jeugdwerk.
Szarkowski’s bemoeienissen bliezen het
oude werk nieuw leven in, maar trokken in
eenzelfde beweging ook de rigide grenzen
op waarbinnen dit werk verder kon ver-
schijnen en evolueren. Lartigue kon zich
enkel terugplooien op zijn jeugdwerk. Het
debuut is hier geen aanzet tot een expansie-
ve beweging, maar tot een introspectieve
terugblik. 

Noten

1 Deze verschuiving van het unieke naar het
seriële beeld, wordt door Moore echter meteen
weer teruggeleid naar Lartigue’s blootstelling
aan dat andere moderne medium dat in 1895
het licht zag, de cinema. Daar leerde Lartigue
volgens Moore hoe beelden niet slechts een ste-
riele opslagplaats voor het geheugen zijn, maar
ook vonken die de narratieve verbeelding in
vuur en vlam zetten.

2 Deze laatste toevoeging toonde aan dat veel
van de iconische beelden van de MoMA-ten-
toonstelling gemaakt waren met een stereo-
scopische camera. Een niet onbelangrijk tech-
nisch detail, zo stelt Moore in zijn boek, want
dit soort camera veronderstelt een specifieke
manier van fotograferen, waarbij het beeld
zodanig moet worden georganiseerd dat het
stereoscopische effect ten volle kan worden uit-
gespeeld. Veel van de formele effecten die
Szarkowski zo bekoorden, zouden dus slechts
het gevolg zijn van de toegepaste techniek.
Opnieuw blijkt hoezeer Moore Lartigue’s foto-
grafische arbeid laat samenvallen met de cul-
turele en materiële context waarin hij werkte:
het milieu waarin hij opgroeide reikte hem het
materiaal aan, de fotografische techniek
bezorgde hem een manier van werken.
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STEVEN TEN THIJE

Talk about painting: there’s no point. 
By conveying a thing through the medium of
language, you change it. You construct 
qualities that can be said, and you leave out
the ones that can’t be said but are always the
most important.

Gerhard Richter1

Bovenstaand citaat van de Duitse kunste-
naar Gerhard Richter kan dienen als een
waarschuwing aan het adres van de inter-
preet. Een werk kan niet gezegd, maar enkel
gezien worden. Elke bespreking is daarmee
een uiting van een utopische wens om te
kunnen zeggen wat enkel kan worden
gezien. Deze voorstelling van de relatie tus-
sen taal en kijken doorkruist het hele oeu-
vre van Richter. Ze kan worden terugge-
voerd tot de romantische traditie van met
name Caspar David Friedrich, een van de
eerste schilders die meende dat het belang
van zijn werk het herscheppen van de
(talig) ongrijpbare dimensie van het zicht-
bare was, van datgene wat enkel in de aan-
schouwing herkend en geloofd kan worden.
Zo werpt Friedrich de ijdele, faustiaanse
monnik uit zijn beroemde Der Mönch am
Meer (1808-1810) toe: “Mit übermüthi-
gem Dünkel, erwegst du der Nachwelt ein
Licht zu werden, zu enträtseln der Zukunft
Dunkelheit! Was heilige Ahndung nur ist,
nur im Glauben gesehen und erkannt; end-
lich klahr zu wissen und zu Verstehn!”2

Vermoedelijk zou Richter met deze episte-
mologische uitspraak instemmen.3 Hier
dient ze als startpunt voor de bespreking
van een van zijn recentste werken:
Domfenster (2007), gerealiseerd voor de
Dom van Keulen.

De installatie van het venster naar een ont-
werp van Richter, aan het eind van de zui-
delijke transeptarm, vormt het eindpunt
van de restauratie/vervanging van alle glas
in loodramen in de Keulse dom. Daarmee
komt een eind aan de wederopbouw van de
kathedraal na de Tweede Wereldoorlog. De
beslissing om voor het laatste venster een
nieuw ontwerp te laten maken, viel in
2002, nadat bleek dat de restauratie van
het origineel door een gebrek aan docu-
mentatiemateriaal onmogelijk was gewor-
den. De keuze voor Richter lijkt opvallend,
omdat hij niet als ontwerper maar als schil-
der bekendstaat. Als ereburger van Keulen
heeft Richter echter een speciale band met
de dom. Hij nam hem ook al tot onderwerp
in het schilderij Domecke (1987). Bovendien
maakte hij in 1989 het ontwerp voor een
trappenhuisvenster en heeft hij dus enige
ervaring ter zake.

Domfenster vertrekt van het originele tra-
ceerwerk van het raam, een klassiek gotisch
spitsboogvenster dat van boven tot onder in
drie zones kan worden opgedeeld: in de spits
een groot rozet, dat een kwart van de gehe-
le hoogte inneemt; daaronder een zone die
de helft van de gehele hoogte beslaat, en die
verdeeld is in twee spitsbogen, elk op hun
beurt onderverdeeld in drie stroken eindi-
gend in een klein rozet; en een onderste
zone die is opgedeeld in zes vensters, en die
een kwart van de gehele hoogte beslaat. De
in totaal zes stroken uit de middenzone slui-
ten aan op de zes vensters van de onderste
zone. Het gehele venster is zodoende sym-
metrisch opgedeeld in twee groepen van
drie stroken (op de rozet in de spits na).

De ingreep van Richter bestaat in het
opvullen van het traceerwerk met een
mozaïek van vierkante kleurvlakjes die
rechtstreeks – zonder loden rand – op
elkaar aansluiten. Hiervoor heeft hij 72
kleuren uitgekozen, allemaal vrij donkere
tinten, opdat het toonverschil in het felle
zuidelijke licht waarneembaar zou blijven.
De kleuren zijn met behulp van een compu-
ter over het oppervlak van het venster ver-
deeld. Elke kleur is 144 keer gebruikt. De
plaatsing van de kleuren is niet willekeurig,
maar op een complexe wijze symmetrisch.
Als we de zes stroken die over de onderste en
middelste zone lopen een letter toekennen
van A tot F, dan spiegelt strook A in C,
strook D in F en – de middelste stroken van
beide helften – strook B in E. De rozet in de

spits daarentegen is ‘eenvoudig’ symme-
trisch over de verticale middenas. Hoewel
het belang van deze complexe symmetrie
gebagatelliseerd wordt door Richter, die het
werk eenvoudigweg ‘symmetrisch’ noemt4,
tonen alle schetsen voor het venster dezelf-
de symmetrie.5 De gefragmenteerde sym-
metrie lijkt dus wel degelijk een weloverwo-
gen keuze. Ze heeft dan ook gevolgen voor
de manier waarop het werk ervaren wordt.

Doordat Domfenster niet één centrale as,
maar drie assen heeft, wordt de aandacht
van de beschouwer over het gehele venster
gespreid. De gefragmenteerde symmetrie
werkt zo de mogelijkheid tegen om visueel
grip te krijgen op het geheel. Was het werk
simpelweg symmetrisch geweest, dan
waren de interne structuur van het traceer-
werk en de losse kleurvlakken waarschijn-
lijk verdwenen in een overkoepelende en
onmiddellijke ervaring van symmetrie.
Thans oogt het venster eerst als een chaos
van kleurvlakken, zonder duidelijke orde-
ning, maar wel enigszins in rust. Pas na
langer kijken krijgt de toeschouwer inzicht
in de complexe symmetrische ordening van
het werk.

Eens hij zover is, verschijnt deze symme-
trie niet zozeer als een simpel spiegeleffect,
maar als een omarmen van de verschillen-
de stroken. Zeker in de twee kleinere spits-
bogen levert dit een opmerkelijk antropo-
morf beeld op. De twee smalle gespiegelde
stroken aan de buitenkant in de beide kleine
spitsbogen (strook A, C, D en F) eindigen in
twee rozetten die door de spits iets naar bin-
nen zijn gedrukt. De middelste stroken (B en
E) eindigen in een groter rozet. Zo ontstaat
het beeld van twee kleinere gestalten die
een middelste, grotere figuur flankeren en
ondersteunen. Of beter: dit beeld, dat al ver-
borgen lag in het traceerwerk van het ven-
ster, wordt door de complexe symmetrie uit-
gelicht, doordat het alle zes stroken indivi-
dueel benadrukt. Maar wat is de status van
dit figuratief programma? Het antropomor-
fe beeld lijkt erg ‘gezocht’. Dat betekent niet
dat het afwezig is – we kunnen het immers
zien – maar we zien het slechts in en door de
interpreterende arbeid. De complexe struc-
tuur plaatst een wig tussen interpretatie en
ervaring. Of nog juister: de meervoudige
symmetrie benadrukt de structuur van het
interpreteren als zodanig, als een proces
van kijken, nadenken en opnieuw kijken,
om het bedachte te bevestigen. 

De betekenis van het venster wordt hierdoor
op twee niveaus verrijkt: het sociale en het
religieuze. Beide dimensies worden op para-
doxale wijze behandeld. De sociale dimensie
van het werk is in eerste instantie – zoals bij
elk glasraam – gelegen in de massale receptie
van het werk, die resulteert uit de monu-
mentale afmeting (hier 113m2) en de hoge
plaatsing. Op zichzelf roepen de afstand en
de grootschaligheid een collectieve verering
op: de gemeenschap kijkt vanuit kerkbankjes
op naar het venster; ze verenigt zich in het
licht dat door dit ene venster schijnt. De
paradox ontstaat doordat de structuur van
de ervaring die Richters venster creëert deze
vereniging in een eenheid tegenspreekt: de
gemeenschap kijkt niet in een eenduidige
metafoor of figuratieve afbeelding, maar in
een complex, allegorisch spel van kleuren
zonder eenduidig centrum of zonder binden-
de betekenis. Elke beschouwer moet zichzelf
situeren in de gemeenschap van beschou-
wers die het werk ervaren, en zijn of haar
eigen subjectieve weg over het gekleurde
oppervlak vinden. Het werk bevestigt de toe-
schouwer niet in de onomstotelijke identiteit
van een ‘wij’, noch zegt het dat de gemeen-
schap niet bestaat of een onzinnig samen-
raapsel zou zijn. Het zegt dat de gemeen-
schap ontstaat uit een actie van de indivi-
duele beschouwer. Deze is nooit volstrekt
zeker of zijn interpretatie ook die van de
ander is, maar kan daar wel in de gemeen-
schappelijke ruimte over discussiëren.

Het religieuze van het werk ligt in het ver-
lengde van deze sociale receptie, die het
algemene voort laat komen uit de persoon-
lijke beschouwing. Het religieuze van een
kunstwerk is, zoals Richter ergens noteert,
te vinden in de letterlijke betekenis van reli-
gare, ‘vastbinden’, en hij voegt eraan toe:
“vastbinden aan het onkenbare, de rede

transcenderend, het zijn transcenderend”.6

In het allegorische spel van het werk
ervaart de gemeenschap een oplichten van
het onzegbare of onkenbare in de para-
doxale toestand van een zowel publieke als
private beschouwing. In onze persoonlijke
ervaring vormt zich uit het onherkenbare
continu iets ‘kenbaars’ dat het onkenbare
in zich opneemt. Deze constante uitwisse-
ling tussen kenbaar en onkenbaar bepaalt
de positie van Richter. Het religieuze is voor
hem geen regel of wet, gefundeerd in een
onomstreden principe, maar een eindeloos
spel van de noodzakelijkheid van spelregels
tegenover het immanente gevaar dat van
principes uitgaat. Het is een eindeloos slin-
geren tussen de polen ‘zegbaar’ en ‘onzeg-
baar’, wetende dat het onzegbare enkel als
onzegbaar kan verschijnen tegenover of
vanuit een uitspraak, een ‘zeggen’. Of, zoals
Richter het zelf in 1988 aan het eind van
zijn beroemde interview met Benjamin H.
Buchloh stelt: “[…] all that I am trying to do
in each picture is to bring together the most

disparate and mutually contradictory ele-
ments, alive and viable, in the greatest pos-
sible freedom. No Paradises.”7

Noten

1 Gerhard Richter, The Daily Practice of Painting,
Writings 1962 – 1993, (eerder in het Duits
verschenen als Gerhard Richter Texte, vertaald
door David Britt), Cambridge MA/London, 
MIT Press, 2002, p. 39.

2 Werner Busch, Caspar David Friedrich, Ästhetik
und Religion, München, Verlag C.H. Beck,
2003, p. 64.

3 Richter is een groot bewonderaar van
Friedrichs schilderkunst. Zie bijvoorbeeld
Richter, op. cit. (noot 1), p. 81 (“A painting of
Caspar David Friedrich is not a thing of the
past.”) of p. 268.

4 Gerhard Richter – Zufall, das Kölner Domfenster
und 4900 Farben, the Cologne Cathedral Window,
and 4900 Colours, p. 105.

5 Zie hiervoor de schetsontwerpen in de catalo-
gus, ibid., pp. 36-39.

6 Richter, op. cit. (noot 1), p. 38.
7 Ibid., p. 166.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Op 1 februari 1998
bezetten jullie samen met enkele tientallen kun-
stenaars het voormalige Koninklijk Paleis aan
de Meir te Antwerpen, waar sinds 1970 het
Internationaal Cultureel Centrum (ICC) was
gevestigd. Hit & Run nam het initiatief tot die
bezetting. Waar stond Hit & Run precies voor? 
Christine Clinckx: Hit & Run was een kun-
stenaarscollectief, opgericht in december
1997, nadat we besloten hadden om het
ICC te bezetten.
Patries Wichers: Ik herinner me dat ik met
de naam ben gekomen.
K.B./D.P.: Wie waren de overige leden?
C.C.: Cel Crabeels, Jan Kempenaers, Giles
Thomas en Karen Celis, het enige lid zonder
kunstpraktijk. Wij vormden al langer een
hecht vriendengroepje.
K.B./D.P.: Wanneer hebben jullie elkaar leren
kennen? 
P.W.: Eind 1995, op een vernissage van
mijn vriend Giles Thomas in het Jacob
Jordaenshuis in Antwerpen. Een paar
maanden later, in mei 1996, namen we
allemaal deel aan de groepstentoonstelling
Contractions in de Vera Van Laer Gallery in
de Hoogstraat in Antwerpen, samen met
Niels Donckers, Beatrijs Lauwaert en het
duo Alexander en Tin Viot-Lieck.
K.B./D.P.: Maakten jullie een gezamenlijk werk
voor die tentoonstelling?
P.W.: Nee, we exposeerden individueel.
K.B./D.P.: Hoe zijn jullie op het idee gekomen
om het ICC te bezetten?
P.W.: We discussieerden op café over het feit
dat er zo weinig ruimte was voor jonge kun-
stenaars en voor actuele kunst in Antwerpen,
terwijl er zoveel gebouwen leegstonden. Op
een gegeven moment constateerden we dat
het schippersgebouw op het Eilandje aan de
haven leegstond.
K.B./D.P.: Hebben jullie overwogen om dat
gebouw te kraken?
P.W.: Neen. We bleven brainstormen, maar
eind 1997 hebben we onze stoute schoenen
aangetrokken en zijn we met Bruno
Verbergt gaan spreken, de adviseur van Eric
Antonis, de toenmalige schepen van cul-
tuur van Antwerpen. 
K.B./D.P.: Met welke vraag hebben jullie hem
benaderd? Wilden jullie een kunstenaarsinitia-
tief opstarten?
C.C.: We zagen het veel ruimer. We hadden
een experimenteel platform in gedachten,
een kunstcentrum dat zich zou toeleggen
op beeldende kunst maar ook de link zou
leggen met andere kunstvormen. Aan het
hoofd zagen we een jonge curator, benoemd
voor een beperkte periode van vijf jaar. Een
atelierwerking vonden we ook belangrijk. Je
zou het kunnen vergelijken met Muziek-
centrum Trix in Borgerhout. Daar kan je
gewoon binnenstappen om naar studio’s of
apparatuur te informeren. Als je geluk hebt,
kan je direct aan de slag.
K.B./D.P.: Hoe reageerde Verbergt?
P.W.: Hij vond het prima dat kunstenaars
zelf opkwamen voor een kunstcentrum,
maar op zijn eentje kon hij te weinig druk
uitoefenen, zei hij. Weet je wat hij voorstel-
de? Dat wij een gebouw zouden kraken!
Dan zou hij onze eisen openlijk bijtreden. 
K.B./D.P.: Hoe zijn jullie dan op het idee geko-
men om het ICC te bezetten?
C.C.: Dat herinner ik mij nog goed! Midden
december ging ik met Karen Celis naar de
vernissage van de laatste tentoonstelling
van het ICC: een groepstentoonstelling met
Philip Aguirre, Koen Broucke, Ingrid
Mostrey en de Duitser Alexander Viot-Lieck.
Paul Huvenne was pas directeur geworden
van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten, waarvan het ICC een bijhuis was.
Hij had in de krant laten weten dat hij het
ICC wilde sluiten. Net daarvoor was ook het
Jacob Jordaenshuis dichtgegaan, een ruim-
te van de stad waar jonge kunstenaars kon-
den exposeren. Karen en ik liepen door het
ICC en plots kregen we een idee: als we nu
eens het ICC zouden bezetten?

K.B./D.P.: Zomaar? 
C.C.: Ja, heel impulsief, het is spontaan bij
ons opgekomen. Ria Pacquée was op de
opening. We hebben haar gevraagd wat zij
ervan vond en ze was onmiddellijk enthou-
siast.
K.B./D.P.: Waarom hebben jullie niet tegen de
sluiting van het Jordaenshuis geprotesteerd?
C.C.: Het Jordaenshuis stelde niets voor. 
P.W.: Het ICC had veel meer uitstraling, het
was een Koninklijk Paleis met een roemrijk
verleden op het vlak van de actuele kunst.
Er hing een hele geschiedenis aan vast: de
bezetting van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten door de Vrije Aktie Groep
Antwerpen, Koning Boudewijn die besloot
zijn Paleis aan beeldende kunstenaars af te
staan… 
K.B./D.P.: Hoe hebben jullie de bezetting aan-
gepakt?
C.C.: We kwamen met z’n allen bijeen en
stelden een actieplan op.
P.W.: Ik heb de naam Hit & Run bedacht en
het logo ontworpen…
C.C.: We deden onderzoek naar de voorge-
schiedenis van het ICC. De bibliothecaris
van het ICC, Dany Smet, hielp ons mate-
riaal te verzamelen… Hij is nadien op een
zijspoor gezet omdat hij ervan verdacht
werd ons te hebben geholpen. Maar Smet
was zich van geen kwaad bewust. 
K.B./D.P.: Welke stappen omvatte het actieplan?
C.C.: Om te beginnen contacteerden we
zoveel mogelijk potentiële medestanders,
voornamelijk kunstenaars. Elk van ons had
een lijst van personen die voor de bezetting
moesten worden warm gemaakt. Wie mee-
deed, ontving een brief. We vroegen even-
wel met klem om de actie geheim te hou-
den. Ook de kunstacademies kwamen aan
de beurt. We spraken onder anderen met
Mark De Belder, de directeur van Sint Lucas
Antwerpen, en ook met een paar docenten.
We benaderden tevens BRT-radiojournalist
Jef Lambrecht, die ook verbonden was aan
het kunstenaarsinitiatief Factor 44. Met
Radio Centraal spraken we af dat zij de
bezetting zouden coveren.
K.B./D.P.: Terwijl alles geheim moest blijven?
P.W.: Dat was niet evident, maar het is ons
gelukt om de media te sensibiliseren en
mensen op de been te brengen zonder dat de
actie op voorhand uitlekte. Aan de media
vertelden we dat er een spectaculaire actie
op til was in de kunstwereld… Wie erbij
wilde zijn moest op 1 februari 1998 om
kwart voor twee naar de Antwerpse
Groenplaats afzakken. VTM, de VRT, noem
maar op: ze waren er allemaal.
K.B./D.P.: Hoe ging de actie op 1 februari van
start?
C.C.: Patries, Cel en ik bliezen met alle kun-
stenaars verzamelen bij de fontein op de
Wapper, vlakbij het ICC. We waren met een
vijftigtal mensen. Rond dezelfde tijd wacht-
te Karen Celis de pers op aan de Groen-
plaats. Ze deelde persmappen uit en leidde
hen naar het ICC. Om twee uur zijn wij het
ICC binnengestapt.
K.B./D.P.: Wat zeiden jullie tegen het perso-
neel? 
C.C.: Wel… dit is een bezetting! Ieder van ons
had vanaf dat moment zijn taak: Cel en
Giles moesten de externe toegangspoorten
en de deuren in het gebouw barricaderen.
Jan begon onmiddellijk foto’s te maken van
het hele gebeuren…
P.W.: …ik had op voorhand de ramen opge-
meten en plakkaten gemaakt: “Bezet door
kunstenaars”, “ICC & Jordaenshuis sluiten –
jonge kunst buiten?”
C.C.: Toen we binnen waren, hebben we
Leona Detiège gebeld, de burgemeester van
Antwerpen; vervolgens contacteerden we
de politie en Paul Huvenne, de directeur
van het Koninklijk Museum. Huvenne was
met zijn familie op wandel op linkeroever.
Hij is direct naar het ICC gekomen, maar
toen hij al die camera’s en microfoons zag,
is hij onmiddellijk naar de toiletten gesto-
ven. Na zich daar een kwartier te hebben
verschanst, kwam hij naar buiten en heb ik
de bedoeling van de actie uitgelegd. 

De geschiedenis van het NICC
Aflevering 1: De bezetting van het ICC  

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau.: Op zondag 1 februa-
ri 1998 heb jij samen met enkele tientallen
kunstenaars het ICC bezet. Het initiatief tot die
actie lag bij het collectief Hit & Run. Hoe had
jij weet gekregen van het plan om het ICC te
bezetten?
Danny Devos: Dat gerucht liep in het
Antwerpse kunstwereldje. Het werd verteld
op café. Op den duur wisten heel wat kun-
stenaars dat het ICC bezet zou worden.
K.B./D.P.: Kende jij Hit & Run op dat moment?
DDV: Ik kende de zes leden van Hit & Run, ik
wist dat ze nauw bevriend waren en dat vier
van hen – Giles Thomas & Patries Wichers en
Jan Kempenaers & Karen Celis – een koppel
vormden. Ik wist niet dat ze ook een actie-
groep vormden – ik heb pas op de dag van de
bezetting gezien dat er op de petitie en het
pamflet een stempel stond van Hit & Run.
K.B./D.P.: Hoe heb jij de bezetting beleefd? Zag
je het als een wilde actie?
DDV: Nee, alles was perfect georganiseerd.
Christine Clinckx beschikte over de nodige
expertise. Zij had nog aan acties van
Greenpeace deelgenomen. Zij wist hoe ze de
media moest bespelen. Hit & Run had een
spandoek gemaakt en ook pamfletten en
petitieformulieren opgesteld.
K.B./D.P.: Wanneer ben jij in actie gekomen?
DDV: Vanaf het moment dat de bezetting
begon. Op 1 februari 1998 om 14 uur ben
ik het ICC binnengestapt, samen met de
anderen, zo’n vijftig à zestig personen,
vooral Antwerpse kunstenaars. We hebben
het spandoek opgehangen en een paar deu-
ren geblokkeerd. Onmiddellijk zijn we pam-
fletten en petitieformulieren beginnen uit te
delen voor de ingang van het ICC op de
Antwerpse Meir.
K.B./D.P.: Terwijl het ICC nog open was voor
het publiek…
DDV: Ja. Het was de dag waarop de laatste
tentoonstelling afliep.
K.B./D.P.: Hoe reageerde het personeel aan de
inkom?
DDV: Het personeel? Dat liet ons begaan.
K.B./D.P.: De actie verliep toch niet zonder slag
of stoot? 
DDV: Nee, we kregen de politie op bezoek,
gevolgd door de burgemeester van
Antwerpen, Leona Detiège. Ook Paul
Huvenne kwam, de pas aangetreden direc-
teur van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten van Antwerpen, waaron-
der het ICC ressorteerde. We hadden hem
zelf opgebeld. Gelukkig waren er veel came-
ra’s en waren er een paar kunstenaars met
naam bij de bezetting betrokken, onder wie
Fred Bervoets, anders waren we misschien
meteen in een politiecombi afgevoerd. De
politie en Huvenne begrepen snel dat ze
moeilijk Bervoets konden laten buiten-
slepen onder het oog van de camera’s van
het BRT-journaal. Dat zou slecht aangeko-
men zijn bij het kunstminnende publiek
van Antwerpen. We hebben het dus op een
akkoordje gegooid. Huvenne en Detiège
hebben ingestemd met onze eis dat er vijf
mensen in het ICC zouden overnachten. 
K.B./D.P.: Wat deden jullie daarna?
DDV: We zijn gaan samenzitten om de
bezetting verder te organiseren.
K.B./D.P.: Met vijftig mensen?
DDV: Nee, zo’n tiental. Op dezelfde dag had
zich al een harde kern gevormd met aan de
ene kant de leden van Hit & Run en aan de
andere kant een handvol kunstenaars die
zich bij de bezetting hadden aangesloten:
Marc Schepers, Chris Gillis, Philip Huyghe,
Marc Jambers, Sven ‘t Jolle en ik. Wij heb-
ben samen met Hit & Run de bezetting in
handen genomen.
K.B./D.P.: Wat was de eerste actie?
DDV: Perscommuniqués versturen. Mensen
mobiliseren. Het ICC was daar de ideale plek
voor. De infrastructuur was er. Ikzelf ben
meteen met mijn laptop aan de slag gegaan
om een website in elkaar te knutselen en
e-mails te versturen. Mijn laptop deed vanaf
de eerste dag dienst als een soort secretariaat.

K.B./D.P.: Het eerste perscommuniqué dat jul-
lie in de wereld hebben gestuurd bevat een acti-
viteitenprogramma voor een volledige week:
zondag 1 februari gaat de ‘bar’ open en is er een
videovertoning; maandag 2 februari is er onder
meer een cabaretavond… donderdag is een per-
formance gepland… Elke dag is er iets te doen.
DDV: Over dat programma hebben we nog
dezelfde dag gesproken.
K.B./D.P.: Op vrijdagavond staat het debat
Plaats voor kunst op het programma. De laat-
ste activiteiten zijn gepland op zaterdag 7
februari: optredens van Kris Dane, Jef Mercelis
en Zita Swoon. Jullie wilden het ICC dus een
week bezetten?
DDV: In het allerbeste geval! Dat hing af
van de uitkomst van het debat. Op de eerste
dag van de bezetting hebben we gediscus-
sieerd over de manier waarop we het debat
zouden aanpakken. We hebben ook een lijst
van genodigden opgesteld. Wie zeker aan
het panel moesten deelnemen, waren Paul
Huvenne, de directeur van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, en de ver-
antwoordelijken van de drie overheden: de
Vlaamse minister van cultuur Luc Martens,
provinciegouverneur Camille Paulus en de
Antwerpse schepen van cultuur Eric
Antonis. Van hen wilden we concrete toe-
zeggingen. Meteen daarna wilden we het
debat evalueren en beslissen of de bezetting
werd verdergezet.
K.B./D.P.: Het perscommuniqué bevat de nodi-
ge toelichting bij jullie grieven en eisen. Om te
beginnen legitimeren jullie de bezetting door te
verwijzen naar een Koninklijk Besluit van 28
januari 1970.
DDV: Het was een algemeen gevoel dat bij de
kunstenaars leefde: het ICC is van ons.
Koning Boudewijn had in 1970 bepaald dat
het voormalig Koninklijk Paleis een culturele
bestemming moest krijgen. Maar eind 1997,
begin 1998 deden allerlei geruchten de
ronde over een totaal andere bestemming.
Minister Wivina Demeester, bevoegd voor
overheidsgebouwen, wilde er een congres-
centrum van maken, de stad Antwerpen had
het plan om het secretariaat van het Van
Dyckjaar (1999) in het ICC te vestigen en
Brouwerij De Koninck wilde er een brasse-
rie uitbaten… en ga zo maar door. Wij wil-
den de experimentele werking van het ICC
veiligstellen.
K.B./D.P.: Ook gouverneur Paulus had plannen
met het ICC. Op 6 februari vertelt hij aan Gazet
van Antwerpen dat hij al in 1996 het plan had
opgevat om de hoofdzetel van de Universitaire
Instelling Antwerpen (UIA) in het ICC onder te
brengen. Hij stelde dat de kunstenaars er zou-
den kunnen blijven exposeren.
DDV: Ik weet dat zoiets de ronde deed. Maar
je gaat mij niet vertellen dat de UIA ruimte
zou hebben gemaakt voor een ernstig artis-
tiek beleid. De kunst zou gewoon de muren
van de cafetaria hebben gedecoreerd.
K.B./D.P.: Wat het communiqué tevens leert, is
dat jullie niet enkel tegen de sluiting van het
ICC protesteren, maar ook tegen de “stopzet-
ting van de tentoonstellingen van hedendaagse
kunst in het Jordaenshuis”. Wat had het
Jordaenshuis er precies mee te maken?
DDV: Het Jordaenshuis was een tentoon-
stellingsruimte van de Stad Antwerpen. Je
kon er tentoonstellen zonder bemoeienis
van curatoren of andere bemiddelaars, het
enige wat je moest doen was het indienen
van een dossier bij de stad. Er was dus wei-
nig selectie. Ik geloof dat de stopzetting van
de tentoonstellingen in het Jordaenshuis
net voor de sluiting viel van het ICC. In die
zin kon je zeggen dat de ruimte om actuele
kunst te tonen, los van galeries en musea,
sterk gekrompen was. 
K.B./D.P.: Het perscommuniqué bevat verras-
send genoeg ook een historische inleiding over
het ICC, getiteld Een kleine geschiedenis.
Daar wordt een bijzonder heroïsch beeld opge-
hangen van het ICC in de jaren ’70.
DDV: Heeft Johan Pas eraan meegeschre-
ven? Zoals jullie weten heeft Johan Pas een
doctoraat aan het ICC gewijd. 
K.B./D.P.: De heroïek contrasteert scherp met
de toestand waarin het ICC zich bevond op het

Gesprek met Christine Clinckx en Patries Wichers 
(Hit & Run)

Gesprek met Danny Devos
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K.B./D.P.: Hoe reageerde de politie?
C.C.: Die hield zich gedeisd. Er was immers
veel pers. Ik stond voortdurend in telefo-
nisch contact met Lucas De Pauw, onze
advocaat. Hij informeerde ons over de juri-
dische consequenties van wat we deden.
Toen de politie ons om 15 uur wilde arres-
teren verklaarde ik bijvoorbeeld op aange-
ven van Lucas dat men ons tot sluitingstijd
de kans moest geven om het pand vrijwillig
te verlaten – want het ICC is een openbaar
gebouw. Zo hadden we tijd om alle betrok-
ken partijen te bellen. 
K.B./D.P.: Het moet gezegd dat jullie de bezet-
ting professioneel hebben aangepakt. 
P.W.: Christine wist van aanpakken. Ze
heeft bij Greenpeace de knepen van het vak
geleerd.
K.B./D.P.: Was jij toen allang actief bij
Greenpeace?
C.C.: Zo’n tien jaar. Ik ben lid van
Greenpeace sinds mijn 18de. 
P.W.: Jij wist de media te bespelen en met de
politie om te gaan. Dat was belangrijk.
K.B./D.P.: In het ICC liep op dat moment de
laatste tentoonstelling. Wat hebben jullie met
de kunstwerken gedaan?
C.C.: We hebben ze in een ruimte samenge-
zet. Om 17 uur verzochten we het publiek
om het pand te verlaten. We waren onder-
tussen met de burgemeester en Huvenne
overeengekomen dat vijf personen moch-
ten blijven overnachten. Giles Thomas,
Patries en ik waren er steeds. Chris Gillis
ook. Sven ‘t Jolle is eens een nachtje komen
meeslapen. Er waren precies vijf slaapzak-
ken. Ze lagen in de spiegelzaal – we hebben
maar een deel van het ICC voor de bezetting
gebruikt: de spiegelzaal en de twee ruimtes
op het gelijkvloers aan de straatkant.
K.B./D.P.: Wat deden jullie toen jullie de garan-
tie hadden dat jullie niet werden uitgezet?
C.C.: Het faxapparaat in beslag nemen en
zoveel mogelijk mensen op de hoogte bren-
gen van de bezetting. We hebben in de
dagen na de bezetting een massa steunbe-
tuigingen ontvangen. Meer dan duizend
mensen hebben een petitie getekend. 
K.B./D.P.: In het archief van het NICC vonden
we onder andere het communiqué dat jullie op
1 februari 1998 uitdeelden aan de pers. Het
bevat al een programma voor de ganse week: op
zondag 1 februari opening van de bar, op
2 februari een kabaretavond, op 4 februari
komt theatergroep De Onderneming… 
C.C.: We hadden dat allemaal op voorhand
voorbereid en de betrokkenen gecontacteerd.
Er was enorm veel te doen tijdens de bezet-
ting: videovertoningen, ateliers, danslessen…
Een circusschool kwam spelen, acteurs liepen
langs om een praatje te maken en iets te drin-
ken. In geen tijd was het ICC het beste cul-
tuurcafé van Antwerpen. 
K.B./D.P.: In het communiqué wordt verder
gewag gemaakt van een debat – Plaats voor
kunst – dat op vrijdag 6 februari 1998 gepland
is. Ook de genodigden, elf in totaal, worden
genoemd, onder wie Luc Martens, minister van
welzijn, volksgezondheid & cultuur; Paul
Huvenne, directeur van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen;
Jan Verlinden, afdelingshoofd beeldende kunst
en musea van de Vlaamse Gemeenschap;
Camille Paulus, gouverneur van de provincie
Antwerpen en Eric Antonis, schepen van cul-
tuur van de stad Antwerpen.
C.C.: We hadden van tevoren beslist wie we
zouden uitnodigen. De verantwoordelijken
van de drie overheden – de Vlaamse
Gemeenschap, de provincie en de stad –
moesten er zeker bij zijn, want we wilden
dat ze met concrete toegevingen over de
brug zouden komen. Anders zou de bezet-
ting worden verdergezet.
K.B./D.P.: In jullie eisenpakket draait alles
rond ‘ruimte voor kunst’: “een autonoom, jong

en dynamisch centrum, waar de programmatie
verzorgd wordt door jonge curator(en), even-
tueel aangesteld voor 5 jaar, en/of gastcurato-
ren”. Jullie vermelden ook voorbeelden in het
buitenland: Witte de With (Rotterdam),
De Appel (Amsterdam) en het ICA in Londen.
P.W.: Giles had het vaak over het ICA, hij
was goed bekend met de werking van dat
instituut. 
K.B./D.P.: Anderzijds pleiten jullie ook heel erg
voor het behoud van ICC op de bestaande loca-
tie: het Koninklijk Paleis op de Meir.
C.C.: Ik geloof niet dat we de locatie zo
belangrijk vonden. 
K.B./D.P.: De slogan op de petitieformulieren
luidt veelzeggend: Het ICC moet blijven.
C.C.: We wilden een actualisering van het
ICC, naar het model van buitenlandse
instellingen. 
K.B./D.P.: Maar blijkbaar wilden jullie te allen
prijze ook de levensvatbaarheid van een kunst-
centrum in een ruimte als het Koninklijk Paleis
aantonen. Zo staat in het communiqué: “Het
argument dat een pand als het Koninklijk Paleis
door zijn historisch karakter ongeschikt zou
zijn voor het tentoonstellen van hedendaagse
kunst is al even slecht gekozen. […] Dat histo-
rische gebouwen een verrijking en een uitda-
ging vormen voor hedendaagse kunstenaars
blijkt […] uit talrijke belangrijke tentoonstel-
lingen in het buitenland, en vooral uit de voor-
beelden in Italië en Frankrijk, waar bv. het
Castello di Rivoli en het Chateau d’Oiron bewij-
zen dat hedendaagse kunst perfect kan functio-
neren in een historische context.”
P.W.: Misschien hadden we eventjes de nei-
ging om ons aan dat gebouw vast te klam-
pen, dat kan wel kloppen. We zaten immers
in dat paleis.
K.B./D.P.: Het perscommuniqué bevat ook een
kleine geschiedenis van het ICC waarin een
nostalgisch beeld wordt opgehangen van het
ICC in de jaren ’70. Opvallend is dat jullie ver-
sie van de ontstaansgeschiedenis van het ICC
erg gelijkt op die van Johan Pas in zijn proef-
schrift over het ICC: ook hij suggereert een ver-
band tussen de acties van de Vrije Aktie Groep
Antwerpen in 1968 en het Koninklijk Besluit
dat in 1970 tot de oprichting van het ICC leidt.
Heeft Pas jullie geïnspireerd om het ICC te
bezetten?
C.C.: Nee. 
K.B./D.P.: Of heeft hij jullie argumentatie
gestuurd?
C.C.: Zoals jullie weten, zijn Johan en ik een
koppel en dat was ook toen al het geval.
Maar Johan was nog niet met het ICC bezig.
P.W.: De bezetting heeft hem wel geïnspi-
reerd om zich erin te verdiepen, denk je
niet? 
C.C.: Dat durf ik niet zeggen, maar hij hielp
wel met het schrijven van teksten, bijvoor-
beeld het perscommuniqué. Wij vertelden
wat erin moest staan en hij goot dat in een
vlotte tekst.
K.B./D.P.: Daags na de bezetting verspreidt
Bruno Verbergt van Antwerpen Open een pers-
bericht waarin hij zijn steun uitspreekt voor de
bezetters. Hij kondigt de oprichting aan van een
forum waar jullie eisen ter sprake kunnen
komen. Jullie sturen meteen een verbolgen reac-
tie naar De Morgen.
P.W.: Schaamteloos! Verbergt nam gewoon
onze actiepunten over!
K.B./D.P.: Hij deed toch gewoon wat hij beloofd
had: jullie steunen op het moment dat jullie een
pand bezetten?
P.W.: Hij speelde dubbel spel: voor de bui-
tenwacht was het alsof hij ons steunde… 
C.C.: …maar aan ons vertelde hij daags na
de bezetting dat het secretariaat van
Antwerpen Open in het ICC zou worden
gevestigd en dat we daar zeker niet konden
blijven. 
P.W.: Verbergt was natuurlijk een beetje
verrast dat we zijn advies hadden opgevolgd

moment van de bezetting. Het ICC was allang
geen plek meer voor experimentele kunstbeoefe-
ning. Toch wordt die experimentele status
gebruikt om te eisen dat het ICC “moet blijven”.
DDV: Zoals gezegd, misschien heeft Johan
Pas Hit & Run geïnspireerd, misschien heeft
hij hen gewezen op het historische belang
van de plek en op de interessante effecten
van een mogelijke bezetting… Dat zouden
jullie aan hen moeten vragen. Eigenlijk
denk ik dat het Jordaenshuis veel beter aan-
sloot bij wat Hit & Run voor ogen had: een
laagdrempelige plek voor actuele kunst
waar de kunstenaars het voor het zeggen
hadden.
K.B./D.P.: De belangrijkste eis die in het pers-
communiqué wordt geformuleerd betreft een
ruimte voor actuele kunst, onafhankelijk van de
‘gevestigde instituten’, zoals de musea. Die
ruimte wordt verbonden met de locatie van het
ICC. Het ICC moet openblijven.
DDV: Ja.
K.B./D.P.: Achteraan het perscommuniqué
staat ook een zinnetje over het statuut van de
kunstenaar: “Ook het ontbreken van een duide-
lijk sociaal statuut voor de beeldende kunstenaar
en de afwezigheid van een efficiënte spreekbuis
heeft aanleiding gegeven tot deze actie.” 
DDV: Dat heb ik eraan toegevoegd.
Overigens stond ik niet alleen, ook Marc
Schepers en Marc Jambers onderschreven
dat zinnetje. Ik moet er wel bij zeggen dat ik
toen iets totaal anders met ‘sociaal statuut’
bedoelde. Eigenlijk had er ‘maatschappelij-
ke positie’ moeten staan. Voor mij ging het
om iets algemeens, ik had het over de onze-
kerheid van de positie van de kunstenaar,
over het feit dat wij voortdurend in een
schemerzone werkten, dat we niet betaald
werden, dat we nergens op terug konden
vallen… In 1998 wist ik nog niet dat de
term ‘sociaal statuut’ enkel op de sociale
zekerheid betrekking had.
K.B./D.P.: Je stelt dat je dat zinnetje over het
sociaal statuut hebt toegevoegd. Er was dus al
een basistekst?
DDV: Ja, op de avond van de bezetting heb
ik de tekst overgetikt die door Hit & Run was
voorbereid. Tijdens de eerste vergadering
kon iedereen zaken toevoegen. Ook het acti-
viteitenprogramma is op die avond doorge-
sproken, inclusief de lijst met de namen van
de personen die we op het debat van 6
februari wilden uitnodigen. Tevens hebben
we toen beslist dat Radio Centraal de live-
uitzending van het debat zou verzorgen.
Radio Centraal heeft vanaf de eerste dag
verslag uitgebracht over de bezetting.
K.B./D.P.: Het sociaal statuut van de kunste-
naar is een heel andere aangelegenheid dan
‘ruimte voor kunst’.
DDV: Dat klopt. Eigenlijk waren er vanaf de
eerste dag twee verschillende strekkingen.
Aan de ene kant was er Hit & Run: zij
ijverden voor een platform voor beeldende
kunst. Aan de andere kant waren er kun-
stenaars die vanaf het eerste uur bij de
bezetting betrokken waren en die vonden
dat er een bredere discussie moest komen
over de maatschappelijke positie van de
kunstenaar. Vooral Schepers, Jambers en ik
trokken aan die kar. Wij hebben dat thema
meteen op de agenda gezet. Wij vroegen
ook aandacht voor kunst in de openbare
ruimte, het kunstonderwijs… 
K.B./D.P.: In de communicatie van de eerste
dagen is daar niet veel van te merken.
DDV: Misschien omdat wij geen tafelsprin-
gers waren? Wij dachten gewoon: dit is wel-
licht een kans om iets op poten te zetten, om
iets op gang te brengen. We konden het
gebouw als gijzelaar gebruiken.
K.B./D.P.: Enkele dagen later mengt Bart De
Baere zich in het debat. De Baere, toen medewer-
ker van het Museum van Hedendaagse Kunst te
Gent, publiceert op 5 en 6 februari 1998 twee

artikels in De Standaard, waarvan één onder de
titel Het ICC moet gesloten worden.
DDV: Het was niet de eerste keer dat De
Baere zich met onze actie inliet. Een of twee
dagen na de start van de bezetting van het
ICC had hij al een fax naar Club Moral
gestuurd – op mijn thuisadres en dat van
Anne-Mie Van Kerckhoven: “Tav Hit and
Run, and in fact, also to Club Moral. Beste
groep, I will not respond to all your remarks on
paper. This discussion will be too long and
requires another platform. Some remarks,
though…”
K.B./D.P.: De fax is in het Engels opgesteld.
Waarom eigenlijk?
DDV: Geen flauw idee. Ik vond dat absurd.
K.B./D.P.: Wat was volgens jou de aanleiding
voor De Baere om te reageren? 
DDV: Ik weet het niet. De Baere had net als
honderden andere mensen de petitie voor-
geschoteld gekregen. Ik stuurde dat docu-
ment naar zowat iedereen in mijn adressen-
bestand; meer dan duizend mensen hebben
er hun handtekening onder gezet. Het top-
punt was dat De Baere in die fax ook per-
soonlijk naar Anne-Mie uithaalde: “Wivina
Demeester, this is for Annemie Van Kerckhoven,
was sad to hear her declare that nothing is done
for Flemish artists, while WDM has the feeling
that she did do something quite substantial for
young artists last year, not only by the financi-
ally expressed invitation and – certainly in the
case of Annemie – by offering her a (spatial/
mental) possibility that goes beyond just buy-
ing a work, but also by opening up the field of
integrated art and trying to do this for young
artists and with an interesting perspective. Jan
Verlinden from the administration of culture
has taken part in this.” Anne-Mie was op de
avond van het begin van de bezetting op het
nieuws geweest, en had er uitgehaald naar
de overheid omdat die te weinig voor de
beeldende kunstenaars deed… Kort tevoren
had ze een project gerealiseerd in het
Ferrarisgebouw van de Vlaamse overheid.
‘Kunst in opdracht’ viel in die tijd onder
Wivina Demeester, die als Vlaams minister
verantwoordelijk was voor overheidsgebou-
wen.
K.B./D.P.: Die kunstopdracht had toch niets
met de bezetting te maken?
DDV: Dat hoef je mij niet te vertellen. Ik
vond het walgelijk hoe De Baere beide zaken
vermengde.
K.B./D.P.: Opvallend is dat verschillende perso-
nen pogingen ondernemen om de bezetting te
recupereren. Een dag na het begin van de bezet-
ting gebruikt schepen Eric Antonis jullie actie
om zijn ideologische agenda kracht bij te zetten.
De kunst moet dienen om achtergestelde buur-
ten op te vrolijken: “Je moet zoeken naar socia-
le impulsen die de buurt kunnen opkrikken. In
plaats van in het stadscentrum op de Meir kan
je zo’n vrijplaats beter op kwetsbaarder plaat-
sen in de stad vestigen. Zoals de Beweeging in
de Gasstraat heeft gedaan.” 
DDV: Dat was een plan waar Antonis al
lang mee rondliep.
K.B./D.P.: Bruno Verbergt van Antwerpen
Open vzw kondigt in een persbericht aan dat hij
in het ICC een forum wil opzetten rond de eisen
van de bezetters. Jullie sturen vervolgens een
rechtzetting naar De Morgen waarin jullie de
recuperatiepogingen van Verbergt aanklagen.
DDV: Verbergt speelde een dubbel spel. Hij
deed alsof hij aan de kant van de kunste-
naars stond, terwijl ondertussen al beslist
was dat zijn eigen organisatie – Antwerpen
Open – in het ICC zou worden onderge-
bracht. 
K.B./D.P.: Volgens de kranten zouden twee
kunstenaars zich in de achterbouw van het ICC
hebben verschanst om Antwerpen Open de toe-
gang tot het ICC te beletten.
DDV: Dat waren Giles Thomas en ik. Ik had
voordien al eens een performance gedaan

Paul Huvenne, Jef Lambrecht, Christine Clinckxv.l.n.r.: Chris Gillis, Paul Huvenne, Sven ‘t Jolle, Harry Heirmans (met muts),
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en… zijn gebouw hadden bezet! De zaken
hadden voor hem een vreemde wending
gekregen.
C.C.: Daar was hij absoluut niet blij mee.
K.B./D.P.: Schepen van cultuur Antonis recu-
pereert jullie actie om zijn ideologisch stok-
paardje te berijden: kunst als middel om pro-
bleembuurten op te krikken. Jullie zouden beter
aan de slag gaan op tijdelijke locaties of alterna-
tieve plekken in ‘moeilijke’ buurten, aldus
Antonis, in plaats van in een historisch pand
dat niet geschikt is voor ‘experimentele uitin-
gen’…
P.W.: …terwijl hijzelf voor Antwerpen 93 een
18de-eeuwse keuken uit het ICC had laten
slepen, om er het filmmuseum in onder te
brengen. Dat hebben we hem onder de neus
gewreven.
K.B./D.P.: Op 6 februari volgt dan het debat
Plaats voor kunst, met vertegenwoordigers
van de verschillende overheden. Welk gevoel
hielden jullie aan dat panelgesprek over?
C.C.: Positief was dat minister van cultuur
Luc Martens suggereerde dat we ons zou-
den verenigen in een structuur. Dan had hij
een aanspreekpunt en konden we subsidies
aanvragen. Maar voor de rest bleef het alle-
maal heel vaag.
P.W.: Ze schoven de hete aardappel naar
elkaar door. 
K.B./D.P.: Vandaar dat jullie de bezetting na 6
februari hebben voortgezet?
P.W.: Ja. 
K.B./D.P.: Niet zonder jullie eisen bij te stellen
evenwel. Daags na het debat schrijft Gazet van
Antwerpen: “Hit & Run beseft dat het quasi
onmogelijk is om het paleis in zijn huidige vorm
te claimen.” Voortaan gaan jullie voor een
“secretariaat met een voltijdse werkkracht”,
met het oog op het opzetten van een vzw; een
secretariaat dat in het ICC zou worden onderge-
bracht. De hoop op een kunstcentrum in het
ICC hebben jullie opgegeven. Heeft het discours
van Antonis daarbij een rol gespeeld?
P.W.: Er zijn verschillende factoren geweest:
de argumentatie van Antonis, gesprekken
met mensen die ons op de voordelen van
andere locaties wezen, de confrontatie met
een historisch gebouw… We moesten
natuurlijk heel voorzichtig omspringen met
het Paleis.
C.C.: Uiteindelijk kregen we van álle overhe-
den te horen dat het Koninklijk Paleis geen
haalbare kaart was. Het gebouw moest
dringend worden gerenoveerd. De plannen
om er een andere bestemming aan te geven
waren al te ver gevorderd. 
K.B./D.P.: Kortom, jullie zijn geleidelijk gaan
beseffen dat het Koninklijk Paleis geen realisti-
sche optie was? 
C.C.: Ja. 
K.B./D.P.: Op 11 februari is er een overleg op
het kabinet van schepen Antonis, met de ver-
schillende overheden. In de kranten is er sprake
van een “delegatie van de kunstenaars”.
C.C.: Dat waren Danny Devos, Philip
Huyghe en ik. We zijn samen naar het stad-
huis geweest.
K.B./D.P.: Gazet van Antwerpen schrijft
daags voor het overleg: “De bezetters verwach-
ten niet dat de eerste onderhandelingsronde
vandaag meteen bevredigende resultaten zullen
[sic] opleveren. Daarom maken ze zich op voor
een bezetting van onbepaalde duur.” Vanwaar
die scepsis?
C.C.: Dat weet ik niet meer. Wat ik mij wel
herinner, is dat de besprekingen al voorbij
waren toen we op het stadhuis aankwamen. 
K.B./D.P.: Jullie waren wel uitgenodigd?
C.C.: Ja, iedereen was er, Jan Vermassen – de
adviseur van minister van cultuur Luc
Martens – een vertegenwoordiger van het
provinciebestuur, de schepen van cultuur
Eric Antonis en zijn assistent Bruno
Verbergt… maar wij kregen alleen maar het
resultaat te horen.

K.B./D.P.: Daags nadien schrijven de kranten
dat jullie de bezetting opheffen. Het resultaat
was dus niet slecht?
C.C.: Dat klopt. We kregen de beschikking
over een kantoor met voltijdse werkkracht
en konden voorlopig aan de slag in het ICC
– dat was precies wat we hadden geëist. De
drie overheden waren blijkbaar tot een
akkoord gekomen: de stad zorgde voor kan-
toorruimte, de provincie voor een voltijdse
werkkracht en de Vlaamse overheid voor
werkingssubsidies voor de vzw die we moes-
ten oprichten. Daar zijn we onmiddellijk
mee begonnen.
K.B./D.P.: Het eerste verslag van een vergade-
ring dat in het NICC-archief bewaard is geble-
ven en dat dateert van maandag 15 februari
1998, bevat een weekrooster met de namen
van diegenen die de permanentie op kantoor
verzorgden. Danny Devos neemt vijf halve
dagen voor zijn rekening; vier halve dagen wor-
den verdeeld onder leden van Hit & Run.
P.W.: Precies. We hadden nog geen voltijdse
werkkracht in dienst en we moesten de vzw
opstarten. 
C.C.: Danny Devos heeft zichzelf toen in
dienst genomen, geloof ik. Is het niet?
K.B./D.P.: Het verslag zegt: “Danny wil sollici-
teren, maar kan slechts drie dagen werken,
informeren of 2 part-times mogelijk zijn.”
C.C.: Danny Devos had op dat moment geen
werk.
K.B./D.P.: Vier dagen later, op 19 februari,
wordt opnieuw vergaderd. Het verslag maakt
gewag van een “2 uur durende discussie over
het ons wel of niet in structuren wringen”.
Uiteindelijk wordt besloten om “de bredere
groep van kunstenaars […] te informeren en
om hun mening te vragen” op een Algemene
Vergadering die zou plaatshebben op zondag
1 maart 1998. Verder lezen we: “Christine en
Patries gaan vrijdag 20 februari naar de advo-
caat om advies te vragen over het opgestelde
protocol en over hoe de vzw op te starten.” Uit
het verslag van de daaropvolgende vergadering
van 26 februari blijkt dat jullie meer gedaan
hebben dan het inwinnen van informatie: jullie
hebben meteen zelf een vzw opgericht, samen
met de andere leden van Hit & Run.
C.C.: Ik herinner mij dat Cel Crabeels de sta-
tuten van een of andere toneelvereniging
had gekopieerd, en dat we het met Danny
Devos hadden besproken.
K.B./D.P.: In het verslag van 26 februari staat
tevens dat jullie de statuten naar het Staatsblad
hebben gestuurd. Er wordt immers de volgende
oplossing gesuggereerd: “Een ‘Tabula Rasa’,
herbeginnen van nul, aanvraag voor publicatie
in Staatsblad terugtrekken. (Vzw bestaat niet
zolang de oprichting nog niet in het Staatsblad
is verschenen en de kosten nog niet betaald
zijn).” Waarom hadden jullie plots zelf een vzw
opgericht en de statuten naar het Staatsblad
verzonden?
C.C.: Danny Devos en Philip Huyghe trok-
ken de bezetting naar zich toe. Eigenlijk was
dat al vanaf de eerste dag begonnen. Danny
was de enige die over een laptop beschikte.
Al op de eerste dag begon hij de hele wereld
te bestoken met e-mails waar enkel zijn
naam op stond. Verder was hij enkel geïnte-
resseerd in het statuut van de kunstenaar.
K.B./D.P.: Dat was niet jullie ding?
C.C.: Wij vinden het ook een schande dat
kunstenaars niet vergoed worden en als
goedkope werkkrachten gebruikt worden.
Maar die kwestie had volgens ons niets met
de oorsprong van de bezetting en de daar-
aan verbonden eisen te maken. Let wel, wij
gingen ermee akkoord dat de nieuwe vzw
zou ijveren voor het statuut van de kunste-
naar. In het eerste perscommuniqué werd
dat trouwens met zoveel woorden gesteld.
Het probleem was dat Danny van onze eisen
niets moest weten. Hij had al een kunste-
naarsinitiatief gehad in de jaren ’80, met

waarbij ik een stok tussen de deur en mijn
lichaam inklemde; Giles en ik hebben daar
voor de gelegenheid een variatie op gemaakt.
We hebben de concièrge in de achterbouw
verschalkt en gingen met een balk tussen
ons lichaam en de achterdeur geklemd lig-
gen, zodat de deur niet open kon.
K.B./D.P.: Op de vooravond van het debat, op
donderdag 5 februari, verschijnt een nieuw
communiqué waarin jullie met bijkomende
eisen op de korte termijn op de proppen komen:
“een kantoor voor het Internationaal Cultureel
Centrum” en “één wettelijk minimumloon voor
de persoon die dit kantoor bemant”.
DDV: Dat was noodzakelijk om aan onze
sociale eisen te kunnen werken, zo wist ik
uit ervaring. In de jaren 1983-1985 was ik
enkele keren op het ministerie geweest,
samen met mensen van de Vereniging van
Plastische Kunstenaars (VPK), ex-actie-
voerders van ’68. We gingen het statuut
van de kunstenaar aankaarten of een ver-
laging van de btw bepleiten… maar werden
constant van het kastje naar de muur
gespeeld, van de ene naar de andere dienst
gestuurd. Als je op dat vlak iets wil berei-
ken, heb je een vast secretariaat nodig met
een voltijdse werkkracht aan wie je voort-
durend opdrachten kan toevertrouwen. 
K.B./D.P.: Vreemd genoeg wordt de werking
van het secretariaat in het bewuste communi-
qué op een totaal andere manier ingevuld,
namelijk “als contact- en meldpunt voor invul-
ling van een culturele programmatie op tijdelij-
ke, beschikbare locaties”. Dat lag helemaal in de
lijn van wat schepen Antonis wilde.
DDV: Dat idee moet van Hit & Run zijn
gekomen. Ik vond dat onzin.
K.B./D.P.: Hoe heb jij het debat van 6 februari
beleefd? Was het wat jij ervan verwachtte?
DDV: Laat ons zeggen dat er iets bewoog…
Om te beginnen bij Antonis. Hij begreep dat
je het Jordaenshuis en het ICC niet zonder
meer kon sluiten. Hij stelde voor dat wijzelf
een plek zochten en beloofde dat de stad de
huur van het gebouw zou betalen, op voor-
waarde dat de provincie en de Vlaamse
Gemeenschap zich ook zouden engageren.
K.B./D.P.: En de andere partijen?
DDV: De provinciegouverneur was er niet;
hij werd vertegenwoordigd door Jan
Walgrave, die ik kende van bij de VPK. Het
plaatje dat ons voor ogen stond was: de stad
betaalt het gebouw, de provincie een vaste
medewerker en de Vlaamse Gemeenschap
zorgt voor werkingsmiddelen – want het
was de Vlaamse Gemeenschap die kon
beslissen over de middelen die binnen het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
van Antwerpen (KMSKA) aan hedendaagse
kunst werden besteed. Voor de provincie
zou dat geen probleem vormen, daar had ik
vertrouwen in. Cultuurminister Martens
stelde als voorwaarde dat we ons zouden
verenigen, zodat hij een aanspreekpunt
had.
K.B./D.P.: Hoe stelde Paul Huvenne zich op tij-
dens het debat?
DDV: Toen ik hem vroeg hoeveel geld er in
het KMSKA naar hedendaagse kunst ging,
antwoordde hij: 6 miljoen Belgische frank.
Ik zei daarop: “Dat bedrag gaat nu dus naar
ons.” Huvenne moest even slikken… 
K.B./D.P.: Waarom wilde Huvenne het ICC
eigenlijk sluiten?
DDV: Geen idee. Het enige wat ik weet is dat
het ICC al een tijdje aan het slabakken was
en dat Huvenne daar niets aan gedaan
heeft sinds hij in oktober 1997 aan de slag
was gegaan in het KMSKA. Het KMSKA
heeft het ICC laten verloederen en Huvenne
wilde ervan af. 
K.B./D.P.: Maar hebben jullie hem daarover
aangesproken?
DDV: Waarom zouden we dat hebben
gedaan? Huvenne was een specialist 17de-

eeuwse kunst en wilde het geld van het ICC
gebruiken voor zijn eigen hobby… Maar
eigenlijk moet ik zeggen dat dat voor mij niet
ter zake deed. Ik vond dat de sluiting van het
ICC niet door de beugel kon, maar de redenen
van de stopzetting interesseerden mij niet.
K.B./D.P.: Na het debat formuleren jullie even-
wel andere eisen, zo blijkt uit de kranten. Zo zou
duidelijk zijn geworden dat jullie niet per se
vasthouden aan de locatie; het zou jullie eerder
te doen zijn om het ‘concept’ van het ICC.
Nochtans kwamen jullie in de communicatie
van de eerste dagen heel erg op voor het gebouw
van het Koninklijk Paleis aan de Meir. Waarom
vonden jullie dat in het begin zo belangrijk?
DDV: Zoals ik al zei, Hit & Run was begaan
met het ICC omdat het een symbool was.
Zelf vond ik het gebouw interessant omwil-
le van de infrastructuur die er voorhanden
was. Die zou anders toch gewoon naar het
KMSKA gaan, net als het budget.
K.B./D.P.: Terwijl tijdens het debat toezeggin-
gen worden gedaan, met name door Eric
Antonis, sturen jullie daags nadien een brief
naar minister Martens met de vetgedrukte
mededeling: “er is geen enkele konkrete toezeg-
ging op onze eisen”.
DDV: Ik herinner mij nog dat Marc
Schepers na het debat zei: wat hebben we
nu eigenlijk in handen? Er waren allerlei
mondelinge beloftes gedaan maar er stond
niets op papier.
K.B./D.P.: Opvallend is ook het slot van de
brief: “wij nemen graag het aanbod van de heer
Martens aan, om het label ‘ICC’ mee te nemen
en ondertekenen dan voortaan ook met de mees-
te hoogachting, Internationaal Cultureel
Centrum.” Martens heeft dus niet alleen
gevraagd dat jullie je zouden organiseren. Hij
heeft meteen ook een naam gesuggereerd.
DDV: Dat klopt.
K.B./D.P.: Op 11 februari kondigt Gazet van
Antwerpen een overleg aan dat zal plaatsvin-
den op het stedelijk kabinet van Eric Antonis,
met de schepen zelf, de provinciegouverneur, een
delegatie van het ministerie van cultuur en een
delegatie van de kunstenaars. Wie heeft jullie
vertegenwoordigd?
DDV: Christine Clinckx, Philip Huyghe en
ikzelf zijn afgevaardigd.
K.B./D.P.: Wat is er precies uit de bus gekomen?
DDV: We kregen de beschikking over een
secretariaat met een voltijdse werkkracht,
op voorwaarde dat we ons zouden vereni-
gen. In dat geval zou de stad instaan voor
een gebouw, de provincie voor een voltijdse
werkkracht en de Vlaamse Gemeenschap
voor werkingsmiddelen. We hebben de
bezetting nog enkele dagen symbolisch ver-
dergezet. Toen was het afgelopen.
K.B./D.P.: Op maandag 16 februari konden jul-
lie aan de slag in het ICC.
DDV: Ja. 
K.B./D.P.: Dat ging evenwel niet van een leien
dakje. Op 17 februari beklagen de kunstenaars
zich in de media over de territoriumdrift van
Antwerpen Open, in de persoon van Bruno
Verbergt.
DDV: Het werd snel duidelijk dat we niet
lang in het ICC konden blijven. Antwerpen
Open begon zijn intrek te nemen in de bure-
len achteraan het ICC. We deelden ook een
bureau met Hilde Van Leuven van het
KMSKA, zodat we moesten uitwijken om
comfortabel en ‘discreet’ te kunnen werken
en vergaderen.
K.B./D.P.: Op 19 februari wordt een protocol
opgesteld tussen de Vlaamse Gemeenschap en
het Internationaal Cultureel Centrum vzw.
Opvallend is dat de bezetters tekenen met
“Internationaal Cultureel Centrum vzw”. Jullie
hadden inmiddels een vzw opgericht?
DDV: Nee, we waren nog met de voorberei-
ding bezig. De discussie over de statuten van
de vzw was nog aan de gang. Er was name-
lijk een serieus probleem gerezen. 

Paul Huvenne, Christine Clinckx en een onbekendev.l.n.r.: Chris Gillis, daarachter Geertrui Pas, Cel Crabeels, Danny Devos,
een onbekende, Christine Clinckx, Johan Pas, Wendelien Van Oldenborgh

Marc Schepers (met baret)
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Anne-Mie Van Kerckhoven: Club Moral.
Een tentoonstellingsruimte met internatio-
nale uitstraling interesseerde hem niet.
K.B./D.P.: Waarover ging het conflict met
Philip Huyghe?
C.C.: Philip was betrokken bij de alternatie-
ve ruimte HAL Antwerpen, een kunste-
naarsinitiatief dat curatoren en kunste-
naars samenbracht – later is hieruit het
residentieproject voor kunstenaars Air
Antwerpen voortgekomen. Hij vertelde ons
dat hij al meerdere keren over HAL had
gesproken met de minister, maar dat was
telkens op niets uitgelopen. Hij was daar
heel verbitterd over. Philip wilde per se bij
alle gesprekken met de overheid aanwezig
zijn. 
P.W.: Hij heeft zichzelf ook uitgenodigd op
het debat.
C.C.: “Jullie gaan dat niet voor ons verpes-
ten,” zei Philip Huyghe tegen ons. Devos en
Huyghe gebruikten de bezetting om hun
eigen agenda door te drukken. Daarom heb-
ben wij een eigen vzw opgericht. 
K.B./D.P.: Jullie wilden het initiatief terug in
handen krijgen, mogen we het zo stellen?
P.W.: De zaak terug naar zijn oorsprong
brengen… 
K.B./D.P.: Want jullie hebben de bezetting
georganiseerd…
C.C./P.W.: Ja.
K.B./D.P.: …maar met zes mensen kan je geen
gebouw bezetten. Jullie hadden veel meer volk
nodig en met die nieuwe mensen kwamen er
andere ideeën op tafel. Ideeën die niet noodzake-
lijk pasten in jullie agenda.
C.C.: Wij wilden het vooral open houden.
K.B./D.P.: Als je het verslag leest, dan hadden
de tegenstanders van de vzw blijkbaar hetzelfde
gevoel als jullie, namelijk dat jullie het laken
naar jullie toe wilden trekken: “Zoals Hit &
Run zich tijdens de actie heeft geprofileerd
(democratisch) moet er verder gewerkt worden;
samen beslissingen nemen, dus meer evenwicht
in de Raad van Beheer en niet enkel Hit &
Run.”
C.C.: Hun voornaamste bezwaar was dat
wij te veel macht zouden hebben en dat
Karen Celis geen voorzitter kon zijn omdat
ze geen kunstenaar was. Maar wij wilden
geen macht! We hadden een heel brede en
open vzw-structuur voor ogen, met zo’n
dertig professionals uit het veld in een grote
raad van bestuur: museummensen, curato-
ren, schrijvers, critici… en wijzelf om een
oogje in het zeil houden. We wisten maar al
te goed dat we als leden van de raad van
bestuur geen gebruik konden maken van de
faciliteiten van de vzw en er niet tewerk-
gesteld konden worden. Dat was het ver-
schil met sommige anderen. Danny wilde
zelf in de vzw werken. Veel kunstenaars
wilden zelf bepalen wie er zou tentoonstel-
len. Ze waren ontgoocheld in de professio-
nals. Ik vind het nog altijd niet goed dat
kunstenaars beslissen over hun collega’s.
Dat laat je beter aan curatoren over. 
K.B./D.P.: Uiteindelijk kwam het op die bewus-
te, delicate vergadering van 26 februari 1998
tot een stemming over de vraag: jullie vzw – de
vzw ICC – behouden of annuleren. Er waren
vijf stemmen vóór, tien stemmen tegen en zeven
onthoudingen: exit vzw ICC…
C.C.: Het was een ongelooflijke chaos. We
zaten op de eerste verdieping van het café
L’Entrepot du Congo… 
P.W.: …er liepen voortdurend mensen in en
uit. Soms totaal onbekende gezichten. We
dachten: wat doet die hier plots… Ook cura-
toren waren van de partij.
C.C.: Win Van den Abeele en Philippe
Pirotte kwamen bijvoorbeeld naar boven
om de geanimeerde discussie te volgen… en
uiteindelijk hebben ze zelfs meegestemd! 
K.B./D.P.: Weten jullie nog wie tegen de vzw
ICC heeft gestemd?

C.C.: Volgens mij Marc Jambers, Marc
Schepers, Guy Rombouts, Monica Droste,
Philip Huyghe, Danny Devos, Sven ‘t Jolle,
Chris Gillis en nog twee cafégangers. 
K.B./D.P.: Wat hebben jullie na de stemming
gedaan? Zijn jullie eruit gestapt?
C.C.: Nee. Patries en ik hebben onmiddellijk
contact opgenomen met Guillaume Bijl en
Luc Tuymans, tot grote woede van de kun-
stenaars die tegen onze vzw hadden
gestemd. We hoopten dat Bijl en Tuymans
in de vzw wilden stappen, zodat ze de
scheefgegroeide situatie misschien nog kon-
den rechttrekken. Bijl en Tuymans hadden
niet aan de bezetting deelgenomen, maar ze
konden toch wat meer gewicht in de weeg-
schaal leggen dan wij, jonge en onbekende
kunstenaars. Ze hebben zich serieus geën-
gageerd. Luc stond heel erg achter de idee
van een internationale kunsthal met wisse-
lende curatoren.
K.B./D.P.: Er wordt uiteindelijk beslist om een
nieuwe vzw op te richten: de vzw NICC. Op
15 maart 1998 vindt de stichtingsvergadering
plaats. Ondanks alle heisa bleven jullie actief
binnen de nieuwe vzw?
C.C.: Ik woonde vergaderingen bij en volgde
wat er gebeurde… maar eerder vanop
afstand moet ik zeggen. In 1999 heb ik wel
geholpen bij de voorbereiding van Trouble
Spot Painting, een tentoonstelling over schil-
derkunst, samengesteld door Luc Tuymans
en Narcisse Tordoir.
K.B./D.P.: En jij, Patries?
P.W.: Ik ben zelfs nog even secretaris
geweest van het NICC. Tot begin mei 1998.
In 2000 was ik coördinator van een ten-
toonstelling over kunstenaarsbewegingen
in België, door het NICC georganiseerd in
het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen: Mo(u)vements. Ook
het idee van die tentoonstelling kwam trou-
wens van mij.
K.B./D.P.: Zijn jullie ooit uit de vzw gestapt?
C.C.: We zijn nog altijd lid, als ik me niet ver-
gis.
K.B./D.P.: Hoe kijken jullie nu terug op de
bezetting?
C.C.: Wij wilden een signaal geven. We
hoopten dat de overheid zou inzien dat er
nood was aan een interdisciplinair kunst-
centrum, maar blijkbaar stonden we daar
vrijwel alleen in. Voor ons was de bezetting
dus niet geslaagd.

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Dirk Pültau

K.B./D.P.: Wat bedoel je?
DDV: Op 19 februari vergaderden we een
eerste keer om de vzw in de steigers te zet-
ten. Er ontspon zich een heftige discussie
over de vraag of we ons al dan niet moesten
‘verenigen’, met alle formele en juridische
consequenties vandien. Uiteindelijk beslo-
ten we om een bredere groep kunstenaars
hierover te polsen; in de tussentijd zouden
Christine Clinckx en Patries Wichers een
advocaat opzoeken om advies in te winnen
over de oprichting van een vzw. Op
26 februari zou de kerngroep opnieuw bij-
eenkomen. Maar toen Philip Huyghe en ik
in de week tussen 19 en 26 februari het ICC
binnenliepen, vertelde Clinckx doodleuk
dat er alvast een vzw was opgericht. Zonder
de anderen op de hoogte te brengen, had-
den ze de papieren naar het Staatsblad
opgestuurd.
K.B./D.P.: Het initiatief kwam van Hit & Run?
DDV: Dat was duidelijk. Christine Clinckx,
Karen Celis, Cel Crabeels en Jan
Kempenaers traden op als stichtende leden.
Zij waren immers de vier leden van Hit &
Run die over de Belgische nationaliteit
beschikten – Giles Thomas is een Brit,
Patries Wichers een Nederlandse. 
K.B./D.P.: Hoe hebben Philip en jij gereageerd?
DDV: We vielen van onze stoel. We hebben
Christine ingepeperd dat zoiets niet door de
beugel kon. Ik heb op het faxapparaat
onmiddellijk een kopie gemaakt van de sta-
tuten van de vzw.
K.B./D.P.: Weet je nog hoe de vzw heette?
DDV: Vzw ICC!
K.B./D.P.: Het ICC moet blijven…
DDV: Zo kan je het samenvatten. 
K.B./D.P.: Wat waren de doelstellingen van de
vzw ICC?
DDV: Ze waren veel beperkter dan die van
het latere NICC en lagen helemaal in de lijn
van Hit & Run: “de vereniging heeft tot doel:
de realisatie, promotie, verkoop, distributie,
en organisatie van artistieke, culturele en
educatieve activiteiten van elke aard.” Hit &
Run wilde gewoon een ruimte om van alles
te kunnen organiseren, ik zei het al. 
K.B./D.P.: Op 26 februari vindt opnieuw een
vergadering plaats. Er is slechts één agenda-
punt: de pas opgerichte vzw ICC. Opvallend is
dat er in vergelijking met de vorige vergaderin-
gen dubbel zoveel aanwezigen zijn.
DDV: Ik heb alle mensen gecontacteerd die
de actie op 1 februari hadden gesteund en
die me hadden laten weten dat ze op de
hoogte wilden blijven. Het kon toch niet dat
een klein groepje ging lopen met een initia-
tief dat door zoveel mensen werd gedragen. 

K.B./D.P.: Hoe is de vergadering verlopen?
DDV: We hebben Hit & Run duidelijk
gemaakt dat ze tegen hun eigen democra-
tische principes hadden gezondigd. De
bezetting was een idee van Hit & Run, en ik
gun hen de credits van harte, maar hoe je
het ook draait of keert: al op 1 februari had
hun initiatief een enorme vlucht genomen
en was er een totaal nieuwe situatie ont-
staan. Uiteindelijk hebben we gestemd over
de vraag of de nieuwe vzw zou blijven
bestaan. Het resultaat was duidelijk: vijf
stemmen voor, tien stemmen tegen en
zeven onthoudingen. 
K.B./D.P.: De stemmen vóór kwamen uiteraard
van Hit & Run. Wie stemde er tegen?
DDV: De meeste kunstenaars, denk ik, onder
wie natuurlijk ook Jambers, Schepers,
Huyghe en ik. De onthoudingen kwamen
allicht van de niet-kunstenaars. We hadden
ook niet-kunstenaars uitgenodigd, zoals
Philippe Pirotte en Kurt Van Belleghem. 
K.B./D.P.: Wat is er vervolgens gebeurd?
DDV: We hebben beslist om de papieren die
naar het Staatsblad waren verstuurd terug
te trekken. De vzw was immers niet rechts-
geldig zolang de statuten niet waren ver-
schenen. 
K.B./D.P.: Is Hit & Run er toen uitgestapt? 
DDV: Nee. 
K.B./D.P.: Of is er een breuk ontstaan?
DDV: Iedereen bleef aan boord, maar bij
Christine Clinckx is er wel iets blijven han-
gen, om het zacht uit te drukken. Dat heb ik
gevoeld.
K.B./D.P.: En volgens jou gaat dat terug op de
feiten tussen 19 en 26 februari?
DDV: Ja, want daarvoor was onze samen-
werking prima. Christine was de campag-
neleidster, ze wist hoe ze de actie moest
organiseren en de media bespelen; ik was
het mobiele secretariaat. We vulden elkaar
goed aan.
K.B./D.P.: Als je de stemming van 26 februari
analyseert, dan hebben jullie er goed aan
gedaan om extra mensen op te trommelen voor
de vergadering. Anders was het nipt geweest.
DDV: Dat klopt. Ik kan er alleen over zeggen
dat ik mij onmiddellijk zou hebben terugge-
trokken indien de stemming negatief was
uitgedraaid. Jammer van die gemiste kans,
zou ik hebben gedacht.

Wordt vervolgd

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Dirk Pültau

WR 133 - 1ste katern  25-04-2016  11:41  Pagina 15



De Witte Raaf – 133 / mei – juni 2008 16

Van Zoetendaal
by appointment

www.vanzoetendaal .n l

ph
o
to

cé
li
n
e
va

n
ba

le
n

WR 133 - 1ste katern  25-04-2016  11:41  Pagina 16



Nieuws
Expo 58. Tentoonstellingen en publicaties. De wereld-
tentoonstelling van 1958 is een van de belangrijkste evene-
menten die ooit in België zijn georganiseerd. Het forceerde de
doorbraak van de moderniteit in ons land en markeerde de
overgang van de grijze jaren van de wederopbouw naar een
beloftevol, comfortabel en veelkleurig universum. De moder-
niteit werd op de tentoonstelling niet alleen aanschouwelijk
in haar meest spectaculaire technologische gedaante, maar
ook in haar dagelijkse, praktische toepassingen. De Expo
bood een fantasmagorie van een toekomstige manier van
leven die grote opwinding en nieuwsgierigheid veroorzaak-
te bij de gehele bevolking – liefst acht op de tien Belgen
bezochten de tentoonstelling. Hoewel de vernieuwingen
rond de Expo vooral van materiële aard waren – de sociale
en culturele omwentelingen vonden pas tien jaar later
plaats – blijft het evenement in het collectieve geheugen
symbool staan voor een radicale breuk met het verleden. Het
heeft daarbij zo’n mythische proporties gekregen dat het
vaak moeilijk is fictie van realiteit te onderscheiden.

De mondelinge overlevering speelt nog een grote rol in de
beeldvorming rond Expo 58. Om dit levende geheugen te
registreren bundelden de veertien Erfgoedcellen van
Vlaanderen de krachten in het project Expo ’58: Back to the
Future. Ze gingen op zoek naar getuigenissen en anekdotes
van bezoekers die er op schoolreis gingen, er werkten als
hostess of meebouwden aan bepaalde paviljoenen. Een
selectie hiervan werd samengebracht in Expo ’58. Het won-
derlijke feest van de fifties van Annick Lesage, geïllustreerd
met foto’s uit particuliere collecties. Op de website van het
project is een aantal interviews te beluisteren en wordt ook
een overzicht geboden van de enorme waaier aan lokale
herdenkingsactiviteiten. Deze illustreren de impact en per-
ceptie van de Expo buiten de grote steden. De persoonlijke
getuigenissen zijn opvallend gekleurd door nostalgie naar
een vermeende ‘onschuldige tijd’ en heimwee naar de onbe-
vangenheid van de jeugd. Het zou echter verkeerd zijn om
uit een dergelijke emotionele respons op de geschiedenis te
besluiten dat het toenmalige dagelijkse leven vrij van zor-
gen was. Een wereldtentoonstelling is altijd een soort ‘cap-
sule’ waarbinnen de wereld het beste van zichzelf toont en
die de bezoeker een ontsnappingsmogelijkheid biedt uit de
realiteit van elke dag. Achter de honderden taferelen met
opgewonden en uitgelaten Expobezoekers schuilen grote
economische, politieke en sociale crisissen zoals de
Koningskwestie, de Schoolstrijd en de nakende onafhanke-
lijkheid van Belgisch Congo.

Zoals de overzichtstentoonstelling Expo 58. Tussen droom
en werkelijkheid in het Atomium laat zien, was de wereld op
internationaal vlak meer verdeeld dan ooit tevoren: tussen
West en Oost hing een IJzeren Gordijn, terwijl de kloof tus-
sen Noord en Zuid steeds groter werd. Op de achtergrond
van al deze spanningen speelde ook nog de angst voor een
nucleaire catastrofe. Het werd steeds duidelijker dat de
emblematische concepten van de moderniteit zoals vrij-
heid, welvaart en mobiliteit maar voor een klein deel van de
wereldbevolking betekenis hadden. Deze latente twijfel in
het vooruitgangsdenken bepaalde in grote mate de inhou-
delijke agenda van Expo 58. Met de Tweede Wereldoorlog
nog vers in het geheugen en met de dreiging van de Koude
Oorlog op de achtergrond, wilde de wereldtentoonstelling
de angst voor de wetenschap “als instrument van tirannie
en onderwerping van de massa” ombuigen naar een
“geloof in de rol van de wetenschap als bevrijder en als
bron van welvaart”. Zoals het motto van het evenement
suggereerde (Balans der Wereld voor een humaner Wereld),
trachtte men de mythe van de vooruitgang in te bedden in
een humanistisch kader. Het utopische microklimaat op de

Heizel moest een cesuur vormen in de oplopende geopolitie-
ke en nationale spanningen. Uit de tentoonstelling in het
Atomium blijkt ook hoe de Belgische overheid de Expo aan-
greep als een nationaal opvoedingsproject om het land te
positioneren in de voorhoede van de moderniteit.

Bij de tentoonstelling hoort een verzorgde en rijk geïllus-
treerde catalogus waarin de thema’s van de herdenkings-
tentoonstelling in (weliswaar korte) essays verder worden
uitgediept op basis van origineel onderzoek. Het is een van
de weinige publicaties in dit Expojaar die een kritische con-
textualisering van het evenement nastreven. Ondanks de
ambitieuze titel van haar boek doet Florence Debray in
Expo ’58. De grote ommekeer bijvoorbeeld weinig meer dan
bekende feiten opsommen aan de hand van oeverloze lijst-
jes met cijfers, data en personalia. De lezer krijgt op geen
enkel moment inzicht in de spanning tussen de werkelijke
politieke en economische situatie van de deelnemende lan-
den en hun representatie op de tentoonstelling. Ondanks de
sterke ideologische geladenheid van Expo 58 wordt de rol
van het tentoonstellingspaviljoen als massamedium niet
besproken, waardoor de auteur een uitgelezen kans laat lig-
gen om de mythe rond deze tentoonstelling te nuanceren.

Het pretentieloze boekje van Rudolph Nevi kan daarom
meer bekoren. In Expo ’58. Nostalgie in 400 foto’s presen-
teert deze verwoede Expoverzamelaar een onverholen nos-
talgische ode aan het evenement op basis van zijn enorm
fotoarchief. Daarnaast besteedt Nevi ruim aandacht aan de
materiële resten van dit efemere gebeuren. Ondanks het
niet-commerciële opzet ging Expo 58 gepaard met uitge-
kookte imagebuilding en merchandising. Het stervormige
logo en het karakteristieke silhouet van het Atomium had-
den een hypnotiserend effect op de Belgische bevolking en
transformeerden het meest banale gebruiksvoorwerp in een
object van verlangen. Dat blijkt ook uit de tentoonstelling

Expo 58 – In Color, waar een greep te zien is uit de immense
collectie van Expoverzamelaar François Van Kerckhoven.

De Exponostalgie leidt ook tot nieuwe vormen van arche-
ologie. In Expo ’58 Déjà View kan de geïnteresseerde bezoe-
ker bijvoorbeeld deelnemen aan een safari over de Heizel-
vlakte, op zoek naar fysieke restanten van de Expo. Veel
blijft er echter niet over; de meeste paviljoenen werden na
de tentoonstelling als bouwmateriaal verkocht, elders her-
opgebouwd of geïntegreerd in nieuwe constructies. Foto’s
van enkele Sint-Lukasstudenten in Resten van de toekomst.
Expo ’58 vijftig jaar later van Johanna Kint en Johan Stuyck,
tonen de huidige staat van deze gebouwen. Daaruit blijkt
vooral dat de vrolijke utopie van Expo 58 uiteindelijk niet
tegen de tijd bestand is.

De vijftigste verjaardag van Expo 58 bood een uitgelezen
kans om de betekenis ervan te evalueren. De meeste herden-
kingen baden echter in een overdreven nostalgische sfeer en
lijken de mythe ervan te willen veiligstellen voor de komen-
de vijftig jaar. Het is misschien een therapeutische reactie op
het groeiende inzicht dat de betovering van Expo 58 stilaan
uitgewerkt raakt en dat het tijd wordt om definitief afscheid
te nemen van die dolle 20ste eeuw. Sven Sterken

Tentoonstellingen/manifestaties:
Algemeen overzicht op www.brusselsinternational.be

p Expo ’58 Déjà View, http://www.opbrussel.be/simplepage.
aspx?id=268593 
p Expo 58 – In Color, tot 15 juni, www.radio2.be;
www.geocities.com/expo58
p Back to the Future, www.expo58.eu 
p Expo 58. Tussen droom en werkelijkheid, Atomium, tot
19 oktober 2008, www.expo-1958.be

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

Roni Horn
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Karakter rijpt met de tijd. 
Sinds 1821 wordt RODENBACH 
gebrouwen volgens een methode 
die passie en tijd vergt.
Zijn uniek karakter en
onovertroffen smaak dankt
RODENBACH aan een 
rijpingsproces van 
twee jaar op eiken vaten.

Met het RODENBACH® FONDS
laten wij het talent
van morgen rijpen.
www.rodenbach.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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In het kader van de tentoonstelling loopt een reeks voor-
drachten: Architectuur in het Expo-tijdperk, 15 mei (Rika
Devos, UGent); Ik was hostess op Expo 58, 19 juni (Gonzague
Pluvinage); Design en grafische vormgeving in het Expo-tijd-
perk, 18 oktober (Lise Coirier, Michel Olyff). Toegang gratis,
inschrijven op expo58@brucity.be.

Publicaties:
Florence Debray, Expo ’58. De grote ommekeer, Gent,

Borgerhoff & Lamberigts, 2008. ISBN 9789089310101
Johanna Kint, Johan Stuyck, Resten van de toekomst. Expo ’58

vijftig jaar later, Leuven, Oogachtend, 2008. 
ISBN 9789077549407

Annick Lesage, Expo ’58. Het wonderlijke feest van de fifties,
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2008. 
ISBN 9789002223457

Rudolph Nevi, Expo ’58. Nostalgie in 400 foto’s, Leuven, Van
Halewijck, 2008. ISBN 9789056178512

Gonzague Pluvinage (red.), Expo ’58. Tussen droom en wer-
kelijkheid, Brussel/Tielt, Archief van de Stad Brussel/
Rijksarchief/Lannoo, 2008. ISBN 9789020977233

Nacht van de Filosofie. De stad. De stad, ooit de bescha-
vingsmachine bij uitstek, is in gevaar. In haar welkomst-
woord verwees Daan Roovers (hoofdredacteur Filosofie
Magazine) naar Ur in Mesopotamië, de nu in Irak gelegen
oerstad die model staat voor al het goede dat een stad kan
bieden. Zo’n 4000 jaar voor Christus kende de stad al een
irrigatiesysteem. Een van de eerste handschriften komt
ervandaan, er waren goudsmeden, er was een betaalsys-
teem. Er was, kortom, beschaving. “In 2008 woont voor het
eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de wereldbe-
volking in een stad”, merkte Roovers op. Maar het is de
vraag of stadsbewoners daar een gelukkig leven leiden. De
stad is vandaag in de eerste plaats het decor voor segregatie,
criminaliteit en vervreemding. Rond deze problematiek
draaiden de gesprekken en debatten met meer dan vijftig
filosofen, schrijvers, wetenschappers en ontwerpers.

Paul Scheffer en Bas Heijne debatteerden over de immi-
gratieproblematiek. Scheffer ziet op de huidige fase van con-
flict een fase van integratie volgen. Heijne betwijfelde of dat
vanzelf zal gaan: “Bij migratie ontstaat een versteviging van
de oude identiteit in religie en traditie, en in reactie daarop
verstevigen ook autochtonen hun tradities. Zo wordt de
kloof groter en groeit het onbehagen.” Wat dat allemaal
voor de stad betekent en wie er iets aan zou kunnen doen,
bleef enigszins onderbelicht, al ziet Scheffer een verband
tussen het multiculturele conflict en de publieke ruimte,
waar de strijd wordt uitgevochten. “De publieke ruimte is de
identiteit van de stedeling.” Heijne beschreef het verlangen
naar een vertrouwde, overzichtelijke woonomgeving en de
behoefte aan veiligheid. Daarvan verkenden Lieven De
Cauter en René Boomkens vervolgens de consequenties.

Volgens Boomkens is de 21ste eeuw die van de vernieti-
ging van de stad. “De stad was het summum van bescha-
ving, maar nu is zij dichtgetimmerd. Nu vernietigt het
maakbare veiligheidsstreven de stad als fenomeen.” De
Cauter sloot daarop aan. “De 21ste eeuw is de eeuw van de
chaos en de angst. De hang naar veiligheid stimuleert de
behoefte aan afscheiden.” Het gevolg is een ‘capsulaire
beschaving’. De ideologie van afsluiting en opsluiting mani-
festeert zich eerst in de woonomgeving, dan in de openbare
ruimte en ten slotte in de bewegingsvrijheid van de men-
sen. “Dat is de permanente oorlog, waarin marteling,
opsluiting en antiterrorismewetgeving het dagelijks leven
domineren.” Geldt dit niet voor het relatief maakbare para-
dijs van de Benelux, met dode steden als Amsterdam en
Gent die draaien op toerisme en geschiedenis, dan is het des
te meer het geval voor steden als Lagos, Tiguana, Bombay,
waar het rauwe kapitalisme regeert. Ging de maakbaarheid
van de stad vroeger gepaard met een voorstelling van de
nieuwe mens, nu is er geen geloof meer in cultuur, er is
alleen nog politionele maakbaarheid. “Preventief fouilleren
en het scheiden van bevolkingsgroepen is kenmerkend voor
de omgang van bestuurders met de stad”, aldus een git-
zwarte De Cauter die desondanks de welvaartsstaat blijft
verdedigen als de enige uitweg. “Ik ben een pessimist in
theorie en een optimist in de praktijk.”

En als de mens zich terugtrekt in een besloten, homogene
woonomgeving buiten de stad, wordt hij dan gelukkig?
Hervindt hij dan zijn identiteit? De workshop van Jan
Flameling ging over het wonen in een Vinex-wijk en schrij-
ver Ben Croon schetste de vervreemding in de “schaduw-
bungalows in de buitenwijk en zijn uniforme habitats”.
Overdag zijn de vrouwen thuis terwijl de mannen werken,
er is gelijkheid en uniformiteit – dusdanig dat een man de

nacht in het bed van zijn buurvrouw kan doorbrengen zon-
der het verschil te merken.

Een prettige uitzondering op de alom gepredikte verdoe-
menis was de lezing van Piet Gerbrandy over het oude
Rome. Met verwijzingen naar onder meer Ovidius, die altijd
van Rome heeft gehouden vanwege de spanning, de erotiek
en de imposante architectuur die ideaal is voor geheime
afspraakjes, of naar Horatius, die in het landelijke Tivoli
geen inspiratie vond, legde hij de haat-liefdeverhouding
bloot die ten grondslag ligt aan de ervaring van de stad als
“fantastisch verschijnsel”. Daarin was ook plaats voor opti-
misme, vertrouwen in de toekomst, creativiteit en een
vleugje humor. “Serene eenvoud leidt niet tot een gedicht”,
concludeerde hij.

De stad kent vele gedaanten, zoveel is duidelijk. Er is het
multiculturele vraagstuk, er is het harde survival of the fit-
test, er is de Vinex-bewoner die vanuit het veilige suburbia in
Amsterdam of Gent komt shoppen… En Ur? Op de oerstad Ur
is inmiddels een Amerikaanse militaire basis gebouwd, “and
the walls are cracking because of the weight of military
vehicles. It’s like putting an archaeological site under a con-
tinuous earthquake” (Robert Fisk, The Independent, 17 sep-
tember 2007). En zo staat Ur nog altijd model: in een uit de
hand gelopen streven naar ‘veiligheid’ en controle, schudt
de stad op haar grondvesten. Indira van ‘t Klooster

p De Nacht van de Filosofie vond plaats op 11 april in Felix
Meritis in Amsterdam en kaderde in de Maand van de Filosofie,
een initiatief van de Stichting Maand van de Filosofie, een
samenwerkingsverband van Boekhandels Groep Nederland en
Libris, Felix Meritis, Filosofie Magazine, de Internationale
School voor Wijsbegeerte, Uitgeverij Lemniscaat en de
Universiteit van Tilburg.

Fotografiemuseum Charleroi breidt uit. Het Musée de
la Photographie in Charleroi betrekt sinds 1987 het oude
klooster van Mont-sur-Marchienne. Midden jaren ’90 volg-
de een groots renovatieproject naar ontwerp van architec-
tuurbureau L’Escaut. Opgericht in 1989 door architect
Olivier Bastin en actrice-scenariste-regisseuse Micheline
Hardy, legt L’Escaut zich ook toe op scenografie. Het bureau
gaat prat op een interdisciplinaire dynamiek en biedt ruimte
aan beeldende kunstenaars en aan theater- en filmmakers.
L’Escaut tekende nu ook de nieuwe vleugel van het Musée de
la Photographie. De uitbreiding is ingeplant in het park van
het oude karmelietenklooster. De nieuwe constructie laat
zich enerzijds kenmerken door haar houten dragende struc-
tuur – de gebruikte techniek zou een première zijn voor
Europa – en anderzijds door het omhulsel in aluminium dat
door de Belgische kunstenares Jeanine Cohen werd ontwor-
pen. Veranderend met het licht van de dag zorgt de bekle-
ding voor “diepte” en “vibratie”. Het gebouw bevindt zich in
een continue fotocompositie, zo luidt het. Met deze nieuwe
vleugel is het museum het grootste en een van de belangrijk-
ste fotomusea in Europa. Het herbergt een verzameling van
drie miljoen negatieven en van 80.000 foto’s. Achthonderd
ervan zijn continu tentoongesteld. De nieuwe vleugel maakt
het mogelijk om het overzicht van de geschiedenis van de
fotografie uit te diepen. De educatieve dienst beschikt over
extra mogelijkheden en heeft in de zuidvleugel van het oude
klooster een ludiek Ontdekkingsparcours uitgebouwd. Er is
een nieuwe bibliotheek en een auditorium waar multime-
diawerken kunnen worden getoond. De tijdelijke tentoon-
stellingen vinden plaats in de zalen van het oude klooster.
Elke vier maanden programmeert het museum drie simulta-
ne tentoonstellingen. De opening van de nieuwe vleugel
gebeurt op 1 juni. Meer info op www.museephoto.be of over
L’Escaut op www.escaut.org.

Nederlands Instituut voor Mediakunst zet collectie op
dvd. Onder de titel Installations 1975-2006 brengt het
Nederlands Instituut voor Mediakunst een serie van drie dvd’s
uit met werk uit de eigen collectie. Het moet een historisch
overzicht bieden van de media- en installatiekunst in
Nederland. De registraties zijn zo gemonteerd dat elke dvd een
geheel vormt, ondanks de diversiteit van de gepresenteerde
kunstwerken. De eerste dvd beslaat de periode 1975-1990,
met werken die gecreëerd werden in Montevideo, Time Based
Arts en De Appel. Midden jaren ’70 raakte het begrip ‘installa-
tie’ ingeburgerd. Gaandeweg ontstonden computergestuurde
video-installaties, wat de creatie van een omgeving van audio-
visuele relaties mogelijk maakte. De tweede dvd gaat in op de
mediakunst zoals die in de eerste helft van de jaren ’90 bij
Montevideo werd gepresenteerd. Er is een terugblik op de rei-
zende tentoonstelling Imago: Fin de Siècle in Dutch
Contemporary Art, samengesteld door Rene Coelho, die
bestond uit dertien Nederlandse kunstwerken variërend van
meditatieve video-installaties tot computergestuurde kunst-
werken. De vormgeving van deze dvd refereert aan die van de
tapes die Montevideo begin jaren ’90 verspreidde om installa-
ties uit de jaren ’80 wereldwijd te presenteren. De derde dvd
beslaat de periode 1995-2006. In 1997 moest een nieuwe rei-
zende tentoonstelling, The Second: Time Based Art from the
Netherlands, de recentste technologische ontwikkelingen in de
mediakunst bekendmaken bij een groot publiek. Er is een
enorme verscheidenheid aan uitdrukkingsvormen ontstaan,
de installaties variëren van multichannelprojecties tot immer-
sive environments. Ook zijn de referenties naar theater, film,
performancekunst en architectuur steeds duidelijker zicht-
baar. Maar de belangrijkste ontwikkeling in de jaren ’90 is de
toepassing van interactiviteit. De dvd’s kosten € 25,00 per stuk
en € 65,00 voor de hele serie. Meer info www.montevideo.nl.

De Kromme Weg, het vierde deel in de Verzamelde
Opstellen van Geert Bekaert. Op 9 april werd architec-
tuurcriticus Geert Bekaert tachtig jaar. De reeks
Vlees&Beton bracht ter gelegenheid van deze verjaardag
De Kromme Weg uit, het vierde deel in de Verzamelde Opstellen
van Bekaert. Het bundelt bijna alle teksten die Bekaert tus-
sen 1981 en 1985 schreef. Daarmee is Vlees&Beton onge-
veer halfweg met het verzamelde werk van Bekaert.
Bekaerts oeuvre overspant meer dan een halve eeuw en
biedt als zodanig een alternatieve lezing van de recente
Vlaamse architectuurgeschiedenis. Bekaert schreef zowel
historische studies, over onder meer Philibert de l’Orme en
Marc-Antoine Laugier, als portretten van hedendaagse archi-
tecten en kunstenaars, gaande van Ove Arup over Rem
Koolhaas tot Fernand Léger en Maarten Van Severen. Zijn tek-
sten waren (en zijn nog steeds) van groot belang voor het
publieke debat in Vlaanderen rond architectuur. Zoals hij
zelf stelt, kan de lezer “er de stroom van de tijd, ook de recen-
te tijd, aan aflezen. We vergeten immers heel vlug en heel
graag het verleden dat in teksten onbeschaamd openligt.”

Kwintessens met modebijlage. Design Vlaanderen is voor
zijn Kwintessens Magazine, dat zijn 17de jaargang is inge-
gaan, een samenwerking met het Flanders Fashion Institute
begonnen. Resultaat is een nieuwe katern rond mode. Naast
Kwintessens Design is er nu dus ook Kwintessens Mode. De
nieuwe katern wordt gecoördineerd door Veerle Windels.
Kijk voor meer info op www.ffi.be/ kwintessens.

Momentum. Performance Art Festival. Van 12 tot 15
juni loopt de derde editie van het performance Art Festival
Momentum. Het festival is een initiatief van Such Long Ideas
vzw die de performancekunst wil ondersteunen, zowel na-
tionaal als internationaal. Volgende kunstenaars nemen
deel aan deze editie: Merlin Spie (B), Ria Pacquée (B), Harald
Thys en Jos De Gruyter (B), Gosie Vervloessem (B), Gisela
Hochuli (CH), Judith Röthlisberger (CH), Atelier Urnamo
(Wathiq Al-Ameri en Ali Al-Fatlawi) (CH), Myriam Laplante
(I), Kris Canavan (GB), Julie Andrée T. (CAN) en Alastair
MacLennan (IRL). De performances vinden plaats op drie
locaties in Brussel: Bains::Connective, Q-O2 werkhuis en
Wiels. Meer info op www.momentum-festival.org.

Pieter Hugo wint KLM Paul Huf Award. Het
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam reikt jaarlijks de KLM
Paul Huf Award uit aan een jong (< 35) internationaal foto-
grafietalent. De 32-jarige Zuid-Afrikaan Pieter Hugo mocht
de prijs dit jaar in ontvangst nemen. Hij wordt geprezen voor
zijn sterk ontwikkelde visie. Volgens de jury onderzoekt hij
in zijn portretten diverse sociale en politieke kwesties. Aan
de prijs is een bedrag van € 20.000,00 verbonden, een
artist-in-residence van drie weken in Amsterdam en een
tentoonstelling in Foam. Meer info op www.foam.nl.

L’Escaut Architecture 

De nieuwe vleugel van het Musée de la Photographie, Charleroi
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ddee AAppppeell
eenn HHuuiiss eenn FFeessttiivvaall

aa//dd WWeerrff pprreesseenntteerreenn

GGuuyy ddee CCooiinntteett ((FFRR//UUSS))

in het kader van: ““TThhee aarrttiisstt
iiss aa mmyysstteerriioouuss eenntteerrttaaiinneerr””

22 –– 2222 jjuunnii 22000088
Opening: 1 juni vanaf 18:00
Gastcurator: Vanessa Desclaux (FR/GB)
Een tentoonstelling in ddee AAppppeell
met: Guy de Cointet (FR/US), 
Trisha Donnelly (US), Mario Garcia 
Torres (MX), Benoit Maire (FR), 
Matt Mullican (US) en 
Allen Ruppersberg (US).

11 jjuunnii && 2211 jjuunnii Performances 
van Guy de Cointet: ““TTwwoo DDrraawwiinnggss””
en ““MMyy FFaatthheerr’’ss DDiiaarryy””,uitgevoerd 
door MMaarryy AAnnnn GGlliicckkssmmaann (GB/FR) 

ZZoonn 88 jjuunnii 1166::0000 Allen 
Ruppersberg (US) in gesprek 
met Moritz Kung (CH/BE)

2222 –– 3311 mmeeii
FFeessttiivvaall aa//dd WWeerrff::

(www.festivalaandewerf.nl))
““TThhoossee AArree NNoott OOrraannggeess YYoouu

FFoouunndd——GGuuyy ddee CCooiinntteett RReevviissiitteedd””
Curator: Ive Stevenheydens

3300 && 3311 mmeeii 22000088 ““TTeellll MMee””
Voorstelling van Guy de Cointet, 
gespeeld door Denise Domergue,
Jane Zingale en Helen Mendez Berlant

2288 && 2299 mmeeii 22000088 ““AAuuttoouurr GGuuyy
ddee CCooiinntteett”” Film-en videoprogramma met
werk van Gay Hill,Jacques Louis Nyst,
Ahmet Ögüt, Gerwald Rockenschaub,
Michael Snow, Jacques Tati e.a.

2222 –– 2244 mmeeii 22000088 ““NNoott EEvveerryy OObbjjeecctt
UUsseedd ttoo NNaaiill iiss AA HHaammmmeerr””
Voorstelling door Gaëtan Bulourde 
en Olivier Toulemonde

2277 –– 3311 mmeeii 22000088 ““MMoonnoolloogguueess
ffoorr MMiinneerraallss”” Expositie 

door Julien J. Bismuth

de Appel arts centre
Nieuwe Spiegelstraat 10, 
Amsterdam. www.deappel.nl 

11--2222 jjuunnii
““IImmmmoovvaabbllyy CCeennttrreedd””
Arnoud Holleman(NL)

ism mugmet-
degoudentand

(performances: 
1, 4–8, 10&11 juni,
try-out 31 mei)

A
foutmelding:
mgaleries
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Handboek Portfolio. KUNSTWERK[t] heeft in samen-
werking met NICC het Handboek Portfolio uitgebracht. Het
boek verstrekt de beeldende kunstenaar die naar buiten wil
komen met zijn werk uitgebreide informatie over de vereis-
ten voor een kwaliteitsvolle papieren en digitale portfolio.
Vertrekkende van bestaande portfolio’s die bij Nucleo en
het NICC werden ingediend, is een lijst opgesteld van do’s en
don’ts. Het boek besteedt aandacht aan het fotograferen van
het eigen werk en aan de verschillende kanalen om een
portfolio te verspreiden. Het bevat gesprekken met kunste-
naars Virginie Bailly en Bart Slangen, met galerijhouders
Wouter De Bruycker en Guy Bovyn en met curatoren Stef
Van Bellingen en Michel De Wilde. De publicatie kost € 9,00
en is te bestellen via info@kunstwerkt.be.

Wissels
Fontys Hogeschool installeert lector Pascal Gielen.
Sinds begin maart is Pascal Gielen lector ‘Kunstpraktijk in
de Samenleving’. Dit lectoraat is verbonden aan de Fontys
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Het lectoraat
onderzoekt de invloed van maatschappelijke veranderingen
op artistieke praktijken en de mogelijkheden van een
(her)positionering van de kunsten in de maatschappij.
Pascal Gielen doceert kunstsociologie en kunstbeleid aan
de Rijksuniversiteit van Groningen.

Brakke Grond stelt nieuwe podiumkunsten-
programmeur aan. Tom Rummens (B, 1978) is de nieu-
we programmeur podiumkunsten van het Vlaams Cultuur-
huis de Brakke Grond in Amsterdam. Hij volgt Piet Menu op
die bij het Huis van Bourgondië (Maastricht) aan de slag
gaat als artistiek directeur. Tom Rummens werkte als recen-
sent voor De Morgen en is medeoprichter van Rekto:verso.
Hij werkte als dramaturg bij Victoria. Rummens ontdekt in
de huidige situatie van de Brakke Grond uitgebreide moge-
lijkheden en toont een gevoeligheid voor de combinatie van
beeldende kunst, theater, muziek, dans, debat en nieuwe
media. De Brakke Grond creëert meteen ook de nieuwe
functie van ‘publiekswerker’ die ingevuld wordt door Mila
Schlingemann (NL, 1978). Het huis wil de banden met het
Nederlandse publiek en met de Nederlandse artistieke
instellingen verstevigen.

Stedelijk Museum Amsterdam stelt nieuwe zakelijk
directeur aan. Toine van der Horst is sinds 15 april de
nieuwe zakelijk directeur van Stedelijk Museum
Amsterdam. Van der Horst is bedrijfseconoom en was eer-
der verbonden aan het omroepbedrijf NOB als algemeen
directeur. De afgelopen vijf jaar was hij als zelfstandig advi-
seur werkzaam bij verschillende productie- en mediabedrij-
ven. De aanstelling is ingegeven door de wens van het
museum om meer creatief commercieel te ondernemen en
door de noodzaak om de financiële middelen met fondsen-
en sponsorwerving te versterken.

Lezingen
NBKS/DE PONT Kunstenaarsgesprekken. Op do 15
mei om 20u is beeldhouwer Niko de Wit te gast. Hij wordt
geïnterviewd door Alex de Vries, publicist en voormalig
directeur van de academie in Den Bosch. Auditorium De
Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (www.depont.nl
en www.nikodewit.nl). Inkom € 3,00.

Lezingen NAi Rotterdam. Op zo 18 mei om 15u geeft
Leonard Kooij, kleinzoon van de eerste bewoners van Huis
Sonneveld, een lezing in het kader van het 75-jarig jubileum
van het huis. Aan de hand van zijn persoonlijke herinnerin-
gen en archiefmateriaal vertelt hij over het leven in Huis
Sonneveld in de jaren dat zijn grootouders deze moderne
villa bewoonden (1933-1955). Binnen hetzelfde jubileum-
programma geven conservator Hetty Berens en architect
Wessel de Jonge op do 22 mei om 20u een dubbellezing over
Huis Sonneveld als modernistische museumwoning.

Op do 29 mei om 20u programmeert NAi een debat
onder de noemer Euro Islam. De islamitische cultuur, en
zeker ook de architectuur, zal een plek moeten krijgen in
Europa en in Nederland. Wat zal er in de toekomst ont-
staan, een Euro-islamitische architectuur?

De lezingen vinden plaats in het NAi, Museumpark 25,
Rotterdam. Inschrijven en info via www.nai.nl.

Jos De Gruyter en Harald Thys. Op wo 21 mei om 19u30
houden Jos De Gruyter en Harald Thys een lezing in het kader
van het thematische seminarie Thing Theory – Thingness
and/in the Work of Art dat door Dieter Roelstraete aan het Piet
Zwart Instituut wordt georganiseerd. De lezing vindt plaats
in het Piet Zwart Instituut, Mauritsstraat 36, 3012 CJ
Rotterdam. Meer info op http://pzwart.wdka.hro.nl.

De Donderdagen bij Argos. Op do 22 mei stelt de
Zwitserse kunstenares, theoretica en curator Ursula
Biemann (1955, Zurich) het onderzoeks- en tentoonstel-
lingsproject The Maghreb Connection (2005-2007) voor. Het
project probeert de alternatieve geografie te achterhalen die
ontstaat door clandestien opererende systemen, door nieu-
we praktijken van verzet en door nomadische zelfbepaling.
Biemann zal ook de Sahara Chronicle voorstellen, een video-
verzameling over de postkoloniale complicaties die ten
grondslag liggen aan de huidige migratie uit de sub-
Sahararegio’s naar Europa.

Op do 5 juni spreekt Claire Rodier, advocate van Groupe
d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), over het
Europese asielbeleid sinds de jaren ’90. De lezingen gaan
telkens door om 20u30 bij argos, Werfstraat 13, Brussel.
Meer info op www.argosarts.org.

De Avonden. De lezingen van établissement d’en face die
vroeger doorgingen onder de naam De Avonden in de
Greenwich / Les Soirées du Greenwich, «Behind Green Curtains»
veranderen van naam en worden: De Avonden in de
Laboureur / Les Soirées du Laboureur. Reden is de verhuis van
Café Greenwich naar Café Le Laboureur. In deze reeks staat
Phillip Van den Bossche, directeur PMMK Oostende, gepro-
grammeerd op vrijdag 23 mei om 20u30. Café Le Laboureur
bevindt zich bij het Zuidstation, Jamarlaan 1a, 1060 Brussel.
Meer info bij établissement d’en face projects vzw,
Dansaertstraat 161, 1000 Brussel (ets_den_face@skynet.be;
02/219 44 51).

Rotterdamse Klassiekers. In deze lezingenreeks van
AIR, het lokale architectuurcentrum van Rotterdam,
komen respectievelijk op zo 25 mei, zo 8 juni en zo 29 juni
de architecten W.G. Witteveen (1891-1979), H.A.
Maaskant (1907-1977) en J.H. van den Broek (1898-
1978) aan bod. De lezingen vinden telkens plaats om 15u
in zaal Stroom, Lloydstraat 1 te Rotterdam. Toegang is gra-
tis. Meer info op www.airfoundation.nl.

ArchitectuurCases. Confetti of kunstmest. AIR organi-
seert in samenwerking met de RRKC (Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur) maandelijks een debat over een

actuele architectuurkwestie. Op wo 28 mei wordt er om
20u gedebatteerd over de betekenis van cultuur in de stads-
ontwikkeling. Het debat gaat door in Zaal Staal, Beursplein
33, Rotterdam. Toegang is gratis. Meer info op www.air
foundation.nl en www.rrkc.nl.

‘Gauguin in het Van Gogh Museum’. Op zo 1 juni om
14u vertelt Leo Jansen, conservator schilderijen (Van Gogh
Museum), het verhaal van Paul Gauguins zoektocht naar
een nieuwe stijl en naar erkenning als modern kunstenaar.
Hij gaat daarbij ook in op de bewondering die Vincent en
Theo van Gogh hadden voor deze schilder. Auditorium Van
Goghmuseum, Paulus Potterstraat 7, Amsterdam. Meer
info op www3.vangoghmuseum.nl.

Cornerstones. In de lezingenreeks van Witte de With
bespreken vooraanstaande kunsthistorici de artistieke prak-
tijk van telkens één hedendaagse kunstenaar. Op do 5 juni
spreekt Peter Osborne over Robert Smithson die beroemd
werd met zijn werk Spiral Jetty (1970). Op do 3 juli gaat John
C. Welchman dieper in op het epische werk Day is Done
(2005) van Mike Kelley. De lezingen vinden telkens plaats
van 19 tot 20u30 in het auditorium van Witte de With,
Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (www.wdw.nl).
Inkom € 10,00. Reserveren via reservations@wdw.nl.

Promovendi in de kunsten presenteren zich. De
Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden organiseert
een voordrachtencyclus in het Leidse cultuurgebouw
Scheltema waarbij promovendi de stand van hun onderzoek
presenteren. Op wo 11 juni spreekt Frank E. Blokland over de
harmonische systemen binnen het Latijnse schrift. Zijn
onderzoek gebeurt ten behoeve van het schriftonderwijs, de
letterontwerppraktijk, de typografie en de automatisering
van letterontwerpprocessen. Op wo 2 juli presenteert Albert-
Jan Pool zijn bevindingen over de geschiedenis van de DIN-
letters en de betekenis ervan voor onder meer het werk van
Fröbel, een van de belangrijkste Duitse hervormers van het
kinderonderwijs, voor de lithografieletters van Fetzer uit
1871, voor bauhausdocenten als Itten, Gropius, Bayer en
Schmidt… John van der Ree, oud-conservator van het Haags
Gemeentemuseum en Museum Meermanno-Westreenianum,
geeft op wo 9 juli onder de titel Te modern, meneer Zwart een
toelichting bij zijn onderzoek naar het typografisch oeuvre
van Piet Zwart (1885-1977) dat tot stand kwam tussen
1920 en 1968. De lezingen beginnen om 20u en gaan door
in het Scheltema complex, Marktsteeg 1, behalve de lezing
door John van der Ree, die plaatsvindt in het Lipsiusgebouw
van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1. Meer info
RHM.vanderPoel@Kunsten.leidenuniv.nl of op 071/527.18.04.

Lezing Archipel vzw. Op do 12 juni om 20u30 stelt
Archipel een avond voor met architecten Thomas Nollet en
Hilde Huyghe die sinds 1992 samenwerken. De lezing gaat
door in Biekorf, Kuipersstraat 3, Brugge. Meer info op
www.archipelvzw.be.

Carried Away
Procession in Art

Cross Over
Lara Schnitger

Yasue Maetake

Sonsbeeld
10 x Sonsbeek

Kunstroute
Wandeling

langs het 

Sonsbeekverleden

13.06 / 21.09.2008
Het Sonsbeek Museumticket (5,-, standaard entreeprijs 9,75)

geeft toegang tot het Museum voor Moderne kunst Arnhem en

het Historisch Museum Arnhem

www.mmkarnhem.nl / www.hmarnhem.nl

Partner van
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Veemvloer: foutmelding

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

WR133

EL OVERSLAG presenta... 

ateliercomplex LUCAS GASSELSTRAAT
Aura op den Camp,Lara de Greef,
Ron Eijkman,Maria van Heeswijk,
Geert Hermsen,Toos Nijssen,
Dick Verdult en Frank Willems 

OPENING Zaterdag 24 mei om 20.00 uur
con show musical extraordinario 
DICK EL DEMASIADO y Sus Exagerados
Tentoonstelling t/m 15 juni

SOLO15

Acht optredens van 15 minuten door 
DJ-s, beeldend kunstenaars, muzikanten, 
dichters en stand-up comedians
ZATERDAG 21 JUNI vanaf 20.00 uur

ANTARTICA

Avondvullend performanceprogramma van 
deze vermaarde groep uit Eindhoven
ZATERDAG 28 JUNI vanaf 20.00 uur

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

Luca De Silva

Opening op 14 juni 2008 van 15u tot 18u 
Van 14 juni 2008 tot en met 27 juli 2008
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Plastische kunsten
Mike Kelley. Educational Complex Onwards 1995-2008.
Het centrum voor Hedendaagse Kunst Wiels in Brussel
organiseert met Educational Complex de eerste retrospectie-
ve van Mike Kelley (1954) sinds 10 jaar. Het is meteen ook
de eerste keer dat alle vloeroppervlakte van het museum
door één tentoonstelling wordt ingenomen. Uitgangspunt
is het schaalmodel Educational Complex dat Kelley in 1995
maakte. Het is een samengestelde maquette van alle gebou-
wen waar hij ooit op school ging – en dat zijn er nogal wat.
De ruimtes die Kelley zich niet meer voor de geest kon
halen, zijn door middel van uitsnedes weggelaten. Het is de
opmaat voor een à la recherche du temps perdu zoals een laat
20ste-eeuwse Amerikaan die in een geglobaliseerde beeld-
cultuur zou kunnen aanvatten. Het schaalmodel staat vlak
na de ingang op de eerste verdieping van Wiels. Alles wat
volgt is er een aanvulling of een afgeleide van. Zo ontspin-
nen zich op de drie etages van het kunstcentrum dezelfde
vragen; naarmate de bezoeker stijgt, wordt de sfeer donker-
der, grimmiger en intenser, zonder dat er sluitende conclu-
sies over de pseudoautobiografische zoektocht van Kelley
getrokken worden. De opbouw over de drie verdiepingen
werkt wonderwel: zoals in Becketts romantrilogie Molloy,
Malone dies en The Unnamable, wordt zowel de taal als de
inhoud van wat verteld wordt, per episode steeds persoon-
lijker en bevreemdender, alsof we in drie etappes een hoogst
eigen verbeeldingswereld worden binnengestuwd.

Er is de jonge Kelley in het Educational Complex iets over-
komen, en het was waarschijnlijk niet prettig. Onder de
maquette ligt een matras waarop de bezoeker kan gaan lig-
gen om zicht te krijgen op de kelderruimtes van een van de
scholen. Tegen de wanden van de museale ruimte hangen
tientallen uitvergrote krantenartikels over diverse vormen
van kindermisbruik en een officieel formulier waarmee
Kelley in de jaren ’70 heeft aangegeven zelf misbruikt te
zijn. Door wie of door wat wordt niet duidelijk. Zelfs de
ruimtes waarin de gruwel zich zou hebben afgespeeld zijn
instabiel en aan twijfel onderhevig: Repressed Spatial
Relationships Rendered as Fluid Series is een reeks mobielen
die vlak naast de maquette hangen en die een correcte,
vaste herinnering aan de schoolruimtes voor eeuwig
onmogelijk maken. Verder wordt op deze eerste verdieping
de onachterhaalbare jeugd van Kelley gelokaliseerd binnen
een cultureel kader, door middel van het uithangbord van
een small town en door een viertal letterlijk schitterende,
tactiele collages (de Memory Ware-series) van broches, kno-
pen, juwelen, pins, stickers, plaatjes, horloges, kralen en
andere prullen die zich in een westers leven opstapelen ach-
ter in een ladenkast.

Kelley houdt echter ook de resten van zijn eigen werk bij
en gaat er weer mee aan de slag. Waar op de eerste verdie-
ping Educational Complex stond, staat op de tweede verdie-
ping Sublevel – een tot sculptuur uitvergrote maquette van
de al eerder stiekem zichtbare kelderruimtes van het imagi-
naire scholencomplex. Dit schaalmodel is vanbinnen met
roze hars bekleed, als het interieur van een buitenaards
ruimteschip, en geeft uit op een klein metalen gebouw. Wat
is het dan dat Kelley zich niet kan of wil herinneren? Is hij
seksueel misbruikt door een leraar of is hij ontvoerd door
aliens? Het restafval van het Educational Complex wordt even
verderop verwerkt tot een postnucleair landschap en
A Continuous Screening of Bob Clark’s Film “Porky’s” (1981)…
toont nu plots toch de exacte grondplannen van de scholen
van Kelley, als in een klassieke architectuurtentoonstelling.
Rose Hobart II, uit 2006, dat hier voor het eerst te zien is,
maakt de titel van het vorige werk waar: in een zwarte doos
wordt een bewerking van Porky’s getoond, de film uit de
jaren ’80 over hongerige tieners, vol onderbroekenlol. Om
die film te kunnen zien, moet de bezoeker op de knieën gaan
en door twee tunnels in de richting van het licht kruipen
– pas door een kijkgaatje is de filmvertoning zichtbaar. Is het
dan de herhaaldelijke blootstelling aan waardeloze maar
alomtegenwoordige pulp die Kelley getraumatiseerd heeft?

We zullen het nooit weten. De derde en laatste verdieping
is integraal gewijd aan Extracurricular Activity Projective
Reconstruction #1: een her-enscenering in video, foto en
maquette op schaal 1:1 van buitenschoolse activiteiten, als
emblemata van de zoveelste opgelegde dwang tot zelfont-
plooiing en -exploratie. Educational Complex Onwards culmi-
neert in een video over ‘een traumatische dag in het leven
van twee mannelijke flatgenoten’, die zichtbaar ongelukkig
zijn. Maar ook hun trauma blijkt onachterhaalbaar. Met
hoogstpersoonlijk en zeer precies vormgegeven materiaal
dat door onbetrouwbare maar intrigerende toelichtingen uit

de tentoonstellingsgids wordt opgeladen, vraagt Mike Kelley
waarom we zijn wie we zijn. Zijn wij gevormd door de cul-
tuur, het kapitalisme, de pulp of de beeldcultuur? Of kunnen
we toch ‘onszelf ’ zijn, gevormd door ‘ervaringen’ en ‘trau-
ma’s’? Educational Complex suggereert vooral dat de heden-
daagse wereld zich tegen zichzelf beschermt door een gesle-
pen slachtoffercultuur: ongeluk wordt altijd door trauma’s
veroorzaakt en slachtoffers moeten schuldigen zoeken, tot in
de kelders van voormalige schoolgebouwen toe! De echte
machines van toezicht, straf en lotsbepaling blijven daar-
door al te vaak buiten schot. Dat Kelley deze institutionele
logica en waarheidsvertroebelende mechanismen weet bloot
te leggen, zonder er zelf in overtreffende trap in mee te stap-
pen (zoals bijvoorbeeld Paul McCarthy dat doet), maakt van
Educational Complex een uitzonderlijke tentoonstelling. Het is
waarschijnlijk vooral de zeer precieze curatoriële aanpak die
dit veelkleurige oeuvre in Wiels een schijn van eenheid heeft
gegeven – de fictie van een oeuvre dat zich op verschillende
manieren laat interpreteren. Christophe Van Gerrewey

p Mike Kelley, Eductional Complex Onwards 1995-2008 tot
27 juli in WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel
(02/347.30.33; www.wiels.org).

Tobias Rehberger – the chicken-and-egg-no-problem
wall-painting. Het Stedelijk Museum in Amsterdam pakt
uit met het “eerste grote overzicht in Nederland” van het
werk van Tobias Rehberger (1966). Rehberger geniet al
ruim tien jaar internationale erkenning. Hij maakte vooral
naam met objecten en installaties die het midden lijken te
houden tussen kunst, design en architectuur.

The chicken-and-egg-no-problem wall-painting is geen
gebruikelijk ‘overzicht’. De tentoonstelling presenteert niet
zomaar een historische terugblik op de hoogtepunten uit
Rehbergers oeuvre. De kunstenaar koos ervoor om de for-
mule van de retrospectieve expliciet te omzeilen door aan de
hand van bestaand werk een nieuwe installatie te maken.
De tentoonstelling beslaat één langwerpige zaal en presen-
teert vierentwintig belangrijke en minder belangrijke wer-
ken. Deze werken staan centraal in de ruimte, naast elkaar
in een lange rij. Sommige objecten staan op witte balkvor-
mige sokkels, zoals de vrolijk gekleurde en modieus ogende

kunstledematen Protesis (2000), gemaakt op Rehbergers
maat. Andere werken staan op de grond, zoals de plafond-
hoge, modulaire wandconstructie Helgoland ist richtig
boring (Raupen Version Koreanisch) (2005) of het zit- en lig-
meubel Cutting, preparing without missing anything – being
happy about what’s coming next (1999).

Eén lange zijde van de zaal is donker geschilderd en fun-
geert als achtergrond voor een serie theaterspots. Deze
spots belichten de line-up van werken en vullen de ruimte
met slagschaduwen. Het licht vestigt de aandacht op de ver-
zamelde kunstwerken, maar leidt de blik er tegelijk van af.
Rehberger gebruikt de schaduwinval immers om op de
tegenoverliggende wand een wandschildering te maken. De
tekening van licht en schaduw vormt de basis voor een wall
painting waarbij bestaande werken eenvoudig als ingrediën-
ten, rekwisieten of schaduwpoppen worden opgevoerd.
Rehberger bewerkte de wand verder met kleurvlakken,
tekeningen en tekstballonnen die het geheel een erg verha-
lend en intrigerend karakter geven. Ironie of zwarte humor
is hierbij, zoals ook bij verschillende andere werken van de
kunstenaar (en in het bijzonder in de titels), nooit ver weg.
Zo lijken de schaduwen van enkele van de ‘Protesis’ met
elkaar te converseren over gewichtsverlies. 

De bezoeker krijgt twee trajecten voorgeschoteld: tussen
de rij werken en de wand met theaterspots en tussen de rij
werken en de wandschildering. Het eerste traject lijkt langs
de gebruikelijke ‘voorzijde’ van de werken te lopen, althans
bij die gevallen waar er duidelijk sprake is van een voor- en
achterzijde. Männer verlieren Frauen, Frauen verlieren Männer,
Menschen verlieren das Leben (2002) bijvoorbeeld bestaat uit
een kast waarin drie monitoren zijn verwerkt waarop tel-
kens een compilatie van filmfragmenten is te zien van man-
nen die vrouwen verliezen, vrouwen die mannen verliezen
en personages die sterven. Normaliter staat deze kast opge-
steld met de monitoren naar de muur zodat de toeschouwers
enkel de flikkerende reflectie van de filmfragmenten zien. In
Amsterdam staat het werk met zijn gebruikelijke voorzijde in
de spotlights, net als de twee andere ‘Videolibraries’: Joan
Crawford Slapping Library (2000) en Monsters Triumphing
Library (2000). Het tweede traject verleent de toeschouwer
toegang tot een tweede plan, openbaart de ‘achterzijde’ van
enkele werken en maakt de bezoeker (of zijn silhouet) deel-
achtig aan de schimmige wandschildering.

Mike Kelley 

Educational Complex, 1995. Courtesy of Whitney Museum of American Art, New York

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

26 April – 25 May 2008: 

Ricardo Basbaum
‘Re-Projecting (Utrecht)’
7 June – 20 July 2008: 

Pia Rönicke
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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

Sherrie LEVINE
15 mei – 21 juni 2008

Sylvie EYBERG
24 juni – 26 juli 2008

invites

5 juni 2008, 20u:

GYNAIKA

Locatie:
MuHKA_media
Fotomuseum 
Waalse Kaai  47, Antwerpen  
(aansluitend receptie)

Toegang:
5 €  
reserveren mogelijk via
www.gynaika.be
Een initiatief van Gynaika vzw

Barbara Vanderlinden
Edith Doove
Frederique Bergholtz
Chantal Pattyn

Omgevingstekenen
Provinciale Prijs Beeldende
Kunst 2007
Ante Timmermans – laureaat
Johan Gelper en Steven Baelen –
genomineerden

nog tot 15 juni

11.11.11-boekenverkoop

20, 21 en 22 juni

Disappearing
Worlds / 
Verdwijnende werelden
Jens Bjerre 
(ontdekkingsreiziger / fotograaf /
cineast)

11 juli tot en met 14 september

Richard Simoens
(schilderijen / gouaches / sculpturen)

11 juli tot en met 14 september

Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 – fax: 09 269 29 11
e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be

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

Deutsch Art + Design: foutmelding
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Het zichtbaar maken van productieprocessen en het expli-
ciet uit handen geven van de volledige controle over het
maken of het eindresultaat is een van de centrale thema’s
in Rehbergers werk. Dat komt in de Amsterdamse installa-
tie goed tot uiting. Opmerkelijk in dat verband is de reeks
stoelen Ohne Titel uit 1994. Het zijn duidelijk herinterpreta-
ties van moderne meubeliconen waarvan het beeld bij
menig cultuurliefhebber in het geheugen staat gegrift: de
Red/Blue chair (1918-1923) van Gerrit Rietveld of kortweg
Rietveldstoel, de stalen stoel Model no. B5 (1926-1927) en
de Slatted Chair (1922-1924) van Marcel Breuer, het kruk-
je Model no. 60 (1932-1933) van Alvar Aalto, de Side Chair
(F-19) van Donald Judd etcetera. Rehberger transformeer-
de deze meubeliconen naar aanleiding van een tentoonstel-
ling in het Goethe-Institut in Kameroen. Hij maakte uit het
hoofd schetsen van de stoelen en speelde die tekeningen
vervolgens door aan lokale ambachtslui met de opdracht ze
‘uit te voeren’. Dit resulteerde in duidelijk herkenbare
modellen waar tegelijk onmiskenbaar iets aan schort. De
reproducties van Rehberger zijn met opzet vals of verstoord
en bevragen of relativeren op die manier de rol van het
model of het ontwerp in het maakproces.

Ook in recenter werk komt deze vraagstelling terug.
Bisschen Schwangere Tochter (2003) bijvoorbeeld is een
reproductie-op-schaal van Mother of Forest (2003): een
grote maquette van een boomhut die de kunstenaar in
Madrid presenteerde. Het kleinere model werd gemaakt op
basis van enkele foto’s van de grotere versie. De serie trans-
formaties werd het jaar nadien nog verdergezet met Adipöse
Enkelin (vertaald: kleindochter met overgewicht): een
boomhut op ware grootte in een park in Braunschweig,
gemaakt op basis van Bisschen Schwangere Tochter.

Het werk van Rehberger is bijzonder rijk aan reflecties
over productieprocessen, maar ook over mode, functionali-
teit, licht en perceptie, thema’s die ook voor de discipline

van de vormgeving erg relevant zijn. In een interview met
curator Leontine Coelewij legt de kunstenaar uit dat hij niet
zozeer geïnteresseerd is in design als dusdanig, maar dat
diverse strategieën uit de designwereld volgens hem inte-
ressante vragen opwerpen voor zijn omgang met de beel-
dende kunst. Dit neemt natuurlijk niet weg dat Rehbergers
werk op zijn beurt ook binnen de wereld van de vormgeving
deuren kan openen. Fredie Floré

p Tobias Rehberger, The chicken-and-egg-no-problem wall-pain-
ting tot 25 mei in Stedelijk Museum CS, Oosterdokskade 5,
1011 AD Amsterdam (020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

Job Koelewijn. Loco Motion. Na een solotentoonstelling
in De Paviljoens in Almere, toont nu – vier jaar later – ook
De Pont een overzicht van het werk van Job Koelewijn.
Verwonderlijk is die keuze niet. Wie enigszins bekend is met
het Tilburgse museum, weet dat het werken in de collectie
heeft die specifiek de aandacht vragen voor de zintuiglijke
ervaring. De hallucinerende lichtinstallatie van James Turrell,
de geurende bijenwasgang van Wolfgang Laib en de intieme
installaties van Anish Kapoor zijn hier voorbeelden van.

Koelewijn staat als geen andere kunstenaar bekend om zijn
projecten waarin de geïntensiveerde beleving en de associatie
van het moment prevaleren op de daadwerkelijke ‘beelden’,
in de zin van materieel en tastbaar eindproduct. Veel van zijn
tot nu toe geëxposeerde werken waren vluchtig, ze bestonden
uit een performance of waren gemaakt van zeer kwetsbare
en tijdelijke materialen als talkpoeder, bouillon, suikergoed,
spaghetti, groene zeep of eucalyptuszalf. Voor Koelewijns
afstudeerproject aan de Rietveldacademie in 1992 liet hij bij-
voorbeeld zijn moeder en drie tantes in Spakenburger kleder-
dracht de ramen van het Rietveldpaviljoen schoonboenen.
Wat restte van dit reinigingsritueel – waarmee hij een ode

bracht aan Rietveld en afscheid nam van zowel zijn acade-
miejaren als zijn jeugd in Spakenburg – was een boek met
foto’s getiteld For Gerrit Rietveld. 

Zijn wens om het geestelijke eerder dan het materiële op
te roepen, wijt Koelewijn aan zijn achtergrond: “Ik ben
opgegroeid in het streng gereformeerde Spakenburg en zit
nu als protestantse jongen in een galerie die voor tachtig
procent uit katholieken bestaat, inclusief Fons Welters zelf.
Katholieken willen beelden om zich heen zien. Voor mij zijn
beelden alleen maar ballast.” (Metropolis M, 1995, nr. 4)
Het huidige overzicht in De Pont staat in schril contrast met
deze uitspraak. Koelewijn laat er vier nieuwe en zeven
bestaande werken zien. Met name een aantal nieuwe wer-
ken vertoont juist zeer beeldhouwkunstige trekjes. 

Dit aspect domineert bij uitstek in het speciaal voor de
tentoonstelling vervaardigde Horizon. Het sluit aan bij eer-
dere projecten die Koelewijn maakte over onze (en zijn) ein-
deloze drang naar kennis. Horizon bestaat uit een tientallen
meters lange wand waarop de kunstenaar achter plexiglas
duizenden boekomslagen heeft vastgeschroefd. Middels een
pompsysteem, vloeit er onophoudelijk water over het plexi-
glas. En hiermee, metaforisch gesproken, over de ontelbare,
lukraak gekozen boeken.

Ook The Clockshop is erg objectmatig. Voor deze installatie
bouwde Koelewijn op ware grootte een klokkenwinkel uit
Canal Street, Manhattan na. De met klokken gevulde win-
kelcabine beweegt als een slinger langzaam heen en weer.
Het werk werd in 2003 voor het eerst vrij hangend in Den
Haag gepresenteerd en blokkeerde in 2006 slingerend de
doorgang tot de achterruimte van Galerie Fons Welters. In
De Pont is die laatste setting gereconstrueerd – inclusief de
zijwanden, het plafond en het achterliggende bedompte
kantoortje dat Joep van Lieshout ooit voor de galerie ver-
vaardigde. Deze installatie staat nu pontificaal in de ingang
en dwingt hiermee de bezoeker de smalle doorgang als
entree te gebruiken.

Naast The Clockshop en een aantal oudere fotowerken, is er
nog een werk te zien dat eerder bij Welters getoond werd,
The World is my Oister (1996). Koelewijn vroeg destijds het
bouwbedrijf van zijn neef een gat ter grootte van een voetbal-
goal te hakken in de achterwand van de galerieruimte. Het
publiek kreeg hiermee voor de duur van de tentoonstelling
zicht op de tuin van de achterburen. In de verder lege galerie
lag voor deze ‘goal’ een voetbal gemaakt van pepermunt.

Na afloop werd Koelewijn veelvuldig gevraagd om elders
een versie van The World is my Oister te maken. Maar omdat
het werk – net als zijn afstudeerproject – zo contextgebonden
was, heeft de kunstenaar deze verzoeken nooit ingewilligd.

Tobias Rehberger 

The chicken-and-egg-no-problem wall-painting, Stedelijk Museum CS. Foto: Gert Jan van Rooij, Amsterdam

Job Koelewijn 

The Clockshop, 2003

croxhapox
met de steun van de vlaamse gemeenschap

lucas munichstraat 76/82, 9000 gent, t. 0479/453779, www.croxhapox.org

crox 261 alda snopek /video/
crox 262 leen persoons /werk in situ & video/
crox 263 lucie renneboog /werk in situ/
crox 264 oana cosug /tekeningen/

18 mei - 8 juni 2008  

opening zaterdag 17 mei, 18u 

1 - 30 juni 2008 
crox 266 nicolas leus /instalraam/
1 - 31 juli 2008 
crox 267 tinka pittoors /instalraam/
locatie: onderstraat 26, 9000 gent

open don-vrij-zat-zon  van 14u tot 18u
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Netwerk vzw / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73
F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × info & tickets Event#13: 053/70 97 70 × voorverkoop via
Fnac 0900/00600 × Vynilla, Sint-Kwintensberg 38 (Gent) 

apr/juni×2008
www.netwerk-art.be

NETWERK / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

CABINET OF IMAGINATION
Mark Bain × Rossella Biscotti × 

× PH.ON × Ursula Mayer × Gert 
Robijns × Kelly Schacht × Clemens 
von Wedemeyer & Maya Schweizer
Tentoonstelling 27.04  > 07.06.2008
Opening zo.27.04 × 1400

Tentoonstelling open van woe. t/m za. 1400 > 1800

Event#13 za. 07.06 × 1400

CABINET OF IMAGINATION Rondleiding

FOR YOUR EYES ONLY Videoprogramma/Boekvoorstelling

THOMAS ANKERSMIT & VALERIO TRICOLI Concert
NETWERK MUSEUM Tentoonstelling
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BE-PART Platform voor actuele kunst, Westerlaan 17, 8790 Waregem, www.be-part.be
Open van woensdag t/m zondag, van 11 tot 17 uur.
Gratis rondleidingen voor individuele bezoekers op zondagnamiddag.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Voor het huidige overzicht is Koelewijn toch gezwicht. Hij
maakte weliswaar geen nieuw gat, maar toont een soort
remake van het werk. In de centrale zaal leunt een enorme
foto tegen de wand waarop het oorspronkelijke gat in de gale-
riemuur op ware grootte is afgebeeld. Ernaast op de grond
staat een monitor met een video van de making of in 1996. 

Alhoewel deze remake ons opnieuw een intieme blik op
de tuin gunt, is het niets meer dan een plat substituut dat
zowel letterlijk als figuurlijk al zijn gelaagdheid heeft verlo-
ren. En dat blijkt meteen een van de manco’s van deze over-
zichtstentoonstelling in De Pont. Koelewijn toont vooral
‘beelden’ van ervaringen, maar genereert er daadwerkelijk
weinig. Bovendien prikkelen veel werken – die wél een erva-
ring losmaken – lang niet alle zintuigen, zoals zijn oudere
werk dat vaak deed. Hierin wist Koelewijn alleen al met
geur en de kwetsbaarheid van zijn materialen een hele bete-
keniswereld op te roepen. Deze krachtige en poëtische
stroom van associaties komt in De Pont niet op gang. De
recente werken blijken te eenduidig. Ook de opstelling tus-
sen de vaste collectie is problematisch; Koelewijns werk
– dat om concentratie en misschien wel afzondering vraagt –
komt er niet tot zijn recht. Gelukkig biedt ouder werk nog
enig soelaas voor de recente, al te letterlijke en grootse
gebaren. Cinema on Wheels (1999) weet het kijken bijvoor-
beeld op bijzondere wijze te intensiveren. En fotowerken als
Bonnet (1992), A Balancing Act (1998) en Untitled (1999)
– hier heeft de kunstenaar zich op de plaats van zijn ogen
hondenoren laten aanhechten als symbool voor zijn terug-
kerende ‘visuele vasten’ – zijn in hun maatvoering, com-
plexiteit en poëtische fijngevoeligheid een sympathieke en
welkome verademing. Mariska Beljon

p Job Koelewijn, Loco Motion tot 22 juni in De Pont,
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (013/543.83.00;
www.depont.nl).

The Place to Be. Met de titel The Place to Be, die visueel
gevat is in concentrische kringen, zet deze tentoonstelling
zich af tegen het credo waarmee de bezoeker bij binnen-
komst in het Kröller-Müller Museum altijd wordt gecon-
fronteerd: Bruce Naumans The True Artist Helps the World by
Revealing Mystic Truths. De boodschap die de tentoonstel-
lingsmakers (Gudrun Bott, Marcus Lütkemeyer en Saskia
Monshouwer, verenigd in de curatorencombinatie <gap>)
en de betrokken kunstenaars (het Nederlandse duo gerlach
en koop, de Duitser Jürgen Stollhans en de in Berlijn werk-
zame Nieuw-Zeelander Michael Stevenson) willen overdra-
gen, gaat een andere richting uit. Voor hen is niet de kun-
stenaar, maar het museum de steen die de vijver doet rim-
pelen. De vraag van de curatoren aan de kunstenaars was
een visie te ontwikkelen ten opzichte van de kern van de
collectie van het Kröller-Müller Museum.

Bij de presentatie van de resultaten kom je eerst het zaal-
tje van gerlach en koop tegen. Op de vloer liggen, naast Carl
Andre’s White Chalk Piece uit de collectie, een eindeloze
print van King-pepermuntverpakking en een trapleuning,
het langste voorwerp uit het huis van gerlach en koop. Hun
reflectie op de minimal art wordt voortgezet met drie, aan
Rachel Whiteread (niet vertegenwoordigd in de museum-
verzameling) schatplichtige sculpturen die de ‘restruimte’
thematiseren op de boekenplank rondom Van Dale’s woor-
denboeken. In dit geval betreft het de exemplaren van
stichtster Helene Kröller-Müller (1869-1939) en van ger-
lach en koop zelf. Naast hun visie op het collectioneren
geeft het kunstenaarsduo in een ander zaaltje ook com-
mentaar op het museaal presenteren van kunst. Twee ver-
fomfaaide titelbordjes hangen onder het alarm. De bezoeker
die zich vooroverbuigt om iets te lezen over het ontbreken

van enig kunstwerk, wordt direct gemaand de voorgeschre-
ven afstand in acht te nemen.

Visueel aantrekkelijker zijn de krijttekeningen van
Stollhans, naar foto’s, boeken en documenten uit het archief
van het museum. Stollhans, bekend van zijn bruine krijtte-
keningen van stadsgezichten op de laatste documenta, heeft
op aanplakborden zoals die in de verkiezingstijd worden
gebruikt een doorlopend fries getekend. Daarin zijn een
inventariskaart van het museum te herkennen, kunststu-
dieboeken van Helene Kröller-Müller en foto’s van het mu-
seum vroeger en nu. Over die beelden zijn trefwoorden gezet
uit Helene’s definitie van de ontwikkeling van de moderne
kunst: de (voortdurende) afwisseling van realisme en idea-
lisme, een visie die zij met haar collectie wilde uitdragen.

De interessantste bijdrage is van Stevenson. Hij focust op
een moment uit de premuseale geschiedenis, uit de tijd
waarin Helene Kröller-Müller haar verzameling nog aan
het vervolmaken was. In 1924 ging de Nederlandse Bank
over tot een levensreddende investering in de firma van
Helene’s echtgenoot Anton Kröller. Die actie was van
wezensbelang voor de realisatie van Helene’s plannen.
Hoewel zij zich nogal liet voorstaan op het verheffende van
haar ‘taak’, had zij daarvoor uiteraard wel de middelen
nodig en die werden ingebracht door de firma van Anton.
Stevenson heeft die historische actie verbeeld door een inte-
rieur uit 1924 te reconstrueren met een tafel, vloerkleed en
spullen (weegschalen, gewichten en glazen mandarijnen-
bollen) die destijds toebehoorden aan de directeur van de
Nederlandse Bank. Onder die tafel zijn verschillende
gebruiksvoorwerpen neergezet die uit het huishouden van
Helene afkomstig zijn: kop en schotel, een inktpotje, een
paar boeken en nog meer (sier)vaatwerk.

Stevenson heeft zijn installatie als een fabel verbeeld. Net
als bij een fabel zijn er twee partijen, hier elk aan een kant
van de tafel, de ene met geleende en de ander met eigen
spulletjes. De moraal lijkt te zijn dat het idealisme van
Helene Kröller-Müller nogal haaks stond op haar reële eco-
nomische situatie. Maar iedereen zal begrijpen dat de zaken
zo simpel niet lagen. De werelden van het echtpaar Kröller-
Müller en van de bankdirecteur waren wel wat groter en
complexer dan Stevenson ons hier doet geloven. Daarom is
ook deze mooiste bijdrage niet helemaal overtuigend. Het is
jammer dat Stevenson dit verband niet wat verder heeft uit-
gediept en helderder verbeeld, zoals hij eerder deed met zijn
werk over het optimisme van de naoorlogse economisten,
namelijk de sculptuur The Fountain of Prosperity (afgebeeld
in de catalogus). Juist door die gelaagdheid, die verstrenge-
ling van belangen in het onderzoek te betrekken had deze

expositie inhoudelijk een impuls kunnen leveren voor de
voortzetting van een interessante reeks tentoonstellingen,
zoals de Living Archive-exposities in het Van Abbemuseum
en de bijdragen van If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution in onder andere het SMCS. In deze expo-
sities gaat de aandacht naar een aspect van de kunstprak-
tijk dat tot voor kort achter de (museum)schermen werd
gehouden. Alied Ottevanger

p The Place to Be, tot 1 juni in het Kröller-Müller Museum,
Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo (03/18.59.12.41;
www.kmm.nl).

Retrospectieve Louise Bourgeois in het Centre
Pompidou. De wereld van Louise Bourgeois is zowel een
open boek als een enigmatisch universum. Geboren in een
begoede Parijse familie met een hardwerkende moeder en
een libertijnse vader maakt ze de trauma’s, de haat en de
wraakgevoelens uit haar kinderjaren tot onderwerp van
haar oeuvre. Hiervoor gebruikt ze de meest uiteenlopende
technieken en materialen. Ondanks de gevarieerde uit-
drukkingsmiddelen vormt haar oeuvre een vrij coherent
geheel. Haar uitgangspunt is de menselijke figuur, of beter
zijn lichaam, dat herleid wordt tot zijn organen en hun
omhulsel. Het lichaam is een zak gevuld met vlees. Twee
archetypen duiken regelmatig op, dat van het huis en dat
van de spin. Het huis is het ouderlijk huis, vol geheimen en
intriges, onuitgesproken spanningen en nooit uitgevochten
conflicten. De spin is de moeder. Haar huis is haar web. Het
familiebedrijf van de Bourgeois restaureerde oude wandta-
pijten. Terwijl de vader op reis was voor zaken en galante
avonturen bleven moeder en dochter thuis om te spinnen
en te weven. Was de zakenman ruimdenkend, dan bleken
zijn klanten eerder preuts. Louise vertelt dat haar belang-
rijkste bezigheid als jong meisje erin bestond om het
geslacht van de vele putti op de tapijten uit te knippen en te
vervangen door een zelfgeweven bloemstuk. In dit uitslui-
tend vrouwelijk milieu van naaisters was castratie een dag-
dagelijkse bezigheid.

In de jaren ’30 studeerde Louise Bourgeois aan de Ecole
du Louvre en bij Fernand Léger die haar aanmoedigde om
te gaan beeldhouwen. In 1938 huwde ze de Amerikaanse
kunsthistoricus Robert Goldwater. Als een van de eersten
wist hij met zijn in hetzelfde jaar verschenen Primitivism in
Modern Painting een duidelijk verband te leggen tussen de
moderne en de primitieve kunst. De vroege sculpturen van
Louise Bourgeois zijn duidelijk geïnspireerd op totems en
haar volledige oeuvre heeft de status van fetisj. In New York
maakt ze tijdens de oorlog kennis met de naar Amerika uit-
geweken surrealisten.

Eerder schatplichtig aan de primitieve kunst en het sur-
realisme dan aan het modernisme, affirmeert ze progressief
een vrouwelijke gevoeligheid en een eigen persoonlijkheid.
In haar vroege tekeningen en schilderijen uit de jaren ’40
behandelt ze in relatie tot het zelfportret thema’s als het
moederschap, de geboorte of de kindertijd. Behendig
laveert ze tussen een autobiografische anekdotiek en een
universele herkenbaarheid. Haar oeuvre balanceert tussen
angst en fascinatie voor de tegengestelde strevingen van
het menselijk wezen, dat tegelijk agressief en sensueel is,
dat geleid wordt door dierlijke instincten en beperkt door
maatschappelijke verbodsbepalingen. De installaties vertol-
ken herinneringen aan eenzaamheid, kwetsbaarheid en
pijn, maar getuigen ook van haar sterkte en haar vitaliteit.
De dwingende ensceneringen van haar theatrale environ-
ments plaatsen de toeschouwer in een positie van voyeur of
medeplichtige. Haar belangstelling voor het seksuele heeft
zowel fysieke als psychoanalytische connotaties. Haar werk

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

NORBERT SCHWONTKOWSKI & HENK VISCH
8 May - 21 June 2008

26 June - 26 July 2008

Summershow

When Kings Were Kings

ALLART LAKKE
galerie TRANSIT

11 05 08  >  22 06 08

Tellus

Zandpoortvest 10,  BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336  F +32 15 336 337  M +32 478 811 441
art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak

Lakke_adv WR.indd   1 10-04-2008   16:44:29

Michael Stevenson 

Lender of Last Resort, 2008. Foto: Cary Markerink, Amsterdam
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heeft iets van exorcisme, van een therapeutisch ritueel met
catharsis.

De retrospectieve tentoonstelling spreidt zich uit over het
hele gebouw. Ze begint bij een bronzen spin op het gelijk-
vloers en eindigt op de hoogste verdieping met een chrono-
logisch overzicht. In de vaste collectie staat Precious Liquids
(1992), een houten ton met daarin een bed en een vreem-
de assemblage van glazen bokalen, waarmee ze in 1992 op
de negende documenta te zien was. In het cabinet d’art gra-
phique werd onder de titel Tendres compulsions een kleine
maar precieuze keuze gemaakt uit zeer recente sculpturen
en werken op papier. Figuurtjes uit hout, latex of textiel zijn
soms met spelden doorstoken. Het rustige werk met de
naald (breien, borduren of naaien) krijgt hier openlijk iets
fetisjistisch.

Dat er van haar artistieke activiteiten een therapeutische
kracht uitgaat is onmiskenbaar. Haar atelier installeerde ze
op het dakterras van haar New Yorkse woning. Verteerd
door heimwee en rouwend over Frankrijk maakte ze hier in
alle vrijheid haar eerste sculpturen. Verticale beelden, recht-
streeks gekapt in hout, totems, personages en fetisjen waar-
in de geest van Brancusi en Giacometti nog duidelijk aanwe-
zig is. Ze verbeelden de geliefden die ze in Frankrijk achterliet
en waarvan ze het gemis niet durfde te onderkennen. Haar
verdriet en haar onvermogen worden in een soort van exor-
cisme op deze voorwerpen overgebracht. Door haar angsten
vorm te geven leert ze ze beter te beheersen.

In de jaren ’60 keerde ze zich naar soepeler materialen als
plaaster, latex en rubber, waardoor haar werk een meer
organische vorm krijgt. Vrouwelijke vormen worden land-
schappen en omgekeerd. Sensuele rondingen krijgen iets
weerzinwekkends. De zachte materialen worden omgezet in
koude marmer. Uit deze periode stammen ook haar meest
erotische sculpturen als Janus fleuri (een dubbele fallus) en
Filette, de bronzen penis op formaat van een baby waarmee
ze wereldberoemd werd, weliswaar dankzij de foto van
Robert Mapplethorpe, die ook bijdroeg tot haar ‘rebelse’
reputatie. In een andere configuratie hangt dezelfde fallus
(ditmaal in latex) als een gevild rund aan een vleeshaak
aan het plafond.

Ondanks haar maatschappelijk engagement voelt ze zich-
zelf geen feministe. Ze houdt het liever bij “een specialist van
het vrouwelijke”. Zoals Duchamp in de jaren ’60 werd opge-
pikt door de popkunstenaars, zo werd Louise Bourgeois in de
jaren ’80 plotseling een belangrijk rolmodel voor een nieu-
we generatie vrouwelijke kunstenaars. In 1993, op haar
tweeëntachtigste, vertegenwoordigde ze de VS op de biënna-
le van Venetië, wat meteen haar internationale doorbraak
betekende. De reeks installaties van kooien of Cells die ze
daarvoor speciaal realiseerde, vormen in het Centre
Pompidou het corpus van de retrospectieve tentoonstelling.

Deze cellen zijn zowel architectuur als lichaam. Ze sym-
boliseren zowel het huiselijke keurslijf als de kracht van de
verbeelding. Ze zijn gevangenis, maar beschermen ook
tegen de gevaarlijke buitenwereld. De toeschouwer kan ze
niet betreden, maar er enkel als een voyeur naar binnen
gluren. De kamers zijn gevuld met zeer expliciete symbolen
als een marmeren kopie van haar geboortehuis in Choisy
met een guillotine, het bed van de ouders en dat van de kin-
deren, spiegels en speelgoed, klossen met gesponnen wol en
stukken wandtapijt.

Op haar zesennegentigste is Louise Bourgeois een oude
meester – en “about suffering, they were never wrong, The
Old Masters”. Op een matras in een van haar cellen bor-
duurt ze “Art is the guarantee of sanity” en “pain is the ran-
som for formalism”. De autobiografische anekdotiek ver-
dwijnt achter een intelligent, kritisch, wijs en bij momenten
erg grappig discours over de complexiteit van de menselijke

gevoelens, de verwarring van onze verlangens en de
gevaarlijk troebele grens tussen angst en fascinatie. Of
zoals ze het zelf op een geborduurde zakdoek formuleerde:
“I have been to hell and back … and let me tell you, it was
wonderful.” Lieven Van Den Abeele

p Louise Bourgeois tot 2 juni in het Centre Pompidou, Place
Georges Pompidou, 75004 Paris (01/44.78.12.33;
www.centrepompidou.fr).

Alec Soth. De hedendaagse documentaire fotograaf laat
zich dikwijls kenmerken door terughoudendheid. Hij treedt
de wereld niet zelfverzekerd tegemoet, maar tast haar voor-
zichtig af. Het gaat hier niet om de epistemologische aarze-
ling van de postmoderne beeldkritiek, die de mogelijkheid
van het fotografische beeld om de werkelijkheid weer te
geven in vraag stelde, maar om een morele (en dus funda-
mentelere) aarzeling. Het precieuze werk van de nog jonge
Amerikaanse fotograaf Alec Soth (°1969) is hiervan een
schitterende illustratie.

Deze schroomvalligheid van de documentaire fotograaf
zou wellicht vreselijk irriteren, mocht ze niet gecompenseerd
worden door een strenge fotografische techniek. De formule
is ondertussen genoegzaam bekend: een neutraal, frontaal
standpunt, een uitgebalanceerd licht dat dramatische effec-
ten inruilt voor een nuchtere constatering, een grote afdruk
die de indrukwekkende weelde aan details zichtbaar maakt,
heldere, maar geen opzichtige kleuren. Het documentaire
beeld is een plechtig beeld waarop veel te zien is, maar weinig

gesuggereerd wordt. Gebruiken sommige fotografen die stati-
ge beeldtaal als een oppervlakkige versiering, voor Alec Soth
behoort ze tot de kern van het documentaire project. Zijn
werk steunt op de spanning tussen een strenge, maar precie-
ze techniek en een eerder weifelende inhoud.

Dat Soth zich terdege bewust is van deze spanning blijkt
al meteen uit de ondertitel van de tentoonstelling, l’espace
entre nous. De titel verwijst naar een tekst waarin hij vertelt
over zijn ervaring als portretfotograaf. Daarin stelt hij dat
het portret uiteindelijk weinig inzicht in de ander bijbrengt.
De omslachtige technische procedure met een logge came-
ra en een moeizame en tijdrovende scherpstelling die hem
visueel afsnijdt van de hem omringende wereld smoren
meteen elke mogelijkheid tot contact in de kiem. Fotograaf
en geportretteerde staren elkaar een beetje aan, elk vanop
hun eiland, gescheiden door een wederzijds en naarmate de
minuten wegtikken alsmaar groeiend onbegrip. Het portret
toont enkel de ruimte tussen fotograaf en onderwerp,
maakt zichtbaar wat ons scheidt, niet wat ons verenigt.
Soth probeert deze gapende leegte niet te dempen, maar
grijpt ze daarentegen aan om de verhouding van de came-
ra tot de wereld radicaal te herijken. In plaats van ons dich-
ter bij de wereld te brengen, moet het fotografische beeld
ons de wereld als vraag terugschenken.

Sinds zijn deelname aan de Whitney Biënnale van 2004
is de carrière van Soth in een stroomversnelling geraakt: hij
werd lid van het fotoagentschap Magnum en publiceerde
vier boeken. De tentoonstelling volgt het parcours van deze
publicaties. Met uitzondering van Paris, Minnesota, dat hij
in opdracht van Magnum maakte voor de reeks Fashion
Magazines, vormen ze de neerslag van persoonlijke projec-
ten. De meest persoonlijke – maar in de context van de ten-
toonstelling minder overtuigende – reeks is Dog Days
Bogota. Gemaakt tijdens een twee maanden durend verblijf
in Bogota, de stad waar de fotograaf en zijn vrouw wacht-
ten op de nodige paperassen voor de adoptie van een meis-
je, is de reeks geconcipieerd als een album voor hun doch-
ter. Dit alles zorgt voor een vreemde temporele verschui-
ving in onze kijkervaring: de waarde en de betekenis van de
foto’s liggen niet in wat ze vandaag tonen, maar in de toe-
komstige lectuur ervan. De blik van de toekomstige tiener
wordt tussen beeld en toeschouwer geschoven: deze beel-
den staan in het teken van een uitstel.

De toeschouwer wordt op twee manieren radicaal buiten-
gesloten: hij is niet de primaire bestemmeling van de beelden
en zijn confrontatie ermee gebeurt nooit op het ‘juiste’
moment. Dit is een verhaal tussen vader en dochter waar wij
niets mee te maken hebben. We worden tot tweemaal toe
gemanoeuvreerd in een standpunt dat nooit het onze kan
zijn. Die manipulatie zorgt ervoor dat het fotografische beeld
zijn vanzelfsprekendheid verliest en dat onze blik erop veran-
dert. Afstand is het sleutelwoord van deze reeks: de fotograaf
zelf kent de ruimte niet waarin hij zich beweegt en ook over
de uiteindelijke bestemmeling weet hij omzeggens niets.
Beide zijn een vreemd lichaam voor de fotograaf. Met dit boek
lijkt Soth op zoek te zijn naar een intimiteit die hij (nog) niet
bezit. Dit alles zorgt voor een bizarre mengeling van afstande-
lijkheid en nabijheid: het zijn geen warme familiesnapshots,
maar ook geen inzichtelijke documentaire registraties. Ze
tonen eerder de verwarring van de vader, dan de leefwereld
van het kind. In het intieme contact tussen lezer en boek kan
die verwarring zich laten gelden. In de meer publieke ruimte
van de tentoonstelling mislukt het echter: het sowieso al
broze evenwicht tussen persoonlijke investering en afstande-
lijke registratie helt te veel over naar het laatste.

Alhoewel de beelden geplukt uit de twee andere publica-
ties – Sleeping by the Mississippi en Niagara – ook een intiem
karakter hebben, overleven zij wel de verplaatsing van boek

Louise Bourgeois 

Fillette (Sweeter version), 1968-1999
Collectie Dimitris Daskalopoulos, Griekenland

Foto: Christopher Burke

Art|39|Basel|4–8|6|08

Vernissage | June 3, 2008 | by invitation only
Professional Day | June 6, 2008 | 11 a.m. to 1 p.m. | Special program | by invitation only
Art Basel Conversations | June 4 to June 7, 2008 | 10 to 11 a.m.
Catalog order: Tel. +49/711-44 05 204, Fax +49/711-44 05 220, sales@hatjecantz.de

The International Art Show – Die Internationale Kunstmesse
Art 39 Basel, MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd., Messeplatz 10, CH-4058 Basel
Fax +41/58-206 26 86, info@artbasel.com, www.artbasel.com
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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
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GEOFFREY
FARMER
Tentoonstelling 
3 apr – 1 jun 2008

CLAIRE
FONTAINE
Tentoonstelling
10 mei – 8 jun 2008

SAÂDANE
AFIF
Tentoonstelling
13 jun – 24 aug 2008

ANNETTE
KELM
Tentoonstelling
13 jun – 24 aug 2008

Donderdag 12 juni
17:00 uur, rondleiding door Annette
Kelm door Nicolaus Schafhausen,
reservations@wdw.nl
18:00 uur, opening
19:00 uur, Saâdane Afif in gesprek
met Sam Steverlynck

CORNER-
STONES
Lezingen

Donderdag 8 mei, 19:00 uur
Michael Fried over Douglas Gordon

Donderdag 5 juni, 19:00 uur
Peter Osborne over Robert Smithson

Entree: € 10,- (€ 7,- 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_11_Witte Raaf02.indd   1 14-04-2008   12:38:35

naar tentoonstellingszaal. Op het eerst gezicht lijkt de kli-
nische behandeling van de morsige rendez-voushotelletjes
in Niagara en de schrale interieurs en verlaten landschap-
pen in de Mississippireeks gewoon de koele werkwijze van
de documentaire fotograaf te beklemtonen. De ruimte tus-
sen fotograaf en wereld is hier echter niet leeg: ze is bevolkt
door geesten en spoken uit het verleden. Tussen beeld en
kijker lijkt een extra beeld te zweven, onzichtbaar voor het
gewone oog, maar daarom niet minder actief. Soth laat
ruimte voor het doorbreken van de mythische beelden die
door verschillende generaties fotografen van deze plaatsen
zijn gemaakt en die in het collectieve geheugen zijn gegrift.
Daarin ligt de generositeit van zijn documentaire strategie.
Tegelijkertijd laat de fotograaf zijn beeld niet zomaar weg-
spoelen door dat van zijn eerbiedwaardige voorgangers:
eerder dan een vanzelfsprekende bevestiging of een kri-
tische ontkrachting ervan laat Soth deze rijke visuele tradi-
tie resoneren in zijn beelden. Zijn beelden zijn getekend,
maar niet bepaald door de traditie waarin ze worden inge-
schoven. Steven Humblet

p Alec Soth: l’espace entre nous tot 15 juni in het Jeu de
Paume, Place de la Concorde 1, Parijs (01/47.03.12.50;
www.jeudepaume.org).

Lovis Corinth (1858-1925), entre impressionnisme
et expressionnisme. Lovis Corinth, volgens tijdgenoten
“een schilder als een slager”. Welk epitheton bij het kijken
naar zijn schilderijen ook opkomt, voeg er ‘excessief ’ aan
toe. Lovis Corinth: sensualist, dronkelap, snoever, schilders-
beest, branieschopper, blasfemist, beschimper, provocateur.
De drang naar artistiek risico, spektakel en schandaal spat
van zijn doeken af. De academische regels én die van de
goede smaak lapte Corinth aan zijn laars.

Met de titel entre impressionnisme et expressionnisme koos
het Musée d’Orsay een veilige weg voor Corinths eerste
overzichtstentoonstelling ooit in Frankrijk. De titel biedt
niet meer dan een situering in de tijd: Corinth was actief als
schilder vanaf het eind van de jaren 1880, toen hij zijn eer-
der in Duitsland begonnen opleiding afsloot met een studie-
tijd in de ateliers van Bouguereau en Robert-Fleury in
Parijs, tot aan zijn dood in 1925. Inderdaad, tussen impres-
sionisme en expressionisme. Maar ook al wordt Corinth
gerekend tot een ‘Duits impressionisme’, zijn schilderijen
laten zich bij geen enkel ‘-isme’ indelen. Wel behoren ze tot
een specifieke historische en artistieke context, waarin de
schilderkunst als medium centraal stond. En het is duidelijk
dat Corinth zich een plaats zocht te veroveren in de lange
traditie van de schilderkunst.

De tentoonstelling betredend, staat men meteen voor een
zeer krachtig schilderij. Op het Zelfportret met echtgenote en
champagneglas (1902) zien we de schilder, slordig aange-
kleed, met op zijn schoot een vrouw met ontbloot bovenlijf.
De vrouw is zijn latere echtgenote, de twintig jaar jongere
schilderes Charlotte Berend. In een duidelijke verwijzing
naar Rembrandts De verloren zoon verkwist zijn erfdeel, waar-
op Rembrandt Saskia van Uylenburgh op de schoot heeft en
een bierglas omhooghoudt, heft Corinth zijn champagne-
glas. Rembrandt overtroevend, is het paar bij Corinth recht
naar de beschouwer gekeerd. Niet alleen zijn Corinth en
Berend niet verkleed als historische figuren, ze zijn zelfs niet
eens behoorlijk aangekleed. Hier is zojuist de vrije liefde
gevierd, schreeuwt het schilderij ons toe. Champagne, bloe-
men en fruit benadrukken het thema, maar vooral verwijst
de snelle toets, in de figuren en in hun onbestemde, dyna-
mische achtergrond, naar de levenskracht van het afge-
beelde moment. In een ultiem gebaar van bravoure heeft de
schilder zijn vingers in een borst van zijn geliefde geplant,
waardoor de tepel prominent naar voren komt. Er spuit nog
net geen melk uit.

Na de luidruchtige opening is de volgende zaal gewijd
aan vroege, ’klassieke’ schilderijen. In Corinths opleiding
stond de studie van het naakt centraal, en zijn vroege naak-
ten getuigen van een volledige beheersing van zowel acade-
mische als impressionistische schildertechnieken. Een ver-
dwaald naakt van na 1900 laat het contrast zien met de
vrijere stijl die Corinth zou ontwikkelen. Corinth was nooit
bang zich de stijl van anderen toe te eigenen, en verschil-
lende stijlexperimenten bestonden naast elkaar. In een zaal
met portretten en zelfportretten valt bijvoorbeeld op dat
Corinth handen schilderde zoals Frans Hals. Hijzelf zag dit
overigens andersom en schreef aan zijn vrouw: “Frans
Hals, die schoft, schilderde net zoals ik.”

Op het hoogtepunt van zijn roem onthulde Corinth in zijn
fictieve autobiografie Legenden aus einem Künstlerleben
(1909) de belangrijke rol die het slachthuis had gespeeld in
zijn ontwikkeling. De tentoonstelling toont vroege en latere
slachthuisscènes, met kadavers, opgespannen huiden en
stromen bloed. Vlees, bloed en huid kunnen bij Corinth niet
los van elkaar worden gezien, en het rood uit de slagers-
scènes keert terug onder de huid van enkele latere naakten.
Ongetwijfeld zag Corinth in het Louvre de geslachte os van
Rembrandt, maar net als in zijn historiestukken bracht hij
met de studie naar levende, eigentijdse modellen een zeker
realisme in zijn schilderijen, die daardoor geheel van hun
eigen tijd lijken.

De metafoor van het schilderij als levend organisme
dringt zich op. Niet alleen was Corinth een meesterlijk schil-
der van vlees en huid, waardoor men aandrang voelt te
spreken van ‘vleeswording’ van zijn schilderijen, maar ook
zat Corinth in de compositie zijn figuren ‘dicht op de huid’.
Aan decor besteedde hij nauwelijks aandacht. De figuren
op zijn religieuze en mythologische doeken verdringen zich
aan de oppervlakte van het schilderij, nauw omkaderd.
Deze schilderijen opereren steeds op het randje van de paro-
die, omdat Corinth duidelijk laat zien dat zijn – hedendaag-
se – modellen in de afgebeelde scènes een rol staan te spe-
len, een maskerade opvoeren.

In 1911 werd Corinth getroffen door een beroerte, die hij
later zag als straf voor zijn excessieve levensstijl. Het schil-
derij Samson verblind uit 1912 wordt in de tentoonstelling
gepresenteerd als uitdrukking van de totale ontreddering
die Corinth overviel. Aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog heeft Corinth zijn nieuwe weg gevonden. De
explosieve erotiek en levenskracht zijn vervangen door een
obsessie met dood en verval. De schilderijen lijken in ont-
binding te zijn; zowel verfstreek als compositie bemoeilijken

Alec Soth 

Two Towels, 2004, uit de serie ‘Niagara’, 2004-2005. Foto: Luis Asin. © Alec Soth / Magnum Photos
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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 V/D MAAND 12–17 UUR

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 V/D MAAND 12–17 UUR

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 V/D MAAND 12–17 UUR

CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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F 078 6315343 
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WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12–17 UUR

CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
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WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
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WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 

CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343 
E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 

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 V/D MAAND 12–17 UUR

CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676

CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 

T 078 6314689 / 078 6137676
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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E CBK@DORDRECHT.NL 
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OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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WWW.CBKDORDRECHT.NL 
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VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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F 078 6315343 
E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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E CBK@DORDRECHT.NL 

WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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WWW.CBKDORDRECHT.NL 

OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 

VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
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OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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OPENINGSTIJDEN 
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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F 078 6315343 
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OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
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de identificatie van het afgebeelde. Waar Corinth zichzelf in
eerder werk op haast spottende wijze schilderde als marte-
laar aan het kruis, roept de identificatie van de schilder met
Christus op het schilderij Ecce Homo uit 1925 een heel
andere reactie op. De groteske, tragische figuren brengen
Corinth soms dicht bij Max Beckmann, dan weer dringt de
vergelijking met Francis Bacon zich op.

Het laatste deel van de tentoonstelling is gereserveerd
voor de laatste portretten en zelfportretten. Meedogenloos
volgt Corinth het verval van het vlees, net zo dicht op de
huid als eerder de viering van het leven. De kunsthistoricus
Julius Meier-Graefe wordt op zijn oude dag door Corinth
darwinistisch teruggevoerd tot de aap, met ogen diep in
hun kassen. De dichter Herbert Eulenberg krijgt een gezicht
als een kankergezwel, monocle en sigaret verdwijnen in
week en bleek vlees. Even nietsontziend documenteert
Corinth het verval van zijn eigen lichaam. Op een penteke-
ning uit 1922 kijkt de dood over zijn schouder, in aquarel-
len vervaagt het gezicht in natte vlekken, weer elders stulpt
zijn gezicht alle kanten uit. Het zijn slechts enkele voorbeel-
den uit een enorm aantal zelfportretten van de schilder in
decompositie, aangevreten door ziekte. Zelden zijn vitaliteit
en dood, erotiek en verval zo sterk, zo onontkoombaar en zo
schokkend goed geschilderd. Merel van Tilburg

p Lovis Corinth (1858-1925), entre impressionnisme et expres-
sionnisme tot 22 juni in Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion
d’Honneur, Parijs (01/40.49.48.14; www.musee-orsay.fr).

De vijfde Berlin Biennale. Een reeks vitrinekasten vormt
een lange kronkel door een kleine ruimte in de Berlijnse
Kunstwerke. De bezoekers schuifelen langzaam achter
elkaar aan, kijkend naar de tekeningen van Soft City
(1969-1975), een strip van de Noorse kunstenaar
Pushwagner. De tekeningen – ze vertonen een fijne lijn en
een zekere hand – verbeelden één dag uit het leven van een
echtpaar in een volledig gerationaliseerde samenleving.
Eindeloze flats, rijen auto’s, gelijkvormige kantoorruimtes,
fabriekshallen en overal driedelige kostuums… het is het
beeld van een dystopie, van een wereld waarin alles in een
vast keurslijf geperst is. Dromen en emoties in deze een-
vormige werkelijkheid worden enkel gesuggereerd door
schaarse passages in tipp-ex. In een hoek van de kleine
ruimte, schuin boven de vitrine, toont een tv fragmenten
van de voetbalklassieker Duitsland – Nederland. Het geheel
oogt wat ouderwets. Het voert het type toekomstvisioen op
waarmee we vertrouwd zijn geraakt door Orwell, Huxley en
recenter ook films als Brazil en The Matrix. Maar toch, de
strakke pentekeningen werken biologerend. Je vergaapt je
aan de simpele virtuositeit en raakt er steeds moeilijker van
los. Op deze wijze neemt de vorm het langzaam over van de
inhoud. Net als bij Orwell en Huxley ligt de kracht van het
werk niet louter in een ideologische kritiek, vermomd in een
toekomstvisie, maar in de intimiteit waarmee een wereld
zonder intimiteit geschetst wordt. Langzaam verleidt
Pushwagner je, tekening na tekening, om op te gaan in zijn
visioen van een samenleving die niet meer vanuit de mens,
maar vanuit het systeem gedacht wordt.

Het werk van Pushwagner is exemplarisch voor het
motto van de gedurfde en delicate vijfde Berlin Biennale:
When things cast no shadow. De samenstelling is in handen
van het curatorenduo Adam Szymczyk en Elena Filipovic.
Over vier locaties zijn ongeveer vijftig kunstenaars te zien
met werk dat vaak speciaal voor de tentoonstelling is
gemaakt. De namen zijn verrassend onbekend en bladerend
door de Kurzführer valt op dat, naast enkele ‘herontdekte’
oudere kunstenaars als Pushwagner, er veel jong talent
aanwezig is. Wat de tentoonstelling gedurfd en kwetsbaar

maakt is de wijze waarop Szymczyk en Filipovic de kunste-
naars vrijgelaten hebben om nieuw werk te maken of oud
werk te tonen, zonder daarbij thematische beperkingen op
te leggen. Een benadering die tegen de verwachting in niet
tot een chaotisch geheel heeft geleid, maar een opmerkelij-
ke eenheid oplevert. Deze thematische eenheid lijkt als van-
zelf uit de verschillende werken voortgekomen en juist
daarin schuilt de kracht van de tentoonstelling.

De rode draad in de biënnale blijkt de relatie tussen het
intieme en het u- of dystopische. Dit levert in de Neue
Nationalgalerie van Ludwig Mies van der Rohe een span-
nende groepstentoonstelling op. 23 kunstenaars hebben op
bombastische wijze de bovenverdieping overgenomen. De
grote glazen kubusvormige ruimte is gevuld met kunstwer-
ken die op een parasitaire wijze inhaken op elementen van
het gebouw zelf. Ze doen dit niet op een rustige, geordende
manier, maar staan kriskras door elkaar. Werken die uit
meerdere delen bestaan worden vaak doorkruist door een
ander werk. Het is een riskante opzet, doordat het bijna
onmogelijk is om individuele werken vanop een afstand te
bekijken. Wat deze rommelige enscenering redt, is de grote
nadruk op details in de werken, die daardoor om een intie-
me blik vragen.

De confrontatie tussen intimiteit en utopisch modernisme
komt onder andere naar voren in een werk van Paola Pivi
met de ironische titel If you like it, thank you. If you don’t like
it, I am sorry (2007). Een metershoog raster bedekt met
bonte nepedelstenen staat opgesteld aan de ingang. De hel-
dere logica van het raamwerk contrasteert sterk met de
kleurenpracht van de edelstenen, die je verleiden om ze van
dichtbij te bekijken, waardoor je meteen het overzicht over
het geheel verliest. Achter het werk van Pivi staat een groep
van vier glanzend gele architecturale vormen van Gabriel
Kuri, getiteld Items in care of items (2008). Over de modernis-
tisch ogende sculpturen hangen jassen en tassen, alsof een
schoolklas ze als garderobe heeft gebruikt. De harde opti-
sche, ruimtelijke kwaliteit van de sculpturen steekt af tegen
de tactiele kwaliteit van de kledingstukken. Andere werken
spelen directer met de architectuur. Zo breekt bijvoorbeeld
Daniel Knorr de strenge formalistische eenheid van het
gebouw door aan de overhangende daklijst felgekleurde
vlaggen te hangen. De strakke geometrische architectuur
verandert in een reusachtig kermiskraam. Centraal in de
tentoonstelling staat Melvin Moti’s film E.S.P. (2007), die
het terugkerende thema van utopie versus intimiteit mooi
samenvat. Over een surrealistisch ogende opname van een

uiteenspattende zeepbel, die 18 minuten in beslag neemt,
leest een monotone stem fragmenten voor uit An experiment
with Time van J. W. Dune uit 1927. Hierin omschrijft deze
Britse luchtvaartingenieur de bizarre ervaring dat hij in zijn
dromen in de toekomst kan kijken. De rigoureuze empirist
Dune besluit hieruit dat we tijdens onze slaap in een tijdloze
wereld verzinken, waarin toekomst en verleden afwisselend
oplichten. Dune stelt zich het intieme moment van dromen
voor als een kort oponthoud in een utopische ruimte met
een soort paradijselijke tegenwoordigheid van alle tijden. De
uiteenspattende zeepbel op het scherm verandert door de
trage stem in een hallucinerend beeld uit een tijdloze droom-
wereld. Een utopie vervat in de intieme ervaring van een
close-up. Zo plaatst Moti tegenover het dystopische vogel-
vluchtperspectief van Pushwagner het utopische potentieel
van de kikvors, die niet meer over de dingen denkt, maar
haast in ze denkt. Steven ten Thije

p 5th Berlin Biennial for Contemporary Art: When Things Cast
No Shadow tot 15 juni op vier locaties in Berlijn en verspreid
door de stad. Voor meer informatie zie www.berlinbiennial.de.

Publicaties
Pedro Cabrita Reis. True Gardens. Het Kunsthaus Graz
is ongetwijfeld een van de meest controversiële tentoonstel-
lingsgebouwen die in de voorbije jaren neergezet werden.
Deze biomorfe bubbel met blauwe gevel, ronde neonlichten
en noppenvormige dakramen werd ontworpen door
Spacelab Cook-Fourier en heeft zich als een ongewerveld
dier in het stadscentrum van Graz ingeplant. Door velen
wordt het gebouw aanzien als een zoveelste idiosyncra-
tische uitspatting van een architect, als babbelzieke en zelf-
ingenomen architectuur waartegen de kunst moet opbok-
sen. Het instituut levert echter zelf het bewijs dat het excen-
trieke gebouw allerminst een spannend tentoonstellings-
beleid in de weg staat.

Sinds de opening werd onder leiding van Peter Pakesch
een boeiende serie tentoonstellingen opgezet, waarin de
confrontatie met het gebouw resoluut werd aangegaan. Sol
LeWitt beet de spits af met Wall. Hij bracht geometrische
tekeningen aan op een slingerende wand op de bovenverdie-
ping of Space01, een indrukwekkende ruimte met golvend
plafond, foedraalachtige bovenlichten en spiraalvormige
neons. Nadien volgden meerdere thematentoonstellingen
met aangepaste tentoonstellingsarchitectuur, maar ook
solotentoonstellingen van John Baldessari en Cerith Wyn
Evans. De collectie van minimalistische en conceptuele
kunst van Anton en Annick Herbert gedijde eveneens goed
in de ruimtes van het Kunsthaus (zie hiervoor de recensie
van Bart Verschaffel in De Witte Raaf van juli 2006).

Dit voorjaar is het de beurt aan de Portugese kunstenaar
Pedro Cabrita Reis, bekend van zijn delicate sculpturen en
intrigerende constructies met gerecycleerde (bouw)materi-
alen als hout, baksteen, mortel, plaaster, glas, plakband,
kabels, bitumen en buislampen. Reis realiseerde een zesde
werk in de reeks True Gardens, waarvan er vroegere edities
te zien waren in Crestet, Stockholm, Dijon en Londen. De
installatie bestaat uit 88 kaders van gelamineerd hout, aan
de binnenzijde voorzien van buislampen en afgewerkt met
een glimmende glasplaat. De keuze voor Reis, zo stelt
Pakesch in de inleiding van de begeleidende catalogus, lag
voor de hand. Reis geldt als een van de “meest vooraan-
staande figuren […] in het bevragen van de grenzen tussen
architectuur, sculptuur en schilderkunst” en zijn werk
“roept vragen op” die sterk resoneren binnen de architectu-
rale context van het Kunsthaus Graz.

Departement voor Filosofie en Kunst - Assen

Centrum voor actuele hedendaagse kunst

www.defka.nl
Vaart NZ 2, 9401 GM Assen
Postbus 184, 9400 AD Assen
++31(0)592 315316  info@defka.nl

15 juni t/m 12 juli 2008
In Concreto
Architectuur en Beeldende Kunst

Met historisch materiaal over leven en werk van Theo van Doesburg 

Lezingen over architectuur en politiek op zondag 22 juni

I.s.m. Architectuurpodium Assen: www.cerclemeudon.nl

DeFKa

Pushwagner 

Soft City, 1969-1975
zicht op de installatie voor de vijfde Berlin Biennale, 

KW Institute for Contemporary Art
© berlin biennial for contemporary art, Uwe Walter, 2008
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Het gebouw draagt duidelijk de stempel van Peter Cook, een
van de legendarische figuren binnen het Britse Archigram.
In de vroege jaren ’60 maakte deze groep furore met visio-
naire projecten als Plug-In City (1964) of Walking City
(1964), waarin de hoop en de ambitie schuilde dat archi-
tectuur zichzelf zou overstijgen door middel van de heden-
daagse technologie – zoals cybernetica, informatica en
robotica. In het Kunsthaus Graz wordt deze utopie gereani-
meerd, zij het dan in een eerder gedateerde versie. Terwijl
het gebouw met zijn organische vorm en oplichtende gevel
een ontegensprekelijk futuristische aanblik biedt, blijkt het
technologische karakter bijlange niet zo hoog als verhoopt.
De ambitie om het instituut te transformeren tot een inter-
actieve machine met een “intelligente huid” werd slechts
ten dele gerealiseerd. De voorziene digitale buitenzijde bleek
bij nader inzien niet haalbaar wegens de hoge kostprijs voor
de LED-lampen. Uiteindelijk werd geopteerd voor een low-
techoplossing waarbij 930 ronde, standaard buislampen
fungeren als computergestuurde pixels van een gigantisch
beeldscherm.

Deze gedeeltelijk onvervulde hoogtechnologische droom
biedt inderdaad een prikkelende context voor het werk van
Reis. Zijn precaire assemblages van afgedankte bouwmate-
rialen, glasplaten en buislampen vertrekken immers niet
van de ongebreidelde mogelijkheden van de industrialise-
ring, maar zinspelen op de impact ervan op architectuur en
het (stads)landschap. Reis, zo betoogt Philip Ursprung in de
tekst ‘Ruins in Reverse’: The Art of Pedro Cabrita Reis and the
Eternal Present, actualiseert het project omtrent entropie en
verval in het postindustriële tijdperk van figuren als Robert
Smithson en later Gordon Matta-Clark. Ursprung leest de
onafgewerkte en bouwvallige structuren van Reis als
hedendaagse interpretaties van de ‘omgekeerde ruïnes’ die
Smithson ontdekte tijdens zijn tocht langs ‘de monumen-
ten van Passaic’.

Felicity Scott is alvast iets voorzichtiger in haar One or
Many Truths. Van bij de eerste regels wordt duidelijk dat
Scott het werk van Reis niet vertrouwt en zijn woorden nog
minder. Ze struikelt over Reis’ nadruk op de schilderkunsti-
ge inslag van zijn werk enerzijds en over zijn poëtische uit-
spraken en melancholische bespiegelingen over architec-
tuur anderzijds. Meticuleus ontrafelt Scott de verhouding
van Reis tot de onderscheiden artistieke ‘erfenissen’ waar-
mee zijn werk steevast in verband wordt gebracht, van het
abstract expressionisme, minimalisme, postminimalisme
tot de arte povera, en vergelijkt daarbij de respectievelijke
houdingen ten opzichte van architectuur. Via onder meer
de buislamp bij Dan Flavin en het glimmende glas bij Dan
Graham doorprikt ze fijntjes Reis’ begrip van architectuur.
Zijn uitspraak dat enkel de architecturale praktijk nog in
staat is de wereld werkelijk ‘begrijpelijk’ te maken en archi-
tectuur een ‘oefening in realiteit’ is, zo stelt Scott, bezit nog
weinig geloofwaardigheid in de huidige postindustriële
samenleving. Bovendien staat het antwoord van Reis op de
impact van de industrialisering haaks op dat van Spacelab
Cook-Fourier. Voorafgaand aan de tentoonstelling vraagt
Scott zich nieuwsgierig af tot welke radicale confrontatie
dit in de context van het Kunsthaus Graz zal leiden. De
romantische nostalgie van Reis’ True Gardens is volgens
haar immers even ‘onrealistisch’ als de technofiele euforie
van de zoom-wave-architectuur van het Kunsthaus Graz.

In de catalogus wordt de opbouw en de uiteindelijke instal-
latie True Gardens #6 uitvoerig gedocumenteerd. En zoals
steeds bij Pedro Cabrita Reis is het een intrigerend en zelfs
betoverend mooi werk geworden. Van de verhoopte clash tus-
sen gebouw en werk is er geen sprake. Precies omwille van de
totaal tegenovergestelde architecturale premisses, lijken ze
een boeiende dialoog te genereren. En laat dat op zijn minst
een even belangrijk besef zijn. Wouter Davidts

p Pedro Cabrita Reis. True Gardens (catalogus met essays van
Adam Budak, Philip Ursprung, Felicity Scott, José Mirande
Justo, Allesandra Ponte en George Teyssot en een gesprek
tussen Pedro Cabrita Reis en Peter Pakesch) werd door
Kunsthaus Graz uitgegeven naar aanleiding van de ten-
toonstelling Pedro Cabrita Reis True Gardens #6. ISBN
9783865603913. De tentoonstelling loopt tot 18 mei in
het Kunsthaus Graz am Landesmuseum Joanneum, Graz,
Oostenrijk (0316/8017.9200; www.kunsthausgraz.at).

Reality Bites. Na de val van de Berlijnse muur in 1989
haalt de avant-gardekunst in Duitsland de werkelijkheid
binnen. Dat is de these in Reality Bites. Making avant-garde
art in post-wall Germany, de catalogus van de gelijknamige
tentoonstelling die afgelopen jaar achtereenvolgens te zien
was in St.-Louis (Missouri) en in het Duitse Rüsselsheim.
Curator Sabine Eckmann onderzocht via het werk van een
dertigtal kunstenaars hoe de beeldende kunst de uitwerkin-
gen van de Duitse eenmaking kritisch verwerkt heeft.
‘Nationale identiteit’, ‘traumatische verhalen’ en ‘globali-
sering’ zijn de drie thematische secties van de show.

De eerste drie essays in de catalogus behandelen enkele
werken uit telkens één thematische sectie. Als eerste inter-
preteert Eckmann werken die zich inlaten met identiteitsbe-
leving en met de representatiepolitiek in het nieuwe land en
zijn nieuwe hoofdstad. De curator probeert ook de diverse
tentoongestelde praktijken onder één conceptuele noemer
te brengen en in die zin is haar essay programmatisch voor
de hele tentoonstelling. In de lijn van Hal Fosters begrip van
de neoavant-gardes, uitgewerkt in The Return of the Real uit
1996, beargumenteert Eckmann hoe een bepaalde richting
in de contemporaine kunst ná de muur een verdere trans-
formatie van het avant-gardeproject inhoudt. Het belang-
rijkste verschil met de historische avant-garde ligt in de
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manier waarop de jongste avant-garde de relatie tussen
zichzelf en de realiteit begrijpt. Hal Foster conceptualiseert
deze avant-gardekunst als een over mekaar schuiven van
esthetiek en politiek ‘hier en nu’, eerder dan als een
betrachting om de kunst op te laten gaan in het dagelijkse
leven. Aangezien Foster de nieuwe avant-gardes ook wel als
een kritische heropvoering begrijpt van de historische
avant-garde, moet in elk werk het spel van herhaling van
en verschil met eerdere praktijken onderzocht worden.
Tegelijk moet nagegaan worden hoe het werk zich met de
realiteit mengt. Eckmann past Fosters concept netjes toe in
haar besprekingen van werken die de realiteit van het nieu-
we Duitsland binnenhalen.

In 2002 bekleedde Michel Majerus bijvoorbeeld, gespon-
sord door een internationaal energieconcern, de oostzijde
van de Brandenburgse Poort met een foto op ware grootte
van een kleurrijke, met graffiti bespoten gevel van een
appartementsgebouw met sociale woningen. De eenvoudi-
ge geste creëerde een erg poëtisch beeld op het einde van
Unter den Linden, een beeld dat de vanboven zichtbaar
gebleven bronzen quadriga niet kon verklaren. De gevel in
kwestie was die van het Sozialpalast, gebouwd in de jaren
’70, enkele kilometers verderop in West-Berlijn. Omdat
enkele politici het probleemcomplex waarin hoofdzakelijk
migranten wonen liever zagen verdwijnen, haalde het
Sozialpalast geregeld de pers. Eckmann duidt hoe Majerus’
werk treffend politieke betekenissen van de plek op dat
moment mobiliseerde – de ontnuchtering na de hereni-
gingseuforie, de omgang met oude en nieuwe monumen-
ten, stadsontwikkeling, woonpolitiek, immigratie… – zon-
der daarom een eenduidige boodschap uit te sturen. Het
medium dat Majerus met Sozialpalast inzet, kan begrepen
worden als sitespecifieke hérdenking van bijvoorbeeld John
Heartfields kritische montages uit de jaren ’30, maar dan
met fysieke brokken realiteit.

In het tweede essay identificeert Lutz Koepnick in een aan-
tal werken strategieën om de nieuwe conditie van de geglo-
baliseerde netwerksamenleving te bewonen. Gertrud Koch
bespreekt werken uit de sectie ‘traumatische verhalen’ en
vat ze op als een onderzoek naar de ‘plasticiteit’ van ‘het
echte’ (Fosters “The Real”). Veel van die werken goochelen
met driedimensionaliteit en met allerlei referenties om stuk-
ken onverwerkte geschiedenis te evoceren en terzelfdertijd
de onmogelijkheid van een dergelijke evocatie te demonstre-
ren. Nemen we Konspiratives Wohnkonzept ‘Spindy’ van
André Korpys en Markus Löffler uit 1998 als voorbeeld.
Deze installatie documenteert met foto’s en tekeningen de
nauwgezette reconstructie die het kunstenaarsduo op basis
van politiefoto’s maakte van een interieur. Hoewel niets in
het banale seventiesinterieur ernaar lijkt te verwijzen, gaat
het om het appartement dat enkele leden van de Rote Armee
Fraktion bewoonden. Het werk barst van een onverklaar-
bare suspense. Ook de werken van Sophie Calle, Tacita Dean,
Collier Schorr, Mariele Neudecker, Gregor Schneider en
Thomas Demand verkennen de ruimtelijkheid van herinne-
ringen, de mogelijkheid om historische gebeurtenissen en
herinneringen te archiveren, te documenteren of voor te
stellen, of het vermogen van architectuur om als een verla-
ten filmset verhalen op te roepen.

De drie overige essays behandelen specifieke aspecten van
Duitslands culturele herconfiguratie na 1989 en in het bij-
zonder van Berlijn als brandpunt daarvan. Diedrich
Diederichsen brengt gelukkig de noodzakelijke contextuali-
sering aan bij de opkomst van de ‘Post-Wall avant-garde’
zoals Eckmann die voorstelt. Hij licht het verschil toe met
de kritische praktijken in West-Duitsland van de jaren ’70
en ’80 en stelt een herpolitisering van de kunst vast, paral-
lel met de verschuiving van het artistieke zwaartepunt van
het Rijnland naar Berlijn en met de plotse massale import
van kunsttheorie uit de VS — indicatief voor dit laatste is de
oprichting van Texte zur Kunst naar het model van October
in het begin van de jaren ’90. Diederichsen wijst ook op een
omslag in de late jaren ’90, wanneer talrijke projectkunste-
naars opnieuw met galeries gaan werken.

Beate Kemfert maakt in Constructing a Myth? The Making of
Berlin into a New Center for the Arts de kritische ondervra-
ging die haar titel suggereert niet volledig waar. Ze blijft
grotendeels binnen de lijnen van een al vaak verteld, zij het
fascinerend verhaal, dat begint bij de leegstaande panden
in Oost-Berlijn, waarin kunstenaars na 1989 hun intrek
nemen, vervolgt met de intocht van belangrijke galeristen,
om ten slotte tot de institutionalisering van onafhankelijke
tentoonstellingsprojecten te komen, met als voorbeeld de
Berlin Biennial die dit jaar zijn vijfde uitgave kent. Kemfert
stelt wel de vaak aangehaalde relatie tussen de clubscene
en het alternatieve kunstcircuit ter discussie, maar ze
vraagt zich niet af in hoeverre Berlijn bewust geconstru-
eerd werd als de nieuwe Europese kunstmetropool. In welke
mate is het verhaal van de nieuwe kunstmetropool aange-
maakt door ambitieuze curatoren als Klaus Biesenbach,
overgenomen door het stadsmarketingbureau en onder-
steund door de cultuurpolitiek van een Bondsrepubliek die
nog worstelt met de naam van Berlijn? En in hoeverre
wordt het verhaal bevestigd door een tentoonstelling als
Reality Bites?

De laatste bijdrage, Berlin Reconstructs, gaat niet over beel-
dende kunst, maar over het bouwprogramma dat op de her-
eniging van Berlijn volgde. Ian Boyd White schetst er de inzet
van de Berliner Architekturstreit, de polemiek onder architec-
ten en politici over hoe het nieuwe Berlijn vormgegeven
moest worden, en waarin de tentoonstellingsthema’s ‘natio-
nale identiteit’, ‘traumatische verhalen’ en ‘globalisering’
treffend samenkomen. Nuchter confronteert de architectuur-
historicus de ideologische kwestie met de concrete resultaten
van de vaak gehekelde stedenbouwpolitiek in een foto-essay
dat zijn S-Bahnrit dwars door de stad beschrijft. Aan het sym-
bool dat Berlijn in de andere bijdragen voorstelde, wordt nu
ook een eerste hint toegevoegd met betrekking tot de ruimte-
lijke werkelijkheid van de stad. Maarten Liefooghe

p Sabine Eckmann (red.), Reality Bites. Making Avant-Garde
Art in Post-Wall Germany / Kunst nach dem Mauerfall, tweeta-
lig Engels-Duits, uitgegeven bij Hatje Cantz, Ostfildern, 2007,
als tentoonstellingscatalogus bij de gelijknamige tentoonstel-
ling in het Mildred Lane Kemper Art Museum in St.-Louis en
in de Opelvillen in Rüsselsheim. ISBN 37-7571-9067.

Nieuwe publicaties
• Mel Bochner. Solar System & Rest Rooms. Writings and

Interviews, 1965-2007. Cambridge, MIT Press, mei
2008. 340 blz. 120 ill. ISBN 978-0-262-02631-4
De Amerikaanse conceptuele kunstenaar Mel Bochner combi-
neert zijn artistieke praktijk sinds 1965 met het bespreken van
tentoonstellingen voor kunsttijdschriften. Reeds vroeg bespeelde
hij de grens tussen schrijven over kunst en schrijven als kunst.
Het boek bevat naast recensies, interviews, theoretische teksten
en statements ook zijn magazine interventions.

• Fabien Danesi. Le mythe brisé de l’Internationale
situationniste – L’aventure d’une avant-garde au coeur de la
culture de masse (1945-2008). Dijon, Les presses du
réel, 2008. 352 blz. ISBN 978-2-84066-203-7

• Marc Décimo (red.). Marcel Duchamp & l’érotisme.
Dijon, Les presses du réel, 2008. 320 blz. 52 ill.
ISBN 978-2-84066-225-9
Verzameling van lezingen gehouden door een internationaal
gezelschap tijdens het colloquium Marcel Duchamp et l’érotisme
aan de universiteit van Orléans, van 7 tot 9 december 2005.

• Dieuwertje Dekkers/Anneke de Vries/Jikke van der
Spek. H.N. Werkman – Het complete oeuvre. Rotterdam,
NAi Uitgevers, juni 2008. 480 blz. met cd-rom.
ISBN 978-90-5662-004-2
Voor het eerst wordt in deze publicatie een volledig overzicht
gegeven van het werk van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-
1945). Hij is vooral bekend voor zijn experimenteel drukwerk tij-
dens het interbellum, maar ook voor zijn tekeningen en schilderij-
en. In het Stedelijk Museum in Amsterdam zal zijn werk te zien
zijn van 11 juli tot 12 oktober 2008.

• Sheila Foster/Manfred Helting/Rachel Stahlman.
Imagining Paradise. London, Steidl, 2008. 288 blz.
ISBN 978-3865214621
Imagining Paradise is het eerste overzicht van de collectie boeken
van de Richard and Ronay Menschel Library (George Eastman
House, Rochester NY). De bibliotheek bevat een uitzonderlijke
collectie boeken, tijdschriften, catalogi… over fotografie vanaf de
pioniersjaren.

• Josef Koudelka. Invasion Prague 1968. London, Thames
& Hudson, 2008. 296 blz. ISBN 978-0-500-287514
De Tsjechische fotograaf Josef Koudelka (°1938) was op de juiste
plaats toen de Russische tanks tijdens de Praagse Lente de stad
binnenrolden. Aanvankelijk werden de foto’s gepubliceerd onder
de initialen P.P. uit schrik voor represailles. Sinds 1971 is
Koudelka lid van het foto-agentschap Magnum te Parijs waar hij
momenteel ook woont.

• Eva Meyer-Hermann/Andrew Perchuk/Stephanie
Rosenthal. Allan Kaprow — Art as Life. London, Thames
& Hudson, 2008. 376 blz. 436 ill.
ISBN 978-0-500-238486
De eerste belangrijke monografie over Allan Kaprow (1927-2006),
uitvinder van de happening. Momenteel is een retrospectieve te
zien in het Museum of Contemporary Art te Los Angeles (nog tot
30 juni 2008). 

• Rick Poynor. Jan van Toorn — Critical Practice.
Rotterdam, Uitgeverij 010 Publishers, 2008. 240 blz.
ISBN 978-90-6450-565-2
De Nederlandse grafisch vormgever Jan van Toorn (°1932) heeft
sinds de jaren ’70 werk gemaakt dat opvalt door zijn vormelijke
durf, eerder dan door zijn esthetische bevalligheid. In plaats van
goede smaak en perfectie kiest hij voor discontinuïteit en tegen-
stellingen. Hij is de tegenpool van iemand als Wim Crouwel. Jan
van Toorn is ook theoretisch goed onderlegd. In de jaren ’90 was
hij directeur van de Jan Van Eyck Academie in Maastricht. Deze
postgraduaatopleiding had een klassiek aanbod van kunst en
design. Van Toorn richtte de afdeling theorie op die de artistieke
reflectie moest activeren.

• George Stiny. Shape, Talking about Seeing and Doing.
Cambridge, MIT Press, 2008. 432 blz. 1133 ill.
ISBN 978-0-262-69367-7
Vormen zijn instrumenten voor visuele expressie, net zoals sym-
bolen middelen zijn voor verbale expressie. George Stiny, professor
design aan de MIT, beweert dat ontwerpen hetzelfde is als bereke-
nen met vormen, maar dan zonder formules en cijfers. Toch zijn
er regels die in acht genomen moeten worden. 

Samenstelling: Marc Goethals

Master Humphrey’s Clock
www.masterhumphreysclock.nl

12 mei – 8 juni 2008

Door het Curatorial Programme 07/08 van de Appel

tel. + 32 (0)16 63 27 54 | e-mail: luc.piron@skynet.be

H8x12
GREET STROOBANTS         KERAMIEK
LUC PIRON    SCHILDERIJEN/PAINTINGS

1 6 / 0 5 / 2 0 0 8 - 0 1 / 0 6 / 2 0 0 8

OPEN: VRIJDAG, ZATERDAG  &  ZONDAG  
VAN 14 TOT 18U & OP AFSPRAAK

HORENWEG 37, B-3390 TIELT-WINGE

OPEN ATELIERS
RUIMTE VOOR ACTUELE BEELDENDE KUNST
S P A C E F O R C O N T E M P O R A R Y A R T

Michel Majerus 

Sozialpalast op Brandenburger Tor, 2002
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België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse
Kunst 
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
q ‘Cabinet of Imagination’ [tot 7/6]

Antwerpen

Letterenhuis 
Minderbroedersstraat 22 – 03.222.93.20
di-za 10-17u
q ‘Letterenhuis digitaal’ / 
‘Een Letterenhuisinstallatie’ – Johan 
van Geluwe / ‘9 Interpretaties bij de
installatie’ [tot 4/1]

deSingel 
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
woe-zo 14-18u
q ‘BAVO’ – Gideon Boie & Matthias
Pauwels [tot 18/5] q ‘Inside Outside –
Radial News’ – Petra Blaisse [tot 25/5]
q ‘Curating the Campus’ – Walter
Swennen, Pierre Bismuth, Jan Fabre,
Dominique Gonzalez-Foerster, Matt
Mullican, Itziar Okariz, Joëlle Tuerlinckx,
Richard Venlet, Rémy Zaugg [tot 1/1]
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 [tot 31/12]

Extra City 
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Blow Job’ – Peter Friedl [tot 27/7]

FotoMuseum 
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
q Patrick De Spiegelaere / ‘Face on’ /
‘west, so far’ – Phil Duynen [tot 8/6]

Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 – 03.234.21.60
wo-do-vr 9-17u
q ‘Beelden van Steen’ Ton Kalle / ‘Werk
op papier’ – Angela Melsen [tot 20/6]

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 – 03.257.25.52
woe-zo 14-18u
q ‘Olie op doek van Geert de Meyer &
brons met keramiek van Gerda De
Jonghe’ [tot 31/5]

Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 – 03.231.77.42
wo-za 14-18u
q Jasper Krabbé [tot 22/6]

Hessenhuis
Falconrui 53 – 03.206.03.50
do-zo 13-21u
q ‘058 / Prospect 58’ [tot 15/6]

In-Between – Gynaika
Paardenmarkt 90-92 – 03.232.22.29
wo-za 11-18u
q ‘Video – installatie’ – Sarah Vanagt
[tot 19/6]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘Presentaties: Een halve hond heel
denken – een-kijk-je-ogen-uit-en-stop-je-
hoofd-erin-route’ [tot 1/6]
q ‘Een Kunstenaarsprofiel’ – Jan Cox
[tot 15/6] q ‘In het prentenkabinet –
Bouwgeschiedenis van het Museum’
tot [29/6] q ‘Presentaties: Willem
Elsschots ‘kaas’ – een beeldroman door
Dick Matena’ [tot 29/6]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do-za 13-17u
q ‘Grafische vormgeving dient, i.s.m.
Berry Van Gerwen’ [tot 25/5]

Margalef & Gipponi Gallery
Brederodestraat 27 – 0472.65.58.11
za-zo 13-19u
q ‘Soloshow – Paintings’ – Felix Loycke
[tot 29/6]

MoMu
Nationalestraat 28 – 03.470.27.70
di-zo 11-18u
q ‘Moi Veronique BranQuinho Toute
Nue’ [tot 17/8]

MuHKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
q ‘Collectiepresentatie #22 – Insert
door Sue De Beer’ [tot 25/5]
q ‘Collectie #22 Fantasy door Koen van
den Broek’ [tot 21/9]

Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1 – 03/201.93.40
di-zo 10-17u
q ‘Antwerpen = Amerika = Red Star
Line’ [tot 28/12]

Openluchtmuseum Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
q Leo Copers [31/5 tot 17/8]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
q ‘When Kings Were Kings’ – Norbert
Schwontkowski & Henk Visch [tot 21/6]
q ‘Summershow’ [26/6 tot 26/7]

Brugge

Forum+ Concertgebouw 
’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

Aliceday
Fabriekstraat 1 b – 02.646.31.53
di-za 14-18u
q ‘Face it ! How do you deal with reali-
ty’ – Charlotte Beaudry invites Erik
Olofson, Benoit Plateus, Michael Dans,
Agnes Geoffray, Annick Lizein, Marcel
Berlanger, Pierre Tatu [16/5 tot 30/6]

Argos 
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
wo-za 14-19u
q ‘No Place – Like Home. Perspectives
on Migration in Europe’ [tot 21/6]

Art en Marge
Hoogstraat 312 – 02.511.04.11
wo-vr 12-18u za 11-16u
q ‘Tissages d’absolu’ [tot 27/5]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.75
ma-zo 10-19u do 10-22u
q ‘Tussen droom en werkelijkheid’
[tot 19/10]

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 
02.512.92.95 – di-za 12-18u
q ‘Hedwig. A Groupshow curated by
Thomas Zipp’ [tot 7/6]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q Jan Fabre/ ‘Kunstschatten uit Wallonië
van vroeger en nu. Dat verrassend land’
[tot 18/5] q ‘Canvascollectie’ / ‘Iceland
on the Edge’ [27/2 tot 15/6] q ‘It’s not
only Rock ‘n’ Roll, Baby! – A story of Art
& Music’ [20/6 tot 14/9] q ‘Opening
maps. Contemporary Photography in
Latin America’ [27/6 tot 21/9]

CIVA
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50
di-zo 10u30-18u
q ‘Shangai – Brussel : ARCHITopia 2’
[tot 10/6]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘Kunstenfestival: Rhetoric Machine /
Pop Ark’ – Noah Fischer [tot 1/6]
q ‘Fabels’ – Karen Knorr [20/6 tot 28/9]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
q Frans Van Praet [tot 1/6]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51
wo-za 14-18u
q ‘Gorilla’ – Timothy Stappaerts 
[tot 24/5]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q Sherrie Levine [tot 21/6]
q Sylvie Eyberg [24/6 tot 26/7]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190
02.514.10.10 – do-za 14-18u30
q Ian Wilson – ‘One Early Sculpture’ /
Manon de Boer – ‘Laurien 1996-2001-
2007’ [tot 24/5]

Goethe-Institut 
Belliardstraat 58 – 02.230.39.70
ma 14-19u di-vr 10-19u za 10-13u
q ‘24 x 36 – A Change in Perspective’
[tot 27/6]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
q ‘De zomer van de fotografie’ [27/6 tot
14/9] q ‘Expo 58 door de lens van
Gérard Costelloc – Lopes’ [tot 21/9]
q ‘In de voetsporen van de Indianen’
[tot 31/10]

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-zo 10-17u
q Lee Ufan [tot 6/7] q ‘Plecnik Project’
[tot 31/8] q ‘The British Royal
Collection – van Bruegel tot Rubens’ /
‘Expo ‘58, Hedendaagse Kunst op de
Wereldtentoonstelling’ [16/5 tot 21/9]

Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 – 02.537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30
q Glen Baxter [tot 12/7]

Momentum #3 – Platform for
Performance Art
Bains, Connective, Wiels, Q-O2
www.momentumfestival.org
0497.83.98.45
[12-14/6 20u, 15/6 11u]

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 ‘Van new look tot expo 58’ [tot 31/12]

Sint-Lukasgalerie 
Paleizenstraat 74 – 02.250.11.66
ma-vr 10-17u za 13-17u
q ‘La Belgique au Congo’ – Georges
Adéagbo [tot 24/5]

Stadhuis
Grote Markt – 02.279 22 11
di-zo 10-17 u
q ‘Sloveense Schilderkunst na 1945.
Kunstverzameling Nova Ljubljanska
banka’ [tot 28/5] q ‘Oriental Fascination
1890 – 1910’ [24/6 tot 28/9]

deBuren
Leopoldstraat 6 – 02.212.19.30
di-vrij 11-18u
q ‘Willem Elsschot, Kaas. Een beeld-
roman door Dick Matena’ [tot 11/7]

WIELS 
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / vr 12-22u / zo 11-17u
q ‘Kunstenfestival: Benjamin Verdonck’ [tot
1/6] q ‘Educational Complex Onwards,
1995-2008’ – Mike Kelley [tot 27/7]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
q Roni Horn [20/5 tot 14/6]
q Jack Pierson [19/6 tot 26/7]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71
do-zo 12-18u
q Wang Du [tot 15/6]

Charleroi/Mont-sur-Marchienne

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
q ‘Album’ – Hugues de Wurstemberger /
‘Rough Beauty’ – Dave Anderson / ‘Nikon
Press Photo Awards 2007’ [10/5 tot 14/9]

Couillet

Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346
071.36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-18u
q ‘Heureusement que la pensée est
muette’ – Johan Muyle [tot 31/5]

Damme-Sijsele

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 0498.75.43.37
za-zo 10-12u 15-18u (dagelijks tijdens
de zomer)
q Juan Paparella [tot 25/5]
q Luca de Silva [14/6 tot 27/7]

Dendermonde

Cultuurcentrum Belgica
Kerkstraat 24 – 052/20.26.26
vr-zo 14-18u
q ‘It’s not fair – Le monde est arbitraire’
[tot 1/6]

Deurle

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
q Thomas Zipp, Anouk de Clercq,
Dolores Bouckaert [tot 8/6] q ‘Biënnale
van de Schilderkunst’ [29/6 tot 21/9]

Deurne

Kunstuitleen Dijkstra
Turnhoutsebaan 277 – 03.326.41.77
wo-zo 13-18u
q ‘Filmstills op doek en papier’ –
Stephen Lack [15/6 tot 6/7]

Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54
di-zo 10-17u30
q ‘Zondags zilver, drie eeuwen versierde
kerkboekjes’ [tot 15/6]

Eupen

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
q ‘Kunstakademie Münster, Professoren
und ihre Meisterschüler’ / ‘Eric
Duyckaerts am Lehrpult’ [4/5 tot 29/6]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Omgevingstekenen – Provinciale Prijs
voor Beeldend Kunst 2007’ [15/6]
q ‘Disappearing Worlds’ – Jens Bjerre /
‘Schilderijen, gouaches, sculpturen’ –
Richard Simoens [11/7 tot 14/9]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82
0479.45.37.79 do-zo 14-18u
q ‘Alda Snopek, Leen Persoons, Lucie
Renneboog, Oana Cosug, Steffie van
Cauter [tot 8/6] q Nicolas Leus (install-
raam) [1/6 tot 30/6] q Tinka Pittoors
(installraam) [1/7 tot 31/7]

De Witte Zaal
Posteernestraat 64 – 09.225.42.90
di-vr 12u30-18u za 14-17u
q ‘Konkrete poëzie, Fluxus en conceptu-
ele kunst, een boekenfrictie’ [tot 24/5]
q ‘About Drawing’ [5/6 tot 28/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q ‘Voices from Sweden’ / ‘Glas uit de
collectie van Dirk Schrijvers’ [17/5 tot
22/6] q ‘Design with a smile’ / ‘Design
uit de fifties & the sixties’ [11/7 tot
12/10]

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 ‘Een stukje Gentse sportieve geschie-
denis’ [tot 22/6]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68
ma-zo 9-18u
q ‘Portrait of the Artist as a Dice Man’
– Freek Wambacq [tot 25/5]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
q Jean Bilquin [tot 7/9] 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 Jean Rustin / ‘Ik woon in de schilder-
kunst’ –  Marc Maet / ‘Kermis of kennis.
Wassen beelden uit de roca – collectie’
[24/5 tot 7/9] 

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘Artist in Residence’ – Philip
Vandenberg [tot 17/8]

OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 – 0486.844 392
09.324.45.29 wo-do-vr-zo 14-18u
q Helmut Stallaerts [tot 8/6] q ‘One
Twenty Ghent meets artepco Zürich.
Sculpture Groupshow’ [15/6 tot 27/7]

Vakgroep Kunst-, Muziek- en
Theaterwetenschappen RU Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09.264.41.19
ma-vr 9-12u 13-17u
q Albert Cambeen [tot 30/6]

Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 – 09.227.28.55
do-vr 14-18u & op afspraak
q ‘Books, works, ephemera’ – Alighiero
Boetti [tot 31/5]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q Wilfredo Prieto [tot 29/6]
q Guillaume Bijl [tot 6/7] 
q Dara Birnbaum [tot 30/8] 
q ‘Beyond The Picturesque’ [tot 31/8]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
q ‘Digital Art – Internationale Biënnale’ /
Prijs Nieuwe Media – Stichting Liedts
Meessen’ [tot 6/7]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel
Prentenkabinet)
Zuivelmarkt 44 – 011.22.53.21
di-vr 14-18u za 14-17u
q ‘Cultus Agrorum’ – Jan De Wachter
[tot 31/5] q ‘Dos canciones inéditas
para el recuerdo’ – Yoann Van Parys
[10/6 tot 12/7]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Place@Space – (re)shaping everyday
life’ [tot 25/5] 
q ‘Canvascollectie’ [tot 29/6]

Old Prison Hasselt
Martelarenlaan wo-zo 11-18u
q ‘Popeye – The Art of Music – The
Music of Art’ [7/5 tot 15/6]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Designer supermoderne’ – Pierre
Paulin [tot 22/6] q ‘Open_end’ – Marti
Guixé [22/6 tot 5/10 [tot 25/5]

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Duet (2007), Bernard Gigounon [tot 18/5]
q ‘Le soigneur de la gravité’ [tot 1/6] 
q ‘Supermodern’ – Pierre Paulin [tot 22/6]
q Gino De Dominicis [6/7 tot 14/9] 
q ‘Exposition Beat Streuli’ [6/7 tot 19/9]
q Beat Streuli [28/6 tot 19/10] 
q ‘Cabinet d’amateurs III’ [22/6 tot 19/10]

Ieper

Cultuurcentrum Ieper
St.-Niklaasstraat 4 – 057.22.69.22
di-zo 13u30-17u
q Kumi Oguro [16/5 tot 15/6]

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
q ‘Mens, Cultuur, Oorlog; multiculturele
aspecten van de eerste wereldoorlog’
[tot 7/9]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum voor Grafiek
Zaardendijk 20 – 014/85.22.52
ma-vr 9-12u 13-16u
q ‘Hout – Lover / Laub – Holz’ [tot 30/5]

Kluisbergen-Kwaremont

Galerij Theaxus
Ommegangstraat 3 – 055.38.60.53
za-ma 14-19u
q Bart Baccarne, Amandus Vanquaille,
Dorothea Van De Winkel, Michel
Flostroy [tot 16/6]

Knokke-Heist

Internationaal Fotofestival van
Knokke-Heist
Meerlaan 32 – 050/63.04.30
q ‘Internationaal Fotofestival 2008’
[tot 1/6]

Kortrijk

Cultuurcentrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 – 056/21.78.63
di-zo 14-18u
q ‘Playtime’ – Hans Demeulenare,
Peter Lagast, Kristof van Gestel, Robin
Vermeersch, Dirk Zoete, Guy Bovijn 
[tot 15/6]

Ter Caemer-Meert Contemporary
Veemarkt 31 – 0495.203.596
wo-za 14-19u (of op afspraak)
q ‘4 x one’ – Lore Rabaut, Peter Weiss,
Jeanine Cohen, Etienne van Doorslaer
[tot 31/5] q ‘Breaking the fourth wall’ –
Christian Jasper [13/6 tot 26/7]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27
di-vr 12-18u za-zo 11-18u
q ‘L’imagination au pouvoir. Mai 68’
[tot 17/8]

Leuven

Cypres Galerie
Vaartstraat 131 – 016.29.77.37
ma-zo 14-18u
q ‘Hedendaagse Kunst in de Leuvense
Binnenstad – 50/25’ [31/8 tot 21/9]

Stuk 
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo  13-18u
q ‘Four Ladders’ – Guillaume Leblon
[tot 25/5]

La Hulpe

Fondation Folon
Drève de la Ramée 6a – 02/653.34.56
di-zo 10-18u
q ‘Reizen in het land van Folon’ [tot 28/9]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 – 04.223.19.60
di-za 13-18u
q Mehmet Aydogdu [tot 16/5]
q ‘White Noise/Neige, carte blanche à
Caroline Andrin [16/5 tot 14/6]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Witte Schaduw. Tekeningen’ – Roger
Raveel [tot 15/6]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
q ‘Tellus’ – Allart Lakke [tot 22/6]

Mons

Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 – 065/40.53.06
di-za 12-18u zo 10-18u
q ‘Le BAM se dévoile – De la collection
à l’exposition’ [tot 17/8]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 –
064.21.21.93 di-zo 10-18u
q ‘Livres # Artistes – Libros # Artistas’
[tot 29/6] q ‘Lillustre, le paysage
Sculptures & Céramiques’ – Marc
Feulien [17/5 tot 17/8]
q ‘Parfums de l’Antiquité. La rose et
l’encens en Méditerranée’ [7/6 tot 30/11]

Namur

Musée Provincial Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10
di-za 10-18u
q ‘Napoléon. Génie ou despote’ [tot 24/8]

Oostende

Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst (PMMK)
Romestraat 11 – 059.50.81.18
di-zo 10-18u
q Georges Vantongerloo [tot 31/8]

Stavelot

Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
q ‘Oeuvres sur papier’ – Georg Baselitz,
Tony Cragg [tot 13/7]

Stekene

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
q ‘De Onbewogen Beweger’ [tot 16/11]

Waregem

BE-PART 
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
wo-zo 11-17u
q Willy De Sauter – Virginie Bailly 
[tot 29/6]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109  
0241.180.71.04 – di-zo 12-18u
q ‘Borderlives. Zeitgenössische Kunst
aus Helsinki, St-Petersburg und Tallinn’
[tot 1/6] 
q Janis Avotins [tot 29/6]
q ‘Echolot’ [21/6 tot 24/8] 
q ‘Slave City’ – Atelier van Lieshout [tot
30/11] 
q ‘Double Wall Projects No 4’ – Dan
Perjovschi [31/5 tot 26/4]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten
0241.50.32.55 – di-zo 14-18u wo 14-20u
q ‘Makeshifts and Endpapers’ – Fergus
Feehily / ‘Elegantly wasted’ – Jimmy
Robert [tot 6/7]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Holland in Linien’ [tot 25/5]
q ‘Berliner Bilder zu Gast & Ein
Rembrandt für Aachen’

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
q Nairy Baghramian [17/5 tot 6/7]

Berlin

Berlin Biënnale für zeitgenössische
Kunst
Auguststrasse 69 – 030/284.450.44
q ‘5th Berlin Biennale for
Contemporary Art’ [tot 15/6]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030/202.093.0
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
q ‘Freisteller. Villa Romana-Preisträger
2008’ [tot 22/6] 
q ‘Freeway Balconies’ [5/7 tot 21/9]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030/243.459.0
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Berlin Biennale’ [tot 15/6]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7
030/254.86.777 –  di-zo 10-20u
q ‘Power and Friendship’ [tot 26/5]
q Dani Karavan [tot 1/6]
q ‘Good prospects – Young german pho-
tographers 2007 – 2008’ [17/5 tot 14/7]
q ‘The Decisive Moment’ – Yevgeny
Khaldei [tot 28/7] 
q Alexander Rodchenko [12/6 tot 18/8]
q ‘Unconcerned But Not Undifferent’ –
Man Ray [13/6 tot 18/8] 
q ‘Painting for Eternity. The Tombs of
Paestum’ [27/6 tot 28/9]

Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Hanne Darboven – Book of Pictures –
Fin de Siècle’ [tot 18/5] 
q ‘Becoming Visible’ [tot 10/8] 
q ‘Pure Reason’ – Anna & Bernhard
Blume [tot 10/8]
q ‘Reset. Works from the Sammlung
Marx’ [tot 17/8] 
q ‘Von Explosionen zu Ikonen’ – Alicja
Kwade [20/6 tot 24/8]
q ‘Lighter’ – Wolfgang Tillmans [tot 24/8]

Berlin-Mitte

Akademie der Künste
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0
di-zo 11-20u
q ‘1968. Die unbequeme Zeit.
Fotografien von Michael Ruetz’ [tot 27/7]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36
di-zo 11-17u do 11-19u
q Beyond Kiosk’ – Zusammengestellt
von Christoph Keller/ Philippe Decrauzat
[5/4 tot 1/6] 
q Claudia & Julia Müller [tot 1/6] 
q ‘Eine Bessere Welt’ – Tue Greenfort,
San Keller, Klaus Weber [14/6 tot 17/8]
q Fikret Atay [14/6 tot 17/8]

Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘Sicily – From Ulysses to Garibaldi’
[tot 25/5] q ‘From Gerhard Richter to
Rebecca Horn’ [tot 17/8] 
q ‘Temple Treasures of a Sacred
Mountain. Daigo-ji – the Secret Buddhism
in Japan’ [tot 24/8]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘Iceberg Tropical’ – Luis Gordillo [tot
25/5] q ‘Streuner (Stray)’ – Cornelia
Genschow [tot 8/6] q ‘1001 Nacht –
Arabian Nights. Early slide and videos
from the collection of the Kunstmuseum
Bonn’ [29/5 tot 3/8] q ‘Gülsün
Karamustafa, Bosphorus 1954’ [14/6 tot
3/8] q ‘Verdacht’ – Christoph Rütimann
[18/6 tot 24/8] q ‘Who knows Anna
Selbdritt?’ – Georg Baselitz [tot 31/8]

Dortmund

Museum am Ostwall
Ostwall 7 – 0231/502.32.47
di-wo-vr-zo 10-18u do 10-20u za 12-18u
q ‘Satellit 3: Uwe Schäfer’ – ‘Warten 4 /
Gestrüpp’ [tot 18/5] q ‘Komplex’ [18/5
tot 10/8] q ‘Meine Stadt’ [8/6 tot 24/8]

Dresden

Deutsches Hygiene-Museum
Postfasch 120162 – 49 0351 4846-0
di-zo 10-18h
q ‘Glück – welches Glück. An exhibition
on Happiness, luck and fortune’ [tot 2/11]

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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Duisburg

Museum Küppersmühle für Moderne
Kunst (MKM)
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
q ‘Doing it my way. Perspectives on
Belgian Art’ [tot 8/6] q ‘Nur für dich und
mich’ – Kuno Gonschior [24/6 tot 7/9]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30 – di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Paradoxien des Öffentlichen – Kunst
im öffentlichen Raum’ [17/5 tot 8/6]
q ‘Das Lehmbruck Museum 1964 – 1987.
Foto-Zyklus’ – Bernd Kirtz [21/5 tot 20/7]
q ‘Digitale Raumkunst’ [27/5 tot 14/9]
q ‘, ... und ewig droht der Baggerzahn’
[22/6 tot 19/10]

Düsseldorf

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q Eija-Liisa Ahtila [17/5 tot 17/8]
q ‘Passing Through’ – Joe Scanlan 
[tot 5/10]

Kunst im Tunnel – KIT
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘video Koop’ [tot 27/7]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Finnen bei Venine. Glas von Tapio
Wirkkala und Timo Sarpaneva’ [tot
22/6] q Meuser [tot 20/7]

Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 14-21u
q ‘Levels of enactment’ – Eske
Schulters [tot 20/7]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
q ‘Drawings and selected paintings’ –
Giovanni Baglione [tot 1/6] q ‘Fragile
Beauty. Glass in Art’ [tot 31/8]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61
di 11-20u wo-zo 11-18u
q ‘Giorgio hier und jetzt’ – Jurgen Moos
[tot 25/5]

Frankfurt

Deutsches Filmmuseum
Schaumainkai 41 – 069 96.12.20-0
di-do-vr 10-17u / wo-zo 10-19u
q ‘Anime! High Art – Pop Culture 
[tot 3/8]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Women Impressionists’ [tot 1/6]
q ‘Captain Buddha’ – Terence Koh /
Michael Sailstorfer [28/5 tot 31/8]
q ‘Total Enlightenment. Moscow
Conceptual Art 1960 – 1990’ [21/6 
tot 14/9]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘Mangamania, comic-Kultur in Japan
1800 bis 2008’ [tot 25/5]
q ‘Fragile. Die tafel der Zaren und das
Porzellan der Revolutionäre’ [tot 31/8]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘The great game to come’ [tot 21/5]
q ‘The Great Transformation – Kunst
und taktische Magie’ [7/6 tot 7/9]

Städelsches Kunstinstitut und
Städtische Galerie
Dürerstrasse 2 – – 0049.69.60.50.98.234
di-zo 10-16u wo-do 10-21u
q ‘Constellations 3’ [tot 1/6] 
q ‘The Magic of Things. Still Life
Painting 1500 – 1800’ [tot 17/8] 
q ‘Parmigianino and his circle. Prints
from the Baselitz Collection’ [4/6 tot 7/9]
q ‘8 Bronzes’ – Max Beckmann / ‘Focus
on: Master of the Housebook’ [tot 21/9]

Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
q Miroslav Tich? [tot 3/8]
q Bernard Buffet [tot 3/8]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44
di-zo 11-17u
q ‘Drunken Sailor’ – Diana Dodson und
Reto Leibundgut [tot 25/5]
q ‘Liverpool’ [22/5 tot 25/5] 
q Ergin çavusoglu [6/6 tot 10/8]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q ‘Peter Fischli & David Weiss retro-
spektive’ [tot 31/8] 
q ‘The oeuvre of f.c. gundlach’ [tot 9/9]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Félix Vallotton – Idyll am Abgrund’
[tot 18/5] 
q Horst Janssen and the Netherlandish
Artists [tot 25/5]
q ‘Mark Rothko. The Retrospective’
[16/5 tot 24/8]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
q ‘back to black. shwarz in der aktuel-
len malerie’ [30/5 tot 10/8]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q Adrian Paci [tot 15/6] 
q ‘Northern Lights – 84th Fall
Exhibition’ [28/6 tot 17/8]

Herford

Museum Marta Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
q ‘Ad Absurdum. Energieen des
Absurden. von der Klassischen Moderne
zur Gegenwart’ [tot 27/7]
q ‘Die Hände der Kunst’ [tot 27/7]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q ‘Rom Report. Groupexhibition’ /
‘Disobedience. Curated by Marco Scotini’
[tot 15/6] q ‘On the Spot #3’ – Heike
Bollig [tot 22/6] q Judith Hopf / ‘Pavilion.
Video- und Zeitschriftenarchiv’ [tot 7/9]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q ‘Haus und Himmel’ – De collectie van
Provinzial Versicherungen Rijnland te
gast in het Museum Kurhaus Kleef’ /
‘Eine neue Arbeit von David Thorpe für
die Sammlung des Museum Kurhaus
Kleve’ [6/4 tot 1/6] 
q ‘Nieuwe aspecten – De Collectie
hedendaagse kunst’ [8/6 tot 7/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 –
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
q ‘Central Kunstpreis 2008’ – Mark
Leckey / ‘Jahresgabenpräsentation im
Kunstverein’ [17/4 tot 8/6]

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste vrij/maand 10-22u
q ‘Schriftbilder’ – Gerhard Rühm [tot 8/6]
q ‘The Egyptian Mummy Portraits’ –
Paula Modersohn-Becker / ‘Köln pro-
gressiv 1920 – 1933’ / ‘Paula Modersohn
– Becker und die Ägyptischen
Mumienportraits’ [tot 15/6] 
q ‘Özurfa’ – Matti Braun [18/4 tot 31/8]
q ‘The-chicken-and-egg-no-problem wall
painting’ – Tobias Rehberger [28/6 tot 28/9]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
q ‘Man Ray und L. Fritz Gruber – Jahre
einer Freundschaft 1965 bis 1976’ /
‘Photographische Arbeiten aus der
Sammlung Garnatz’ – Sigmar Polke
[16/5 tot 31/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Impressionismus – Wie das Licht auf
die Leinwand kam’ [tot 22/6]
q ‘Rembrandt, a youthful dream – the
Cremer Collection’ [11/7 tot 5/10]

Krefeld

Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 – 02151/77.00.44
di-zo 11-17u
q ‘Kiki Smith, Her Home’ [tot 24/8]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0
di-zo 11-17u
q ‘Falling Right into Place. Folding in
contemporary art’ [tot 25/5]
q ‘Zidanes Melancholie’ [18/5 tot 27/7]
q ‘Video déjà vu? The early years of
video art as reflected in the collection’
[22/6 tot 21/9]

Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 02151.77.00.44
di-zo 11-17u
q ‘Falling right into place. Folding in
Contemporary Art’ [tot 25/5] q ‘Video
déjà vu? Die Anfänge der Videokunst im
Spiegel der Sammlung’ [22/6 tot 21/9]

Leverkusen

Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
q Kavalierstart 1978-1982. Aufbruch in
die Kunst der 80er’ [tot 20/7]

Mönchengladbach

Städtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
q ‘Vier Geschichten über Weiss und
Schwarz’ – Franz Kupka [tot 1/6]
q ‘So ist es und anders’ – Porzadki
Urojone / ‘Complete Lack of Surprise’ –
Oskar Dawicki [tot 1/6] q Joanne
Greenbaum [15/6 tot 24/8]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Ulrich Loth. Zwischen Caravaggio
und Rubens’ [tot 7/9]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 – ma-zo 10-20u do 10-22u
q Rupprecht Geiger [tot 18/5] 
q ‘Parworld’ – Martin Parr [tot 17/8]
q ‘Travelling ‘70-’76’ – Robert
Rauschenberg [tot 14/9]

Lehnbachhaus Städtische Galerie
Luisenstraße 33 – 089/23.33.20.00
di-zo 10-18u
q ‘The Space that Time forgot’ [tot 18/5]
q ‘Outside_in – Rythm King and her
friends’ [tot 8/6] q Sarah Morris [tot
3/8] q ‘Rythmus 21 – Positionen des
Abstrakten’ [tot 14/9] q ‘Der Blaue
Reiter im 21. Jahrhundert’ [tot 1/1]

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 29 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Architecture in the Realm of the Arts
– 200 Years of the Academy of Fine Arts
Munich’ / ‘The Fat Boorty of Madness’
[tot 18/5] 
q Jochen Klein [tot 8/6]
q 250 Jahre Staatliche Graphische
Sammlung [tot 29/6] 

q ‘Your Mobile Expectations: BMW
H2R Project’ – Olafur Aliasson [29/5 tot
20/7] q ‘Julian Göthe im Rahmen von
Festspiel+’ [27/6 tot 31/7] q Benjamin
Bergmann [tot 14/9] q Sep Ruf (1908 –
1982) [10/7 tot 21/9] q ‘In der Hölle
der Gemütlichkeit. Deutsche Genre- und
Salonmalerei 19. Jahrhundert’ [tot 30/9]

Städtische Galerie im Lenbachhaus
Luisenstrasse 33 – 089.233.320.02
di-zo 10-18u
q ‘The Space that Time Forgot’ –
Angela Bulloch [tot 18/5] 
q Sarah Morris [tot 3/8] q ‘Rhythmus
21. Positionen des Abstrakten’ [tot 14/9]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 –
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Haare’ – Fotografieen von Herlinde
Koelbl [tot 15/6] q ‘Die Secession ist
eine Weltanschauung! Die Müncher
Secession 1892-1914’ [5/6 tot 14/9]

Münster

Westfälisches Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
q ‘The Architecture of Stephen Willats’
[tot 8/6] q ‘Alles wird Kunst sein... 100
Jahre LWL-Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte, Münster’ [tot
15/6] q ‘August Macke – Der Bestand
in LWL-Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte’ [tot 22/6]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2
05921/97.11.00
di-vr 14-17u za 14-16u zo 11-18u
q ‘Ad absurdum. Zeitgemässe apparate’
[tot 8/6]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Ganz woanders’ – Beate Gütschow
[tot 15/6] q ‘Der Gelände’ [6/7 tot 31/8]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
q ‘Ausnahmezustand – State of
Emergency’ – Noh Suntag [tot 18/5]
q ‘Weder Entweder Noch Oder. Inter-
nationale Gruppenausstellung’ [31/5 tot 3/8]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Philip Taaffe: Das Leben der Formen.
Werke 1980 – 2008’ [tot 29/6]
q ‘Rückkehr zum Aufbruch. Fotografien
1949 – 1973’ – Heinrich Heidersberger
[tot 21/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.28.20.91
Wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
q ‘In the Shadows. Bilder der neuen
Pop – romantik’ [tot 29/6]
q ‘Village People’ [11/7 tot 7/9]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Der expressionistische Impuls’ [tot
18/5] q Hans von Marées [8/6 tot 14/9]

Frankrijk
Arras

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 22 – 03.21.71.26.43
ma-wo-do-vr-za-zo 9.30–12u / 14-17u30
q ‘Passé/ Présent. Une sélection d’oeu-
vres emblématiques de la Collection du
FRAC Nord-Pas de Calais’ [tot 13/7]

Avignon

Collection Lambert
Rue Violette 5 – 04.90.16.56.20
di-zo 11-18u
q ‘Post Script’ – Candice Breitz / ‘Neon
Bible’ Kendell Geers, Bruce Nauman ...
[tot 18/5]
q Douglas Gordon [5/7 tot 15/10]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
q ‘Two ...’ – Saâdane Afif [tot 15/6]

Dijon

Consortium
Rue de Longvic 37 – 03.80.68.45.55
di-za 14-18u
q Sturtevant [tot 8/6]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930
03.28.63.63.13 – di-za 10-18u
q ‘Decollecting 1’ – Paul Huf, Joseph
Kosuth, Sands Murray Wassink, Koen
Theys, Barbara Visser [29/5 tot 28/6]
q ‘Decollecting 2’ – Peggy Buth,
Marjolijn Dijkman, Corey Escoto, Vesna
Pavlovic, Peter Piller [10/7 tot 20/9]

Grenoble

CNAC Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q ‘Sunset Horizon’ – Andro Wekua /
‘Session 17. Ecole du Magasin.
Presentation of the research project’
[24/5 tot 25/8]

Musée de Grenoble
Place de Lavalette 5 – 04.76.63.44.44
wo-ma 11-19u
q ‘Chefs-d’oeuvre dessins du 20ème siè-
cle’ [tot 25/5] 
q Wolfgang Laib [4/7 tot 28/9]

Lille

Palais des Beaux-Arts
Place de la République – 03.20.06.78.00
wo-zo 10-18u vr 10-19u ma 14-18u
q ‘Les Caprices de Goya’ [tot 28/7]

Lyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 – 04.72.10.17.40
wo-ma 10u30-18u
q ‘Nicolas Poussin. La fuite en Egypte –
exposition autour de cette acquisation
exceptionelle’ [tot 19/5] 
q ‘Ex-traits’ – Max Schoendorff / ‘La
Proie de l’Ombre’ – Jean Raine [tot 9/6]
q ‘Dessins italiens du musée’ [19/6 tot 29/9]

Marseille

Frac Provence Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u30 14-18u
q ‘Miroir – Miroir’ Alice Anderson [16/5
tot 23/8]

Metz

Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1
03.87.74.20.02 – wo-zo 11-19u
q ‘You are my mirror 1: L’ infamille’
[tot 8/6]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux
04.93.75.71.50 – wo-ma 11-18u
q ‘Extended Abstraction. The Swiss
Romande movement and its connections’
[tot 25/5] q ‘Does Speed have a Limit?
Ferrari as seen by Michel Comte’ [24/5
tot 7/9] q ‘From the Garden to the
Cosmos’ [30/6 tot 4/1]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20
04.92.07.73.80 – di-zo 14-19u
q ‘Bonheur automatique’ – Hanspeter
Hofmann [tot 18/5] q ‘Ne pas jouer
avec des choses mortes’ [tot 24/5]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art Contemporain
Rue Jean – Jaurès 1 – 0033.1.49.42.67.17
ma-vr 14-18h / za 14-19h
q ‘Carte Blanche à Simone Menegoi’
[tot 30/6] 
q ‘Tales of Disbelief’ [24/5 tot 26/7]

Orléans

Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 – 02.38.62.32.75
ma-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-18u
q ‘Ocean. Conception Performative’ [tot
15/6]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38
01.42.71.38.38 – wo-zo 14-19u
q ‘John Armleder : Jacques Garcia’ /
Project room: Nieves Library [18/5 tot
28/9]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
01.44.78.12.33 – wo-ma 11-21u
q ‘Les inquiets – 5 artistes sous la pres-
sion de la guerre’ [tot 19/5] 
q Pol Abraham / Louise Bourgeois [5/3
tot 2/6] q ‘L’ Oeil sur l’échelle, Edouard
Sautai’ [tot 30/6] 
q ‘Traces du sacré’ [tot 11/8]
q ‘Rétrospective’ – Jean Gourmelin
[18/6 tot 29/9]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q ‘Open Enclosures’ – Andrea Branzi /
‘Land 250’ – Patti Smith [28/3 tot 22/6]
q ‘César, anthologie par Jean Nouvel’
[8/7 tot 26/10]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q Yi Zhou [tot 22/5] q ‘Icônes’ –
Bettina Rheims [30/5 tot 16/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3
01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20u
q ‘Monumenta 2008: Richard Serra –
Promenade’ [tot 15/6] q Marie
Antoinette [tot 30/6] q ‘Figuration
Narrative. Paris 1960-1972’ [tot 13/7]
q ‘Le termite et la fourmi’ [tot 31/8]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 
do 14u30-18u30
q ‘Hors les murs’ – Terra Nullius [tot
18/5] q ‘Hors les murs’ – Figures de
l’acteur [tot 30/5] q Alec Soth / Valérie
Mréjen / Angela Detanico & Rafael Lain
[tot 15/6]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
ma & wo 9-21u45 do-zo 9-18u 
q ‘Gabriel de Saint-Aubin 1724-1780’ /
‘Dessins et sculptures du Louvre’ –
Baccio Bandinelli 1493-1560 [tot 26/5]
q ‘Babylone’ [tot 2/6] q ‘L’ange de la
métamorphose’ – Jan Fabre [tot 7/7]
q ‘Marie d’Orléans, 1813-1839.
Princesse et artiste romantique’ [tot 21/7]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13
01.47.23.38.86 – dagelijks 12-24u
q ‘Superdrome – Fabien Giraud &
Raphael Siboni – Jonathan Monk –
Arcangelo Sassolino – Daniel Firman +
quest [29/5 tot 24/8] 
q ‘Hotel Everland’ – Sabina Lang –
Daniel Baumann [16/11 tot 31/12]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01.40.49.48.84 – di-zo 10-18u
q ‘Correspandences Musée d’Orsay /
Contemporary Art’ – Bertrand Lavier-
Edouart Manet [tot 18/5]
q ‘Correspandences Musée d’Orsay /
Contemporary Art’ – Charles Sandison-
Claude Monet [22/2 tot 18/5] 

q ‘Between Impressionism and
Expressionism’ – Lovis Corinth (1858 –
1925) [tot 22/6] q ‘The art of the
English calotype. First British photo-
graphs on paper’ / ‘In – house exhibition:
The French Daguerreotype’ / ‘In – house
exhibition: Watercolours’ [27/5 tot 7/9]

Pougues-les-Eaux

Centre d’Art Contemporain, Parc Saint
Léger
Avenue Conti – 03.86.90.96.60
wo-zo 14-18u
q ‘Persona’ – Thomas Bauer, Nathan
Coley, Marcelline Delbecq, Aurélien
Froment, Victor Man, David Noonan,
Géraldine Pastor-Lloret, Gail Pickering,
Jimmy Robert, Virginie Yassef [tot 8/6]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand
02.98.55.55.77 – di-za 10-18u zo 14-17u
q ‘Chantiers’ – Raphaëlle de Groot,
Séverine Hubard [tot 8/6] 
q ‘Nos Réalités’ – Taysir Batniji, Ville
Lenkkeri, Yvan Salomone, Lena & Viktor
Vorobyev [28/6 tot 12/10]

Reims

Frac / Fonds Régional d’ Art
Contemporain Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
q ‘If surrouded by foxes’ – Gedi Sibony / ‘The
prisoner’s cinema’ – Melvin Moti [tot 15/6]

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’ [tot 18/5]

Triangle
Boulevard de Yougoslavie – 02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u za 10-12u
13u30-18u
q ‘Mothi’ – Benoît Laffiché [16/5 tot 8/7]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance
02.35.72.27.51 – wo-zo 13u30-18u30
q Damien Cabanes [24/5 tot 20/7]

Thiers

Le Creux de l’Enfer – Centre d’art
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
q Lili Dujourie – Mounir Fatmi [tot 14/9]

Tourcoing

Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-18u
q ‘Son of ... ‘ – Thomas Zipp, Andrea
Hoffer, André Butzer, Guillaume Bruère
[21/6 tot 15/9]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du
Paysage
Ile de Vassivière – 05.55.69.27.27
di-vr 14-18u za-zo 11-13u / 14-18u
q ‘The Artist’s Library’ [24/2 tot 15/6]

Vitry–Sur-Seine

MAC/VAL 
Place de la Libération – 01.43.91.64.20
di-vr 12-19u do 12- 21u
q ‘State Britain’ – Mark Wallinger /
‘8002-9891’ – Claude Closky [tot 22/6]
q ‘Volet 3: Entreprises singulières [tot
26/8]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate Gallery St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
q Adam Chodzko / ‘Down of a Colony:
St Ives 1811-1888’ [24/5 tot 21/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘Heart of Darkness: Ivory carving and
Belgian colonialism’ [tot 29/6]
q ‘The Object Quality of the Problem:
The Space of Israel Palestine’ [1/6 tot
27/7] q ‘Henry Moore and the Challenge
of Architecture’ [tot 28/10] 
q ‘Henry Moore: Master Printmaker –
A Major Tour of Russia’ [tot 1/1]

Liverpool

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
q ‘Painting, design and modern life in
Venna 1900’ – Gustav Klimt [30/5 tot
31/8] q ‘DLA Piper Series: The
Twentieth Century: How it looked & how
it felt’ [tot 1/4]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘The American Scene: Prints from
Hopper to Pollock’ [tot 7/9]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q ‘The Sum’ – Tal R / ‘Shifting Ground’
– Claire Barclay [tot 29/6] 
q Chantal Akerman [11/7 tot 14/9]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q Cranach [tot 8/6] q ‘Summer exhibi-
tion 2008’ [9/6 tot 17/8]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
q ‘I still go on / Till the Heavens and
Earth are gone’ – William Blake [tot 1/6]

q ‘The Return of the Gods: Neoclassical
Sculpture’ [tot 8/6]
q ‘Rubens: The Apotheosis of James I
and Other Studies’ [tot 20/6] q ‘Art
Now: Alan Michael’ [tot 20/7] q ‘This is
that Place’ – Mitra Tabrizian [4/6 tot
10/8] q ‘The Lure of the East: British
Orientalist Painting’ [4/6 tot 31/8]
q ‘Together Now’ – Nahnou [6/6 tot 7/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q Duchamp, Man Ray, Picabia [tot 26/5]
q ‘Level 2 Gallery: Here We Dance’ [tot
26/5] q ‘H-Box’ [3/7 tot 17/8] 
q ‘Street Art’ [23/5 tot 25/8] 
q ‘Level 2 Gallery: 9 Scripts from a
Nation at War’ [13/6 tot 25/8] 
q ‘Street & Studio: An Urban History of
Photography’ [22/5 tot 31/8] q ‘Cycles
and Seasons’ – Cy Twombly [19/6 tot
14/9] q ‘Sign and Texture’ [tot 19/10]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘The Street’ – Nedko Solakov [tot
18/5] q Nathalie Djurberg & Diego
Perrone [tot 22/6] q ‘Creative Connec-
tions – Let Me Tell You’ [25/6 tot 6/7] 
q Wang Jianwei & Ali Kazma [9/7 tot
17/8]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘Locked In’ [tot 29/6]
q ‘Don’t worry, be curious’ [tot 14/9]

Nederland
Almelo

Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 0546.53.11.12
ma-zo 24u op 24u
q Batia Suter [tot 1/6]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
q ‘Localismus’ [tot 19/10]

Amersfoort

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
q ‘Landschap van Herinneringen’ –
Armando [tot 29/6]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
q ‘Jazz 1958-1962’ – Karel Appel [tot
1/6] q ‘Drawings 1954 – 1964’ – Wim
de Haan [tot 1/6] 
q ‘Gewoon Anders’ [14/6 tot 21/9]

Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 – 020.641.57.54
do-zo 13-17u
q ‘Beeldend gesproken kunstprijs 2008’
[tot 18/5] q Gerti Bierenbroodspot
[22/5 tot 29/6]

Amsterdam

Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 – 020.523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Amsterdam & de Oranjes’ [tot 31/8]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30  1ste zo/maand 14-17u
q Milous Heunks [tot 24/5]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 020.624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘Draagbaar, Erzsébet Baerveldt en
Caren van Herwaarden’ [30/5 tot 31/8]
q ‘Binnenstebuiten – jongeren en reli-
gie’ [tot 2/11]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
q ‘Object, the Undeniable Succes of
Operations’ [25/5 tot 6/7]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 – 020.625.56.51
di-wo+zo 11-18u do-za 11-23u
q ‘The Shadow Cabinet; The reader
must not expect to know where I live.
Master Humphrey’s Clock’ / ‘Thee Films’
– Paul Sietsema [19/4 tot 26/5]
q ‘Spero speaks’ – Nancy Spero [tot 22/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59
dagelijks 12-18u
q ‘OFFSPRING 2008’ [tot 24/5]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14
di-za 10-20u30 zo 13-17u
q Nicolas Provost [tot 1/6]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68 ma-zo 10-18u
q ‘Zomer in de Kerk’ [tot 29/6]

De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 – 020.638.68.94
wo-za 13-18u zo 14-17u
q ‘Day by day’ [tot 18/5] 
q ‘Le Societas!’ [22/5 tot 15/6] 
q ‘Kick Star’ [19/6 tot 13/7]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘Foam_fusion: Internationaal fotogra-
fiefestival’ [24/5 tot 25/5] q ‘Foam 3_h:
Stella Faber’ [tot 29/5] q ‘The Ninth
Floor’ – Jessica Dimmock [tot 1/6]
q ‘Stasi. Secret Rooms’ – Daniel & Geo
Fuchs [tot 4/6] q ‘Foam _café: Martina
Sauter’ [tot 8/6] q ‘Do me a Garden,
please!’ – Gina Kranendonk [7/6 tot
22/6] q ‘Expanding the City’ [tot 22/6]
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q ‘Yip – Young in Prison’ [27/6 tot 6/7]
q ‘Foam 3_h: Estafette’ [31/5 tot 9/7]
q Kors van Bennekom [11/7 tot 14/9]
q ‘Chemises’ – Malick Sidibe [13/6 tot
8/10]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u
q Pere Llobera [tot 31/5]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q Ann Lislegaard [17/5 tot 28/6]
q Dwight Marica [5/7 tot 30/8]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
q ‘Images of St Peteresburg.
Photography from the 19th century’
[7/6 tot 24/8]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
q Edwin Zwakman [tot 25/5]
q ‘Urban Future’ – Hans Scholten [31/5
tot 31/8]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
q ‘Fotograaf in exil’ – Kurt Lubinski [tot
8/6] q ‘Art of the State – Fotografie en
videokunst uit Israël’ [27/6 tot 30/11]

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400
ma-zo 10-17u
q ‘Maria Sybilla Merian en dochters’
[tot 18/5] q ‘Horst Janssen. Graficus’
[31/5 tot 24/8] 

Reinier van Ewijk Projects
Willemsparkweg 17 – 0031.20.6707147
wo-za 14-18u
q ‘Unattended’ – Robin Vanbesien [tot
31/5] q ‘When to pave A Gravel Road’ –
Maarten Heijkamp [7/6 tot 5/7]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q ‘Presentatie: Schilderijen Piero di
Cosimo geheel gerestaureerd’ [tot 1/6]
q ‘Meesterwerk Titiaan te gast in het
rijksmuseum’ [25/6 tot 22/9]

Rijksmuseum Schiphol
Airport Schiphol 7 tot 20 u
q ‘De Natuur van Dichtbij’ – Vincent van
Gogh [tot 7/7]

Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 – 020.573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21u
q ‘The-chicken-and-egg-no-problem
wall-painting’ – Tobias Rehberger [tot
25/5] q ‘Docking Station: Florian
Pumhösl – Programm’ [tot 1/6]
q ‘Eyes Wide Open – Acquisitions
Stedelijk Museum & The Monique
Zaifen Collection’ [tot 1/6] q ‘The Best
Dutch Book Designs 2007’ [26/6 tot 3/8]
q ‘Snap Judgments: New positions in
Contemporary African Photography’
[27/6 tot 30/9] q Wolfgang Tillmans
[20/5 tot 30/9] q ‘Deep Screen – Art in
Digital Culture: Voorstel tot gemeentelij-
ke kunstaankopen 2008’ [30/5 tot 30/9]
q ‘The Vincent Award 2008’ – Francis
Alÿs, Peter Friedl, Liam Gillick,
Deimantas Narkevicius, Rebecca Warren
[20/6 tot 30/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q John Everett Millais [15/2 tot 18/5]
q ‘Schatten uit de bibliotheek van het
Van Gogh Museum’ [tot 6/7] 
q ‘Stedelijk Museum te gast in het Van
Gogh Museum – Druksels van Werkman’
[11/7 tot 12/10]
q ‘In dialoog IV’ [15/11 tot 31/12]

Apeldoorn

Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)
Vosselmanstraat 299 – 055/526.84.00
ma+do 10-20u30 di-vr 10-17u30 
za 10-17u zo 13-17u
q ‘Geheime Gangen’ – studenten van
ArtEZ academies [5/4 tot 1/6]
q ‘Sieraad. Bloemlezing uit de eigen
collectie’ [9/2 tot 22/6] q ‘Holland
Papier Biënnale 2008’ [7/6 tot 14/9]
q ‘De Ontdekking van Nederland: vier
eeuwen landschap door Hollandse mees-
terschilders’ [11/6 tot 28/9] 

Triënnale Apeldoorn
Marktplein 1-3 – 055,580,2690
q ‘Triënnale Apeldoorn 2008 –
Herinnering en Transformatie’ [11/6 tot
28/9]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Geometrisch portret’ – Özlem Altin
[tot 18/5] 
q ‘Arnhemse Faience: Een Europees
Avontuur’ / ‘Process Continued’ /
‘Ballroom: Janske Honberger’ [tot 25/5]
q ‘Het Geruis <signatuur 1 – X’ [tot 25/5]
q ‘Naked Reality’ – Regina José
Galindo / ‘Figuratieve Kunst 1910 –
1950’ [tot 1/6] 
q ‘Onvervangbaar. Sieraden en
Herinnering’ / Riet Neerinckx’ [21/6 tot
7/9] q ‘Sonsbeek 2008:Yasue Maetake &
Lara Schnitger / Carried Away.
Procession in Art’ [13/6 tot 21/9]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41
di-zo 11-17u
q ‘Vertekend. Schilderijen’ – Hester
Schroor [tot 15/6] q ‘Het Terracotta
leger van XI’an’ [tot 31/8] 
q ‘Een wereld in zwart – wit’ – Bernard
Essers [28/6 tot 21/9]

Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
q Happy Famous Artists [tot 31/5]
q ‘In Concreto. Architectuur en
Beeldende Kunst’ [15/6 tot 12/7]

Berg en Dal

Afrika Museum
Postweg 6 – 024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Picha, over Afrikaanse strip.
Overzichtstentoonstelling van 19
Afrikaanse striptekenaars’ [tot 31/8]

Bladel

Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 – 0497.38.69.14
za-zo 13-17u
q ‘Beelden en Tekeningen’ – Huub de
Kort [tot 1/6]

Dalfsen

Safe
Raadhuisstraat 1 – 0529/43.10.66
do-za 13u30-17u30 vr 13u30-21u
q ‘Subway #2’ –  Pieter Dobbelsteen –
Wineke Gartz / ‘Subway #1’ – Are you
meaning company – Maze de Boer [tot
25/5] q Richtje Reinsma & Roosmarijn
Schoonewelle [6/6 tot 22/6]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderlaan 43 – 070.338.11.44
di-zo 12-18u
q ‘Van Zoetendaal Collections’ [tot
22/6] q ‘Mensen zoals door hem gezien
en beschreven’ – Yuri Rost / ‘Mc 1R –
Natuurlijk rood haar’ – Hanne van der
Woude/ ‘Augmented Realities 1997 –
2008’ – Michael Naijar [tot 29/6]

Galerie Maurits van de Laar
Herdersstraat 6 – 070/364.01.51
do-zo 12-18u
q ‘White Heat’ – Johan Tahon [17/5 tot
15/6] q ‘Hedendaagse houtsneden’ –
Dieter Mammel, Jan Brokof, Jos de 
l’ Orme, B.C. Epker [21/6 tot 20/7]
nadien op afspraak…

Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 14-22u
q ‘Augmented Realities 1997-2008’ –
Michael Najjar [tot 29/6]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
q ‘Kikker met grote K’ [tot 25/5]
q Lucian Freud [tot 8/6] 
q ‘De Gebroeders Maris en de Haagse
school’ [tot 22/6] q ‘De Gebroeders
Oyens: Schilderstweeling’ / Gustavs
Klucis [tot 13/7] 
q Ah Xian [tot 7/9]
q ‘100 % Make up’ [tot 12/10]
q Mondriaan [tot 26/10]

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 – 070.364.75.85
di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘zeeschilderijen’ – Geer Huybers  /
‘Gat in de dijk bij Scheveningen’ / ‘Zee’
[17/5 tot 4/6] 
q Paul Combrink [7/6 tot 1/7] 
q ‘Den Haag Creatief’ [5/7 tot 22/7]

Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 – 070/302.34.56
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Ode aan Adriaen Coorte’ [tot 8/6]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘Article 12’ – Jill Magid [tot 15/6]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Laboratoriumplein 3 – 0570.611.901
di-zo 13-17u
q ‘Rivierenwijk – Krachtwijk!’ [tot 15/6]

Egmond aan Zee

Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 – 072.506.151
vr-zo 14-19u
q ‘Expo 39: Het concrete voorbij’ [24/5
tot 6/7]

Eindhoven

Galerie Pennings
Geldropseweg 61 B – 040/293.02.70
wo-za 13-17u
q Anke van Iersel [tot 14/6]

Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 – 040.252.90.93
di-zo 13-17u
q ‘Magisch tekenen’ / ‘Van uit hart en
ziel’ – Hans Kuijs [tot 8/6]

Onomatopee
Strijp S – 06/5172 2003
za-zo 13u – 18u
q ‘Desarting. When visual and industrial
design mutually attract and distract’
[tot 12/6]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘Living Archive – Mixed Messages’
[tot 14/9] q ‘Be[com]ing Dutch’ [24/5
tot 28/9]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Go China! Assen – Groningen’
[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 ‘Vijf portretten – uit de videocollectie’
/ ‘Courtesy’ –  Hans Kemna / ‘Ongeldige
Sex’ – Gummbah / ‘Heart Beat’ – Nan
Goldin [15/3 tot 8/6]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56
di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘In naam van de menselijkheid’ –
Truus Menger [tot 1/6]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘De schildersfamilie De Bray’ [tot
22/6]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17u
q ‘De droom van Piranesi. Eeuwig
Modern Design’ [tot 18/5] q ‘Geloof in
Steen’ [31/5 tot 24/8] q ‘De Hemel
dichterbij halen’ [31/5 tot 28/9]
q ‘Gesneden stenen’ [18/5 tot 9/11]

Heerlen

Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 – 045.577.22.10
di-woe-vr 11-17u do 11-20u za-zo 13-17u
q ‘Parkstad Limburgprijs 2008’ [17/4
tot 1/6] q ‘Narkose #2/Cloaqua
Maxima’ – Tjorg Douglas Beer /
‘Welcome on board’ – Andrei Roiter
[12/6 tot 10/8]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
q Otto B. de Kat [tot 24/5] q Jeroen
Krabbé [tot 1/6]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 035.629.28.26
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘De wereld van de Forens. Routine’
[tot 31/8]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01
di-zo 11-17u
q ‘De Kleur van Friesland. Beeldende
Kunst na 1945’ [tot 24/8] q ‘Fryslãn
Revisited – Fototentoonstelling over
naoorlogs Friesland’ [25/5 tot 24/8]
q ‘25 jaar Argeologysk Wurkferbân’
[tot 31/8]

Galerie 92 Eewal 92
Jacobijnerkerkhof 11 –582.13.66.83
vrij-zo 10-17u
q ‘Schilderijen en collages die een rela-
tie hebben met architectuur’ – Simone
Bosch [tot 22/6] 
q ‘Thematentoonstelling: Stadsblik op
Leeuwarden’ [27/6 tot 30/8]

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.957
ma-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Expressionist in art nouveau’ – Henri
Breetvelt [tot 31/8] q ‘Innercity’ –
Arnie Zimmerman [tot 28/9]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
q ‘Twee panelen, één tweeluik?’ – Jan
Cornelisz, Vermeyen [tot 30/5]
q ‘Peinture sans fin’ – André Cadere
[10/6 tot 14/9] q ‘Shoeshine, Chocolate
Bar en andere bewegende beelden uit de
collectie’ [29/9 tot 31/12]
q ‘Reisebilde zwischen Leben und Tot’ –
Roman Signer [25/5 tot 18/1]
q ‘Palazzo: vroeg-Italiaanse Kunst in
Nederland’ [tot 31/12]

Middelburg

Stichting Beeldende Kunst Middelburg
Markt – 0118/65.22.00 di-zo 13-17u
q ‘Kabinetten van de vleeshal: Foto’s uit
vier series’ – Martine Stig / ‘Superflex’
[tot 15/6]

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
q ‘1600 x Zierikzee’ – The Stone Twins
[tot 25/5] q ‘De Ramp ‘53’ [7/6 tot 7/9]
q ‘Terug naar Zeeland. Topstukken uit
de 16e en 17e eeuw’ [24/5 tot 14/9]
q ‘PZC 250 jaar’ [31/5 tot 28/9]
q ‘Rood. Back to my roots’ – Rianne de
Witte [tot 5/10]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Hortisculpturen’ – Ferdi [tot 1/6]
q ‘Een echte Toorop!’ [tot 14/6]
q ‘Watersnood’ / ‘Het appèl van de kip’
– Koen Vanmechelen [26/1 tot 29/6]
q ‘Historische Klant’ [4/7 tot 24/8]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q Graham Hudson [tot 18/5]
q Iris Kensmil & Wafae Ahalouch el
Keriasti [8/6 tot 31/8]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘The place to be’ [tot 1/6] q Eylem
Aladogan [tot 8/6] q ‘Nature as Artifice:
Nieuw Nederlands landschap in fotografie
en videokunst’ [12/6 tot 28/9]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Het volk van Luyten. Schilderijen van
adel en arbeiders’ [tot 25/5] q ‘L5
shows review 1988 – 2008. Geschiedenis
van het Roermonds kunstintiatief L5 &
het totale project DIN A4’ [tot 15/6]

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
q ‘De kerncollectie’ – Henk Chabot [tot
1/6] q Mathieu Ficheroux (1926-2003)
[8/6 tot 14/9]

Historisch Museum Rotterdam Het
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘De Dubbele palmboom’ – Salomon
Cohen [tot 8/6] q ‘Top Stukken. De
mooiste schilderijen uit de collectie’ [tot
17/8] q ‘Feyenoord 100 jaar’ [tot 19/10]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Through Hell & High Water’ – Ewoud
van Rijn / ‘S&KMORF’ – Olphaert den
Otter / ‘Over nutteloze zaken’ – Harmen
Brethouwer [tot 18/5] q ‘Vroege
Hollanders. Schilderkunst van de late
Middeleeuwen’ / ‘Uit het goed hout
gesneden. Middeleeuwse beelden uit de
collectie Schoufour-Martin [tot 25/5]
q ‘Adónde vas ?’ – Dora Dolz [tot 25/5]
q ‘Detour’ – Roy Villevoye [14/6 tot 10/8]

Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark – 010.436.42.22
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Schelpenstudies. Waterverven en pin-
holes van Willem Labeij’ / ‘The Fly
Woman and the Mistake. Papierreliëfs en
video’s van Amparo Sard’ [5/4 tot 10/8]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q Europan 9 [tot 25/5] 
q ‘Publieke Ruimte in Nederland en
Europa’ [7/6 tot 19/10]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘Baby. De ideale mens verbeeld 1840-
heden’ [tot 1/6] q ‘Baghdad Calling.
Nieuwe Fotojournalistiek’ – Geert van
Kesteren [tot 15/6] q ‘Panorama Las
Palmas – Eerste permanente tentoon-
stelling over geschiedenis Nederlandse
fotografie’ [tot 15/7]

TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u
q ‘La Luna Piena’ [tot 29/6]

Wilfried Lentz
Stationsplein 45, Groothandelsgebouw.
Unit C1.140 – 010,412,64,59
do-za 13-18u (of op afspraak)
q Matts Leiderstam [tot 31/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q Geoffrey Farmer [tot 1/6] 
q Claire Fontaine [tot 8/6] q Annette
Kelm / Saâdane Afif [13/6 tot 24/8]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
q ‘Territorial Bodies. Hedendaagse
Beeldhouwkunst uit Israël’ [tot 25/5]
q ‘Hemelse beelden uit oost en west’
[tot 28/2]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Verloren Paradijs. Monumentaal
Tekenen’ – Robbie Cornelissen, Raquel
Maulwurf, Erik Odijk, Sandro Setola,
Renie Spoelstra, Aji V.N., Hans De Wit
[tot 8/6] q ‘Unisono 18: Little Time’ –
Claire Harvey / ‘Figures’ – Fransje
Killaars [tot 13/7]

’s-Hertogenbosch

Artis Den Bosch
Boschveldweg 471 – 073.613.50.52
do-zo 13-17u
q ‘Sorry for the Metaphor’ – Amalia
Pica [tot 18/5]

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Muziek – gespeeld en verbeeld’ [tot
31/8]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
q ‘Multitasking’ [tot 1/6] 
q ‘Uitgelicht’ – Raoul Dufy / ‘This is
what you want... This is what you get’ –
Anne Wenzel [tot 29/6] q ‘Challenging
the Châtelaine!’ [24/5 tot 24/8] 
q ‘The Land of Milk and Money’ –
Marie Roosen en Margriet Smulders’
[15/6 tot 7/9] q ‘Uit de Collectie: Dutch
Design – Annelies Plateijdt’ [tot 2/11]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
q ‘Bonzenspeck und Prollgehabe’ – Kati
Heck [tot 15/6] q Tabee Tabak [tot
29/6] q ‘Zomerzone’ [27/6 tot 13/7]
q ‘So Close/So far away – H&F
Collection’ / ‘Remy Jungermann, fritschy-
prijs winnaar’ [28/6 tot 17/8]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q ‘Loco motion’ – Job Koelewijn / ‘Love
at first sight’ – Liedeke Kruk [tot 22/6]

Galerie Kap Pur
Korvelseweg 151 – 013.468.02.11
Wo, vr 11-18u; do 11-20u; zat 14-17u
q ‘Lipstick & Religie’ – Heidi Wulms
[tot 17/5] q ‘High definition’ – Marcel
van de Sanden [18/5 tot 28/6]
q ‘Zomervariatie’ – Diverse kunstenaars
[29/6 tot 23/8]

Utrecht

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
q ‘Re-Projecting (Utrecht)’ – Ricardo
Basbaum [tot 25/5] q Pia Rönicke [7/6
tot 20/7]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Benno op de tast. Collectie moderne
Textiele kunst’ [tot 25/5] 
q ‘Standpunten. Anders kijken naar de
collectie Moderne Kunst’ [tot 2/6]
q ‘Script. Mode en interieur, van salon
tot house’ [tot 8/8]

Expodium
Krugerstraat 11 – 030.261.97.96
wo-zo 13-18u
q ‘Kunstvlaai A.P.I. 2008’ [tot 18/5]
q ‘Jewel of the...’ [29/5 tot 13/7]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 –
077.351.34.57 di-zo 11-17u
q ‘Ochtendlicht’ – Hans Klein Hofmeijer /
‘Glaukopos’ – Marcel Berlanger [tot 1/6]
q ‘GAP Deutschland Deutschland (werk-
titel)’ [6/6 tot 31/8]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 – 023.564.04.26
vr-zo 13-17u
q ‘Poldergeist’ [tot 1/6]

Vlissingen

Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 – 0118.41.55.05
do-zo 16-21u
q Lionel Scoccimaro, Jean – Michel
Crapanzano [18/5 tot 6/7] 
q Lydia Schoute, David Smithson,
Kristina Leko, Juul Sadee, Alex
Vermeulen [13/7 tot 31/8]

Oostenrijk
Vienna

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
q ‘Drawing Restraint’ – Matthew
Barney [tot 8/6] q ‘Punk. No one is
Innocent. Art – Style – Revolt’ [16/5 tot
7/9] q Derek Jarman [27/6 tot 5/10]

BA CA Kunstforum
Freyung- 00431 537 33 26
Ma-zo 10-19u vr 10-22u
q ‘Wege der Abstrakten Malkerei:
Monet – Kandinsky – Rothko und die
Folgen’ [tot 29/6]

Bawag Foundation
Tuchlauben 7 A – 053.453.22.96
dagelijks 10-18u
q ‘Outlaw Cowgirl and Other Works’ –
Susan Hiller [tot 17/8]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Exact + Different. Art & the
Mathematics. From Dürer to Soll
LeWitt’ [tot 18/5] q Kamen Stoyanov
[tot 18/5] q ‘Fokus 03’: Concept,
Action, Language’ [tot 29/6] 
q ‘Empty the pond to get the fish’ –
Runa Islam [tot 13/7] q Roland Kollnitz
[6/6 tot 28/9] q ‘Bad Painting – good
art’ [6/6 tot 12/10] q ‘Classical
Modernity’ [6/6 tot 28/2]

Oesterreichische Galerie im Oberen
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 – 78.41.58.16
Ma-zo 10 –18u
q ‘Tony Cragg  –  F. X. Messerschmidt’
[tot 25/5] q ‘Form and Matter’ –
Monika Baer, Thomas Eggerer, Amelie
von Wulffen [tot 31/8] q ‘Fantastic
Realism’ [20/5 tot 14/9]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
q Jo Baer / ‘Canon to the Hammer of
the Gods’ – Dave Allen / ‘A Torment of
Follies’ – Frances Stark [tot 22/6]
q ‘Fussnote zum nackten Leben’ –
Miklós Erhardt [26/4 tot 7/9] q Thomas
Hirschhorn / Isa Rosenberger [tot 7/9]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 –
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
q ‘One Hundred Fish Fountain’ – Bruce
Nauman [tot 6/7] q ‘Institutional &
Poetic Violence’ – Anne-Lise Coste,
Tatjana Doll, Erik van Lieshout [tot 13/7]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘Identities’ – Tomoko Sawada [tot
18/5] q ‘Red aside – Contemporary
Chinese Art from the Sigg Collection’
[tot 25/5] q Kohei Nawa [30/5 tot
20/7] q Olafur Eliasson [20/6 tot 28/9]

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 ‘... For the osmotic compensation of
wealth pressure’ – Alice Creischer /
Asier Mendizabal [tot 18/5] q ‘MACBA
Collection’ [7/7 tot 1/6] q ‘Devices for
Action’ – Nomeda & Gediminas Urbonas
[tot 15/6] q ‘Autofocus retina’ – Lothar
Baumgarten [tot 15/6] q ‘Dissidances’ –
Nancy Spero [4/7 tot 24/9] q ‘Da capo’
– Francesc Torres [6/6 tot 28/9]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
q ‘Surreal Things’ [tot 9/7] 
q Juan Muñoz [27/5 tot 28/9] 
q ‘Installations: Selections from the
Guggenheim Collections’ [29/4 tot 5/1] 
q ‘Masterworks from the Kunsthisto-
risches Museum Vienna’ [10/7 tot 22/3]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
q ‘Goya in Times of War’ / ‘Disasters of

War. Video’ [tot 13/7]
q ‘The Renaissance Portrait. From
Pisanello to Rubens’ [3/6 tot 7/9]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q ‘Portrait of Hugo Erfurth –
Techniques and secrets’ – Otto Dix [tot
18/5] q ‘Modigliani and his time’ [tot
18/5] q ‘Photoespaña 08: Florian
Maier-Aichen’ [3/6 tot 27/7]
q Avigdor Arikha [10/6 tot 7/9]
q ‘Earth’ – Miró [17/6 tot 14/9]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n –
0981.57.79.26 di-za 11-20u zo 11-14u
q ‘Parallell Walk’ – Guillaume Leblon
[tot 29/6]

Zwitserland
Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
q ‘Zeichnungen um 1500’ [tot 18/5]
q ‘Soutine und die moderne’ – Chaïm
Soutine [tot 6/7] q Jacob Schärer [10/5
tot 10/8] q Robert Delaunay [tot 17/8]
q Robert Therrien [1/6 tot 7/9]

Museum für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
q ‘Above-the-Fold’ / ‘Collection –
Selection’ [1/6 tot 12/10]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
q ‘Swing’ – Gerwald Rockenschaub 
[tot 27/7]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31
359 01 01 di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Ad Parnassum’ [15/11 tot 18/5]
q ‘East of Eden. A Garden Show. In
Paul Klee’s Enchanted Garden’ [17/5 tot
31/8] q ‘East of Eden. A Garden Show.
Lost Paradise – The Angel’s Gaze’ [31/5
tot 26/10] q ‘East of Eden. A Garden
Show. Art Playground – The Front
Garden’ [31/5 tot 26/10]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Feuerwerk über dem Alexanderplatz.
Deutsche Malerei seit 1968 aus der
Sammlung Berg’ [tot 18/5] q ‘Blasted
Allegories. Werke aus der Sammlung
Ringier’ [16/5 tot 3/8] q ‘Schweizer
Meister. Sammlungsausstellung zum 75-
Jahr-Jubiläum der Bernhard Eglin
Stiftung’ [31/5 tot 5/10]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
q ‘Paris c. 1900’ – Eugène Atget [tot
25/5] q ‘Jedermann Collection. Set 5
from Fotomuseum Winterthur collection’
[tot 12/10]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
q David Chieppo [tot 13/7]

Zürich

Haunch of Venison
Lessingstrasse 5 – 043.422.8888
di-vr 14-18u za 11-16u
q Guy Tillim [tot 24/5]

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q Tris Vonna-Michell – Mario Garcia
Torres [tot 18/5] q Seth Price /
Kunsthalle Zürich Parallel: Kitty Kraus’
[tot 17/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Shifting Identities – (Schweizer)
Kunst heute. Intro’ [tot 8/6]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
q Markus Schinwald [tot 18/5]
q ‘Sammlung / Collection’ [1/6 tot 17/8]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
q ‘The Appearance of Beauty. Aspects of
Zürich Interiors’ [tot 8/6] q ‘Dreams of
Glass’ – Daum, Gallé & Tiffany [tot 5/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Wouldn’t it be nice... 10 Utopien in
Kunst und Design’ [tot 25/5] 
q A Farewell to Movies’ – Chris Marker
[tot 29/6] q ‘SurroundThings. Alfredo
Häberli Design Development’ [27/6 tot
21/9]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 juli 2008. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 juni 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 July 15th, 2008.
Please send your information before 
June 15th, 2008 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Kapitalo

Permanente partners

Inhoudsopgave

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

nummer 131 januari – februari 2008

| Daniël Rovers Wie gemein ich bin! Over de auteur die zijn
eigen lezer wordt | Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en
vriendschap | Gesprek met Joëlle Tuerlinckx | Myriam Van
Imschoot Brieven over samenwerking (II) | Koen Brams &
Dirk Pültau Gesprek met Philippe Van Snick | Alied
Ottevanger Art Concret, de expositie in Stockholm, 1930.
De samenwerking tussen Otto G. Carlsund en Theo van
Doesburg | De briefwisseling van Adolf Merckx en Jan
Walravens, deel II: de zoektocht naar de ‘bezetenheid’ van
de mens (Inleiding Carien Gibcus) | Bart Verschaffel De
werkwijze van Jan De Cock | Frank Reijnders Het soevereine
kunstenaarschap. Kanttekeningen bij een mythe – over
Camiel van Winkels De mythe van het kunstenaarschap

nummer 132 maart – april 2008

| Geert Bekaert Het fascinerende begin | Bart Verschaffel
Geen glorie zonder tragiek! Over de trofeefiguur in het oeuvre
van Giorgio De Chirico (en Piranesi) | Koen Brams & Dirk
Pültau Portret van de kunstenaar als een jongeman.
Interview met Philippe Van Snick | Alied Ottevanger
Willinks vergeten start in Delft | De briefwisseling tussen
Adolf Merckx en Jan Walravens, slot: onrust in Celbeton en
publicatiehonger (Inleiding Carien Gibcus)

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting 

Personalia

Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie.
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).

Christine Clinckx Kunstenaar werkzaam te Antwerpen.
Voormalig lid van het kunstenaarscollectief/-initiatief Hit
& Run dat in 1998 de bezetting van het ICC organiseerde.
Zopas stelde zij onder de titel Cielo tentoon in de Dagmar de
Pooter Gallery (Antwerpen). Zie ook www.clinckx.net.

Danny Devos (DDV) Kunstenaar werkzaam te Antwerpen.
Richt in 1981 Club Moral op samen met Anne-Mie Van
Kerckhoven. Van 1998 tot 2004 was hij achtereenvolgens
sociaal commissaris en voorzitter van het NICC, een belan-
genorganisatie voor beeldende kunstenaars. Zie ook
http://www.clubmoral.com/ddv.

Steven Humblet Assistent-docent Fotogeschiedenis en
Fototheorie aan de Hogeschool Sint-Lukas van Brussel en
gastdocent Actuele Fotografie aan het KASK te Gent. Als
doctorandus verbonden aan de UGent waar hij werkt aan
een doctoraat over stadsfotoboeken van New York, Parijs en
Berlijn. Hij is als onderzoeker betrokken bij het project
Citygraphy, een multidisciplinaire onderzoeksgroep naar de
visuele verbeelding van stad en platteland.

Sandra Kisters Als promovenda moderne kunst werk-
zaam aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). Zij verricht
onderzoek naar invloeden op de biografische beeldvorming
van beeldend kunstenaars in de late 19de en de 20ste eeuw.

Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoordig
over poëzie, politiek en popmuziek. In 2004 verscheen zijn
dichtbundel Hulp (Querido, Amsterdam).

Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst.
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.

Steven ten Thije Verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam waar hij een proefschrift voorbereidt over het
Van Abbemuseum (Eindhoven) onder de titel The Thinking
Museum. Tevens als docent verbonden aan de Rietveld
Academie te Amsterdam.

Merel van Tilburg Verbonden aan de leerstoelgroep
Histoire de l’art de la période contemporaine aan de
Universiteit van Genève waar zij een proefschrift voorbereidt
over schilderkunst, symbolistisch theater en tijd rond 1900.

Patries Wichers Multi-mediakunstenaar werkzaam te
Antwerpen. Houdt zich bezig met stemimprovisatie. Op 25
april 2008 vond haar performance Moving Voices plaats.
Voormalig lid van het kunstenaarscollectief/-initiatief Hit
& Run dat in 1998 de bezetting van het ICC organiseerde.
Zij is tevens werkzaam op het vlak van de kunsteducatie.

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Thomas Olbrechts
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Thomas Olbrechts

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

Planning verschijnt deadline
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
nummer 138 15 maart 2009 15 februari 2009
nummer 139 15 mei 2009 15 april 2009

Oplage: 15.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken,
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels,
musea en stichtingen voor beeldende kunst

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 (binnen Europa): 
IBAN: BE33 4222 1816 1146 – BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar-
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement € 20,00
Steunabonnement € 50,00
Losse nummers € 5,00 

Tarieven Buitenland
Abonnement € 25,00
Steunabonnement € 50,00
Losse nummers € 7,00

— 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
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