
Inleiding

Van 10 april tot 25 mei 2008 liep in 35m3-box
in deSingel te Antwerpen een tentoonstelling
van BAVO – een duo architectuurcritici
bestaande uit Gideon Boie en Matthias
Pauwels – onder de titel De Janssens Werken.
In een nummer van het architectuurtijd-
schrift A+ (#211, 2008, pp. 34-36) noem-
de BAVO De Janssens Werken zonder
omhaal een ‘charmeoffensief in zes delen’
dat de bedoeling heeft om architecten aan
te zetten een positieve bijdrage te leveren
aan het stadsproject van Antwerpen – het
Antwerpen van Patrick Janssens. In de
35m3-box hingen onder meer posters van
bouwwerken gerealiseerd onder het bewind
van Patrick Janssens, die voorzien waren
van de naam van de burgemeester in hand-
geschreven kapitalen: PATRICK. Tevens
kon je in deSingel een model van een ver-
trouwenscode inkijken tussen de architec-
ten en ’t Stad, en in de wandelgangen van
deSingel was een informatiebox geplaatst
waar ‘architecten en bezoekers zich [kon-
den] informeren over de vele kansen die ’t
Stad hen biedt om hun steentje bij te dragen
voor de Antwerpse zaak’. De tentoonstel-
ling omvatte verder een Open Oproep en
een Architectengids en er was ook een
‘klantendienst’ in ondergebracht. De onge-
breideld positieve toon van de presentatie
had een ironisch effect. Het leek duidelijk
om een kritische persiflage te gaan op de
manier waarop Patrick Janssens de archi-

tectuur voor zijn politieke kar spande.
Interessant was ook de reactie van de bur-
gemeester zelf, die in De Standaard liet opte-
kenen dat hij ‘geen moeite had met deze
vorm van kritiek’. De tentoonstelling De
Janssens Werken vormde samen met de
recente deining rond architectuurprojecten
in Antwerpen – met name de Oosterweel-
verbinding – voor De Witte Raaf de aanlei-
ding om onderstaande paneldiscussie te
organiseren. Vertrekkend van De Janssens
Werken discussiëren Gideon Boie, Maarten
Schmitt, Bob Van Reeth en Pieter Uyttenhove
(moderator) over diverse vragen betreffen-
de de rol van architectuur en de omgang
met architectuur in de stad Antwerpen.
Graag hadden we deze discussietekst in een
van de afgelopen twee nummers – over
Antwerpen – gepresenteerd, maar om
praktische redenen kon het panelgesprek
pas later plaatsvinden en komt het in dit
nummer terecht. 

Welke architectuurkritiek?

Pieter Uyttenhove: Gideon Boie, kan je kort
uitleggen hoe de tentoonstelling van BAVO
in deSingel tot stand is gekomen?
Gideon Boie (BAVO): We deden met BAVO al
enige tijd onderzoek naar het architectuur-
beleid in steden als Antwerpen, Rotterdam,
Den Haag en Almere. De Antwerpse burge-
meester Patrick Janssens wil met zijn slogan

’t Stad is van iedereen zeggen dat iedereen
zijn plaats heeft in de stad en er zijn verant-
woordelijkheid moet nemen, ook de archi-
tecten. Dat sprak ons aan. Toen we door
deSingel werden uitgenodigd om een ten-
toonstelling in de 35m3-box te realiseren,
besloten we om zijn beleid grondig te analy-
seren. Dat resulteerde in verschillende
acties en documenten: een vertrouwensco-
de tussen Stad en architecten, een poster-
campagne, een informatiebox, een open
oproep… 
P.U.: Jullie actie heeft veel weg van een per-
siflage op de aanpak van de stad op het vlak
van architectuur. Het lijkt alsof jullie de
citybranding van Antwerpen willen door-
prikken, evenals het feit dat de stad de
architectuur gebruikt om zichzelf als kwali-
teitsmerk te propageren. 
G.B.: Dat was nochtans niet onze bedoeling.
Als architectuurcritici ligt het misschien
voor de hand om kritisch uit de hoek te
komen, maar onze inzet was omgekeerd.
Wij wilden iets positiefs doen. Onze ambitie
sloot aan bij wat Tom Barman met de
muziek heeft gedaan, door muzikanten te
mobiliseren en te engageren voor het stads-
project van Antwerpen. 
P.U.: Jullie actie was dus niet kritisch
bedoeld? 
G.B.: Nee.
P.U.: In De Standaard van 14 april 2008
werd de tentoonstelling nochtans omschre-
ven als een ‘knappe pastiche op de
Antwerpse city-marketing’. Maarten, hoe
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De Janssens Werken (BAVO) en architec-
tuur in Antwerpen – een paneldiscussie

24 april 2009 – Bureau AWG Architecten (Antwerpen) 
Gideon Boie, Maarten Schmitt, Bob Van Reeth, Pieter Uyttenhove (moderator)  

Antwerpen (p.s.)
Twee nummers geleden besteedde 
De Witte Raaf aandacht aan de manier
waarop de Antwerpse burgemeester
Patrick Janssens zichzelf en de stad
Antwerpen ‘communiceert’. In dit num-
mer gaan we in op een tentoonstelling die
in 2008 plaatsvond in de 35m3-kubus in
deSingel: De Janssens Werken, geconcipi-
eerd door architectuurtheoretici Gideon
Boie en Matthias Pauwels, beter bekend
onder de naam BAVO. Op de wanden van
de kubus hingen posters van gebouwen
opgeleverd onder Janssens’ bewind, waar
de naam PATRICK in handgeschreven
kapitalen op was aangebracht. Een gids
maakte architecten duidelijk hoe zij hun
steentje konden bijdragen aan het
Antwerpse stadsproject. Het project van
BAVO kon moeilijk anders worden gele-
zen dan als een persiflage op Janssens’
gebruik van architectuur als citybranding.
Dat werd door de makers bevestigd. ‘We
stellen ook vragen bij de architectuurpo-
litiek van de stad’, liet Matthias Pauwels
in De Standaard optekenen. ‘Ze is vooral
op symboolprojecten gericht. Door de
kaart te trekken van publiek-private
samenwerking, speelt ze ook te veel in op
de marktwaarde in de bouwsector.’ In de
discussie waarmee dit nummer opent,
gaan vier panelleden – Gideon Boie,
Maarten Schmitt, Pieter Uyttenhove
(moderator) en Bob Van Reeth – in op de
kritische strategie van BAVO en komt
Janssens’ merkwaardige acceptatie 
(of was het recuperatie?) van De Janssens
Werken aan bod. De burgemeester liet
immers spoedig weten ‘geen probleem te
hebben met dergelijke kritiek’. Tevens
wordt ingegaan op het Antwerpse stads-
project van de burgemeester en trans-
regionale projecten rond de stad zoals de
Oosterweelverbinding. Twee zaken sprin-
gen daarbij in het oog. Ten eerste zijn de
architecten onder de panelleden erg te
spreken over de aanpak van Janssens… En
ten tweede stelt Gideon Boie De Janssens
Werken, verrassend genoeg, voor als een
constructief project: ‘Wij wilden iets posi-
tiefs doen. Onze ambitie sloot aan bij wat
Tom Barman met de muziek heeft gedaan,
door muzikanten te mobiliseren en te
engageren voor het stadsproject van
Antwerpen.’ Dan toch geen ironie? 
Of berust de strategie van BAVO minder
op ironische affirmatie dan op gepro-
grammeerde verwarring?

Een heel andere kijk op urbanisatie
spreekt uit het diepte-interview dat Jean-
Michel Botquin van de Luikse kunstenaar
Jacques Charlier afnam over één project:
La Zone Absolue, tentoongesteld in de
Association pour le progrès intellectuel et
artistique de Wallonie (Luik, 1970).
Charliers meedogenloze persiflage op het
architectuurbeleid van Luik richt zich
voornamelijk op de bouwwoede van de
toenmalige bewindvoerders, die in de 
eerste plaats wordt uitgedrukt door een
tomeloze liefde voor beton, dé materiali-
sering van een ongeremd vooruitgangs-
geloof in stedenbouw en architectuur.
Ook in Wouter Davidts’ bijdrage over
schaalvergroting in het werk van Richard
Serra gaat de kunst – met name Serra’s
sculpturen voor de publieke ruimte – de
confrontatie aan met de realiteit van
architectuur en stedenbouw.

De nieuwe aflevering van de ‘biografie
in interviewvorm’ van televisiemaker Jef
Cornelis sluit nog op een andere manier
op de openingsdiscussie aan: ze gaat dit
keer over Het gedroomde boek (1980), een
filmessay over het werk van Maurice
Gilliams die zijn hele leven een haat-liefde-
verhouding jegens Antwerpen koesterde.
In de marge vindt u enkele fragmenten
van Gilliams over Antwerpen, alsook
documenten en brieven (aan Gilliams) van
scenarist Georges Adé die de ontstaans-
geschiedenis van de film verduidelijken.

Verder in dit nummer een gesprek met
Matt Mullican over samenwerkingspro-
jecten en een bespreking van een recente
vertaling van Brief aan de Romeinen van
Karl Barth door Serge Delbruyère.
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heb jij als buitenstaander De Janssens
Werken gelezen?
Maarten Schmitt: Aanvankelijk had ik de
indruk dat het discours in de architecten-
gids van De Janssens Werken ook heel serieus
kon bedoeld zijn. Tot ik zo’n zin las als: ‘de
stad is voor iedereen, dus ook voor de archi-
tecten…’ Zoiets kan je toch niet ernstig
bedoelen, dacht ik toen. 
P.U.: Of neem een zin als: ‘Kortom, zoals bij
een goed democratisch bestuur gaat het om
een goede mix tussen overtuigen, dreigen
en bluffen.’ 
G.B.: Ik weet dat de tentoonstelling door
sommigen geïnterpreteerd is als een kritiek
op het beleid van Patrick Janssens… 
P.U.: Ook door Patrick Janssens zelf trou-
wens. Vreemd genoeg had de burgemeester
evenwel geen problemen met die vermeen-
de kritiek. In een interview met De
Standaard zei hij: ‘Ik was compleet verrast
door het initiatief. Nee, ik heb de tentoon-
stelling nog niet gezien, maar ik heb geen
moeite met deze vorm van kritiek.
Stedenbouw en architectuur vormen de
kern van het beleid. Als jonge architecten
het gevoel hebben dat architectuur
gebruikt wordt in een marketingcampagne,
is dat misschien terecht.’
G.B.: …wie het schoentje past trekke het
aan, zou ik zeggen. Als Patrick Janssens
onze tentoonstelling als een kritiek leest op
zijn beleid, dan is dat zijn interpretatie; ik

kan alleen maar herhalen dat dat niet onze
ambitie was. Eigenlijk was onze actie vooral
gericht op de architecten. Architectuur
wordt in Antwerpen stevig in het beleid
ingebed, over die intentie laat Patrick
Janssens geen twijfel bestaan. De architec-
ten die voor de stad bouwen, doen dat in
opdracht van het autonoom gemeentebe-
drijf AG Vespa. De architecten zijn de voor-
naamste doelgroep van het project De
Janssens Werken. Ik weet dat het paternalis-
tisch klinkt, maar wij wilden de architecten
sensibiliseren om zich in een positief stads-
project te engageren. Patrick Janssens heeft
de tentoonstelling trouwens bezocht en was
bijzonder opgetogen over dat aspect van de
actie, omdat hij begreep dat architecten
zich niet zo makkelijk ‘outen’.
P.U.: Wat bij de partij Groen!, in de persoon
van Manu Claeys, dan weer het verwijt uit-
lokte dat jullie promotie maakten voor het
Antwerpse beleid. Claeys vroeg zich open-
lijk af of deSingel zich wel tot dergelijke pro-
paganda moest lenen. 
G.B.: Zo’n reactie kan je waarschijnlijk van
een oppositiepartij als Groen! verwachten.
Vreemd genoeg was dat soort kritiek ner-
gens te horen toen Tom Barman zijn 0110-
concerten opzette. 
P.U.: Dit alles duidt er toch op dat er verwar-
ring bestond over de werkelijke inzet van
jullie actie. Vinden jullie De Janssens Werken
dan geen gemiste kans? 
G.B.: Ik vind die verwarring veel interessan-
ter dan gewone kritiek. Met BAVO worden
wij vaak uitgenodigd om kritische feedback
te geven. Je mag kritiek geven zoveel je wil
bij dat soort gelegenheden, iedereen knikt ja
en vindt het interessant, maar niemand ligt
er écht wakker van. 
M.S.: Ik vind het geweldig dat jullie ervoor
knokken om het grootst mogelijke kritische
effect te genereren. Dat is wat architectuur-
kritiek moet doen. Architectuurkritiek zon-
der dat verlangen vind ik persoonlijk een
heel cynische vorm van kritiek. Jullie willen
meer zijn dan de horzel in de pels. 
G.B.: Met verwarring zaaien draag je meer
bij aan het creëren van een echt debat – dat
hebben de reacties ook uitgewezen.

De autonomie van de architect(uur)

P.U.: Gideon, je zei daarnet dat jullie actie
vooral op de architecten was gericht… Hoe
hebben de architecten op de tentoonstelling
gereageerd?
G.B.: Over het algemeen positief. Willem-
Jan Neutelings zei dat wij vertolkten waar
hij al tien jaar voor vocht. Paul Vermeulen
zag De Janssens Werken als een betoog pro
domo, maar begreep de inzet en onder-
schreef dat er in Antwerpen dankzij Patrick
Janssens een goed klimaat heerste voor
architectuur. Stéphane Beel was ook heel
positief. Hij vond het alleen jammer dat niet
al zijn medewerkers vermeld stonden! – in
onze keuze van best practices in de tentoon-
stelling was namelijk ook een realisatie van
Beel Architecten opgenomen. Daarentegen
distantieerde Meta Architectuurbureau
zich volledig van de tentoonstelling. Meta
vond wellicht dat er een te sterke link werd
gelegd tussen de stad en de architecten en
dat zo de indruk ontstond dat zij hun auto-

nomie hadden prijsgegeven. Wat een onzin!
De stad gunt de architecten heus wel auto-
nomie. Ze verwacht niet dat elke architect
zich als ambtenaar komt aanbieden. 
P.U.: Door de architecten op te roepen om de
dienstmaagd van de stad te worden, provo-
ceren jullie toch een beetje dergelijke reac-
ties… In de afgelopen decennia is de autono-
mie van de architect herhaalde malen ter
discussie gesteld door de architectuurkri-
tiek… en nu zegt BAVO in deSingel dat de
architect zich ten dienste moet stellen van
het grote bedrijf dat de stad is. Niet te ver-
wonderen dat architecten zich vragen stel-
len over het behoud van hun autonomie.
G.B.: Het klopt dat de stad Antwerpen op dit
vlak een bedrijfsmatige aanpak hanteert. Ze
opereert als een holding met bedrijfscellen
en dochterondernemingen. Een van die
dochterondernemingen is het autonome
gemeentebedrijf AG Vespa dat als tijdelijk
opdrachtgever optreedt in het kader van het
zogenaamde ‘pandenbeleid’. Het gemeente-
bedrijf koopt verkrotte woningen op, ver-
nieuwt en verbouwt ze in samenwerking
met een architect, en verkoopt ze vervol-
gens door. Om dat beleid te realiseren stelt
AG Vespa op basis van een publieke oproep
een architectenpool samen die snel kan
interveniëren in probleemgebieden in de
stad. De architecten zijn vragende partij om
op die manier te werken. Ik ben nog geen
enkele architect tegengekomen die binnen
de pool gewerkt heeft en ontevreden was.
Degenen die ik ken zijn erg te spreken over
de vrijheid die ze krijgen om te ontwerpen.
Bob Van Reeth: De architectenpool van
Antwerpen bestaat vooral uit jonge archi-
tecten en louter en alleen uit goede archi-
tecten. AG Vespa stelt bepaalde culturele
ambities voorop en kiest architecten die
zich hebben bewezen en die de vooropge-
stelde ambitie kunnen vertalen in architec-
tuur. Ik zie niet wat het probleem zou kun-
nen zijn. Er zitten trouwens heel verschil-
lende architecten in de pool.
G.B.: Bovendien is het pandenbeleid een
goede manier om voor een buurt nieuwe
mensen aan te trekken. Als koper heb je
immers het voordeel dat je het moeizame
bouwproces met de architect bespaard
blijft.
B.V.R.: De kans is ook groot dat je bij een
privéontwikkelaar niet de dezelfde kwaliteit
krijgt als bij AG Vespa. 
P.U.: Bij mijn weten bestaat er evenwel geen
echte controle op de selectie van architec-
ten. In theorie zou het dus fout kunnen
gaan.
B.V.R.: Dat klopt, maar je mag ervan uit-
gaan dat AG Vespa op dit moment de beste
bedoelingen heeft. Weet je, in het opdracht-
geverschap in Vlaanderen is er veel veran-
derd door het instellen van het ambt van
Vlaams Bouwmeester. Ik zeg dit niet omdat
ik die functie zelf – van 1998 tot 2005 –
heb waargenomen; het is immers Wivina
Demeester die het initiatief heeft genomen
tot het instellen van een bouwmeester-
schap. Het besef van ‘goed opdrachtgever-
schap’ is sindsdien beginnen groeien bij de
beleidsvoerders. Patrick Janssens is een van
die jonge politici die inzien dat stedenbouw
en architectuur heel belangrijk zijn. Niet
omdat je er macht mee kan verwerven,
maar omdat je je macht via architectuur

kan aanwenden ter verbetering van het ste-
delijke milieu. Als één man zijn idee door-
drijft – zoals gebeurd is ten tijde van de
voormalige Antwerpse burgemeester Bob
Cools (1983-1994) – dan loopt het falie-
kant af. Wat je nodig hebt is iemand die
gevoelig is voor wat er in de stad leeft en
bestaat. Ik vind trouwens dat het belang
van de architecten wordt overschat. De
architectuur is niet van de architect, maar
van de bouwheer. Die laatste moet de ambi-
ties ontwikkelen die door de architect tot
architectuur kunnen worden verheven. 
P.U.: Maar de architect draagt toch ook zelf
een maatschappelijke of ethische verant-
woordelijkheid ten opzichte van de projec-
ten die hij ontwerpt? Of staat hij daar in zijn
autonomie los van? 
G.B.: Dat is een verstrekkende vraag. 
P.U.: Ik denk opnieuw aan De Janssens
Werken… Als jullie betoog naar de architec-
ten is gericht, dan zou je De Janssens Werken
ook kunnen interpreteren als een kritiek op
een te autonome opstelling van de archi-
tect.
G.B.: Ik begrijp zeer goed dat de architect
waakt over zijn autonomie, maar ik vrees
dat veel architecten die autonomie gebrui-
ken als een argument om elke discussie over
de maatschappelijke wenselijkheid of func-
tionaliteit van hun architectuur te vermij-
den. 
P.U.: Anderzijds hebben jullie het, Gideon,
in de architectengids van De Janssens Werken
voortdurend over de marktconformiteit van
de architect. Zo wordt Stéphane Beels
Militair Hospitaal geprezen omdat het de
stad ‘verzekert van ruimtelijke meerwaarde
zonder de marktconformiteit uit het oog te
verliezen’. Of is dat wél ironisch bedoeld? 
G.B.: Het gaat erom welke afhankelijkheid
je verkiest als architect. Begrijpelijk dat veel
ontwerpers een afhankelijkheid verkiezen
binnen een strikt professioneel, economisch
kader met een duidelijk omschreven poli-
tiek van bouwopdrachten. Dat is beter dan
een afhankelijkheid wanneer je ontwerpop-
drachten toegespeeld krijgt na onduidelijke
politieke onderhandelingen.
B.V.R.: Stedenbouwkundigen en architec-
ten krijgen geen opdrachten, jongeman. Ze
worden gevraagd. Men heeft ze nodig om de
wereld vorm te geven! Het probleem is even-
wel dat de markt op korte termijn specu-
leert. Een ontwikkelaar wil opbrengsten
binnen tien jaar. Een investeerder denkt al
ruimer en wil een meerwaarde binnen vijf-
tig of honderd jaar. Pas dan heb je het over
architectuur en het vormgeven van de stad.
M.S.: Bij Patrick Janssens gaat het gelukkig
niet om winst. Ik vind Antwerpen op dat
vlak een groot voorbeeld voor andere ste-
den. Veel Nederlandse steden zouden van
Antwerpen kunnen leren.
P.U.: Het is niet mijn bedoeling mensen vast
te pinnen op hun verleden, maar Patrick
Janssens heeft een verleden als reclame-
man. Speelt dat mee in zijn beleid?
B.V.R.: Ja. Hij kent iets van management.
Maar hij ziet ook het inhoudelijke verschil
tussen reclame en duurzame dingen. Ik
geloof niet dat hij architectuur behandelt
als reclame.
G.B.: Dat zou betekenen dat hij architec-
tuur opvat als een pakkend en provocerend
beeld. Terwijl Janssens architectuur ook ziet
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Woning Dodoenstraat. Een project binnen het Pandenbeleid van AG Vespa. Foto’s: Stijn Bollaert

BAVO

De Janssens Werken, informatiebox in deSingel

WR 139 - 1ste katern pp.1-4  25-04-2016  12:14  Pagina 2



als een kapitaal dat in en voor de stad kan
renderen. Er is niets mis met de idee om
architectuur als een meerwaarde te zien.

Architectuuriconen of beleidskaders

P.U.: Hoe zouden jullie het Antwerpse stads-
project van Patrick Janssens omschrijven?
Wil het een ‘goede stad’ realiseren waar het
voor de mensen aangenaam en gezond
leven is of streeft het naar een ‘mooie stad’
die representatief is voor het beeld dat de
inwoners van hun stad hebben? Met andere
woorden, tot op welke hoogte worden archi-
tectuur en stedenbouw door de Antwerpse
beleidsvoerders ingezet om politiek greep te
krijgen op de stad?
G.B.: Patrick Janssens laat er geen twijfel
over bestaan dat architectuur dient om een
goed gevoel én een goed beeld van de stad te
creëren. Dat is belangrijk ten opzichte van
andere steden in de buurt, zoals Rotterdam
en Brussel, maar ook om de eigen burgers te
winnen voor zijn stadsproject. 
P.U.: Dan is het evenwel vreemd, Gideon,
dat jullie in De Janssens Werken alleen voor-
beelden hebben gegeven van architectuur-
projecten – van Beel, Neutelings, Rogers, B-
architecten of Robbrecht & Daem – en dat
jullie niet op stedenbouw- of infrastruc-
tuurprojecten ingaan. Die dragen nog veel
meer bij aan het beeld en de ambiance van
de stad. 
G.B.: Een project als het Justitiepaleis van
Rogers is toch ook een voorbeeld van een
project met een grote stedelijke impact?
B.V.R.: Dat is geen project van Patrick
Janssens!
G.B.: Het werd niettemin opgenomen in zijn
campagne Werf van de Eeuw. Verder hebben
we ook het pandenbeleid aangekaart. Het
pandenbeleid beweegt zich op een klein-
schalig niveau – de schaal van één woning –
maar heeft een grote impact op de dagelijk-
se leefomgeving. De bevolking wordt op de
meest concrete manier met zo’n beleid
geconfronteerd. In Nederland noemt men
dit ‘gentripunctuur’ – een samentrekking
van ‘acupunctuur’ en ‘gentrification’.
Gentripunctuur staat voor het opwaarde-
ren van een buurt door middel van kleine
en punctuele ingrepen. We hebben het dus
over twee manieren om aan het ‘beeld’ van
de stad te werken: zowel door het bouwen
van grote, belangrijke representatieve

gebouwen, als door het voeren van een
kleinschalig beleid op het niveau van de
woning en de buurt. Het architectuurbeleid
in Antwerpen bestaat erin op beide niveaus
een inspirerend kader te bieden waarbin-
nen ontwikkelaars en architecten kunnen
optreden.
M.S.: Dat kader is van kapitaal belang. In de
stadsvernieuwing van de jaren 70 had je
een sterke trend om de stedeling inspraak te
geven bij de vormgeving van de woning,
maar ook van de openbare ruimte. Op de
duur was er geen collectieve drager meer
waarop men zich kon oriënteren om wonin-
gen of kantoren een plek te geven. Dat heeft
natuurlijk geleid tot een heilloze stad waar-
in alle functies, zoals wonen en werken,
kriskras door elkaar staan. De stad heeft
absoluut behoefte aan een kader, met zowel
een artistieke, politieke als maatschappelij-
ke dimensie, om een stedelijk beleid tot
stand te brengen op de lange termijn. In dat
opzicht is de stad verantwoordelijk voor de
opgaven die gesteld worden aan de archi-
tecten. Ik zie de stad evenwel niet als
opdrachtgever voor de architect. 
P.U.: Feit is evenwel dat de stad vaak als
opdrachtgever optreedt en dat de architect
vaak mee de betekenisgever is van de stad.
Daarbij wordt de architect toch dikwijls
door de stad ingeschakeld voor het bouwen
van stedelijke iconen.
B.V.R.: Natuurlijk. 
M.S.: Ik haat iconen. Wat mij betreft heeft
het begrip icoon noch politiek noch maat-
schappelijk enige relevantie.
B.V.R.: Nederland staat er vol van… 
M.S.: De grote misvatting is dat beleidsma-
kers denken dat je aan een architect kan
vragen om een icoon te bouwen. Zo werkt
het niet. Het volstaat niet om te zeggen dat
je aan de zuidkant van Antwerpen een
icoon wil en vervolgens aan Rogers te vra-
gen om daar het justitiepaleis te bouwen. In
Den Haag heeft men dezelfde fout gemaakt
in het kader van de opdracht voor een inter-
nationaal strafgerechtshof. Dat gebouw
moest absoluut een ‘symbool van hoop en
gerechtigheid’ worden en wat is het resul-
taat? Een flutding van een Duitse architect!
De vraag is hoe je ‘betekenisvol’ bouwt.
Betekenisvolle gebouwen – en dat geldt ook
voor de beste iconen – komen voort uit een
goede opdracht en een goede context.
Sommige iconen ontstaan zonder dat ze als
icoon bedoeld waren. Volgens mij kan in

principe elk eisenprogramma een icoon
opleveren. Maar ik haat het speculeren op
iconen als fenomeen.
B.V.R.: Architecten doen niets liever dan
iconen bouwen!
M.S.: Ze stellen zich nooit eens terughou-
dend of bescheiden op en ze krijgen er alle
ruimte voor. In Nederland is dit grenzeloos
populisme in toenemende mate aan de
orde. Je moet Patrick Janssens prijzen voor
zijn politieke moed en zijn visie op de stad.
Zijn beleid is wars van het populisme of van
het soort platvloersheid dat erop gericht is
om elke vorm van debat uit te sluiten. Van
zo’n man kan je een boel leren.
P.U.: Maar jullie vinden niet dat dit pro-
bleem in Antwerpen speelt? In Antwerpen
is die obsessie met iconen niet aan de orde?
M.S.: Nou ja… voor mij was de discussie
over het hoofdkantoor van de Port of
Antwerp wel een tegenvaller. Ik was extern
jurylid voor de ontwerpwedstrijd. De opgave
was slecht geformuleerd en de stad
Antwerpen heeft daar een rare rol in
gespeeld. De architecten werden verplicht
te bouwen óp een laatnegentiende-eeuwse
en totaal gedateerde brandweerkazerne. Je
kon je afvragen of de cultuurhistorische
betekenis van dat gebouw wel volstond om
het te behouden. De wedstrijd leverde een
cynische serie ontwerpen op, met uitzonde-
ring misschien van de Nederlandse archi-
tect Christian Rapp. Uiteindelijk werd geko-
zen voor het ontwerp van sterarchitect
Zaha Hadid. Onbegrijpelijk, vind ik. Die
keuze is niet op een serieuze analyse geba-
seerd, ze is louter gebaseerd op een beeld.
Het gebouw van Hadid is een cartoon van
een icoon geworden.
P.U.: Bob, jij hebt in 1985 aan de kaaien het
Huis van Roosmalen gebouwd. Dat gebouw
zou je enige icoonwaarde kunnen toeschrij-
ven.
B.V.R.: Ik heb toen de wind van voren
gekregen van burgemeester Bob Cools, die
op die plek aan de kaaien sociale woningen
had willen bouwen. Daar had hij nochtans
al alle tijd voor gehad! 
P.U.: Huis van Roosmalen heeft in hoge
mate bijgedragen aan de opwaardering
– zeg maar gentrification – van de buurt. 
B.V.R.: Dat klopt. De kaaien waren aan het
verkrotten. Mijn opdrachtgever vond dat
het stadsdeel aan de kaaien een ongelooflijk
residentiële kwaliteit had en wij hebben dat
stadsdeel bezield. 

P.U.: Met als gevolg dat de huur- en koop-
prijzen de hoogte inschoten.
B.V.R.: Op een jaar tijd zijn de prijzen ver-
tienvoudigd! Maar dat was een goede zaak.
Ik zou het huis Van Roosmalen nooit bou-
wen in een normale omgeving, want ik vind
de banaliteit van het wonen in de stad ont-
zettend belangrijk. 
P.U.: Het trieste is ook dat wat nadien aan
het Zuid en aan de kaaien gebouwd is niet
dezelfde kwaliteit heeft. 
M.S.: Dat heeft ook veel met de kwaliteit
van de architectenopleidingen te maken.
Het totale gebrek aan historisch besef… 
B.V.R.: Huis van Roosmalen was een sig-
naal om de stad duidelijk te maken welke
potentie die buurt had. Dat project ging niet
over wonen. Wonen moet je immers niet
verbijzonderen, of om Adolf Loos te parafra-
seren, banaliteit is sprakeloos en moet niet
leiden tot sprakeloosheid.
P.U.: Daarnet is gezegd dat het architectuur-
en stedenbouwbeleid van Patrick Janssens
erop gericht is een positieve sfeer te creëren
in de stad. Op dat moment kom je natuurlijk
ook uit bij de strijd tegen extreem-rechts.
Denken jullie dat een stedenbouwkundig
beleid als dat van Janssens een wapen in de
strijd tegen extreem-rechts is?
B.V.R.: Gematigd rechts is zo dom om som-
mige aspecten van Janssens’ beleid niet te
willen. Maar ik wil niet meemaken dat de
openbare ruimte in Antwerpen door
extreem-rechts zou worden vormgegeven.
G.B.: Elk ontwikkelingsbeleid steunt wel
voor een stuk op een rechtse politiek. De
woning- of renovatieprojecten die kaderen
in het pandenbeleid zijn doorgaans bedoeld
voor Vlaamse, autochtone gezinnen. Zij
moeten verleid worden om terug in de
negentiende-eeuwse gordels te gaan wonen. 
B.V.R.: Dat is toch geen bewust beleid? Het
heeft gewoon te maken met wie het kan
betalen en wie er wil gaan wonen. Als er
allochtone gezinnen in de negentiende-
eeuwse gordel willen komen wonen, dan is
dat geen enkel probleem. AG Vespa houdt
geen enkele koper tegen. Kijk, volgens een
zekere wetmatigheid start in een oude
buurt eerst de verkrotting, dan arriveren de
hoeren en dan komen de kunstenaars er
wonen en werken. In realiteit zijn creatieve
mensen bij de eersten die zich aanmelden
om in een onderkomen buurt te komen
wonen. Toen ik net afgestudeerd was, heb ik
een huisje gekocht in Mechelen. Al mijn
buren waren Marokkanen. Ik ben er gaan
wonen omdat de stad de bedoeling had de
hele buurt af te breken. De man die tegen-
over mij woonde, zei mij: ‘Meneer, koop dat
niet want ze gaan het afbreken.’ Maar wij
hebben er met z’n allen voor gezorgd dat
het bleef staan. Datzelfde effect probeert de
stad Antwerpen nu aan te sturen. Voor elke
buurt tracht men een vliegwiel te creëren,
zodat er een dynamiek ontstaat. Vaak gaat
het om kleine ingrepen. Je zou dat welhaast
een liberale aanpak kunnen noemen. Ik
vind dat persoonlijk een heel mooi beleid.

Antwerpse uitdagingen

P.U.: Jullie lijken overtuigd dat het huidige
college onder leiding van Patrick Janssens
goed werk levert en een kader heeft weten te
scheppen voor een goed architectuurbeleid.
Maar Janssens is toch geen wonderboy… Je
kan moeilijk beweren dat hij van nul is
begonnen. 
M.S.: In Antwerpen bestaat traditioneel een
brede visie op de stad. 
P.U.: Kan je dat uitleggen, Maarten?
M.S.: Ik ben niet de grootste kenner van
Antwerpen, maar ik heb Antwerpen altijd
als een werkstad gezien, met een eigen pro-
letarische moderniteit, die zowel in de voor-
malige negentiende-eeuwse industriegebie-
den – de havenstad – als in de burgerlijke
binnenstad tastbaar aanwezig is. De kaai-
en, de ligging aan de stroom, zijn meer-
maals visionair gepresenteerd geweest. De
relatie met het water is heel belangrijk…
P.U.: Nochtans wordt de gebrekkige relatie
met het water nog altijd als een pijnpunt
aangevoeld. 
M.S.: Ik weet het. Maar ik heb het ook over
kleinere interventies zoals de heropbouw
van het Zuiderterras aan de Schelde in
Antwerpen door Bob Van Reeth. Ik vind dat
een mooi voorbeeld van een typisch
Antwerpse interventie die bijgedragen heeft
tot een nieuw stedelijk imago. Bobs
Zuiderterras is een voorbeeld tot ruim bui-
ten Antwerpen.
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P.U.: In een havenstad als Antwerpen situe-
ren veel projecten zich evenwel op een ander
schaalniveau, van de militaire Brialmont-
omwalling rond de negentiende-eeuwse
gordel, 150 jaar geleden, over de dokken en
havenuitbreidingen of de spoorweg rond de
stad, tot de aanleg van de kaaien… allemaal
infrastructuurwerken op de schaal van de
stad zelf. Vandaag is er het project van de
Oosterweelverbinding, dat voorziet in ver-
scheidene tunnels en een gigantische via-
duct in het noorden van Antwerpen die,
over een stuk van de haven heen, deel uit-
maakt van de noordelijke en westelijke slui-
ting van de ring rond Antwerpen. Een pro-
ject dat Antwerpen ten zeerste aangaat,
maar tegelijk van een transregionale orde
is. Hoe kan het college van Janssens daar-
mee omgaan?
B.V.R.: De stad is hier alvast geen opdracht-
gever, de opdrachtgever is de Vlaamse
Overheid. Zij heeft een jaar of acht geleden
het tracé van de Oosterweelverbinding vast-
gelegd en studies laten uitvoeren door de
BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen
Mobiel. De BAM heeft vervolgens via een
Europese aanbesteding verschillende con-
sortia gevraagd om voorstellen te formule-

ren. Uit de drie voorstellen kwam uiteinde-
lijk de Lange Wapperbrug als sterkste uit de
bus.
P.U.: Zoals bekend stuit dat project inmid-
dels op weerstand van allerlei actiegroepen,
in het bijzonder van Straten Generaal onder
impuls van onder anderen Manu Claeys. 
B.V.R.: Ik vind het ongehoord wat er de laat-
ste tijd gebeurd is. Ik vermoed dat het met
verkiezingen te maken heeft. Op een gege-
ven moment begint iemand ‘fijn stof ’ te roe-
pen. Vervolgens wordt het internationaal
ingenieursbureau Ove Arup & Partners
aangesteld om de drie bestaande voorstellen
aan een onderzoek te onderwerpen. Arup
concludeert opnieuw dat de Oosterweel-
verbinding de beste oplossing is, maar stelt
tegelijkertijd dat zijzelf nog een vierde en
beter alternatief hebben. Die vorm van
spontane sollicitatie vind ik werkelijk onge-
permitteerd. 
M.S.: Dat is inderdaad ongehoord. Daar ben
ik het helemaal met je eens.  
P.U.: Bob, wat moet er nu volgens jou gebeu-
ren?
B.V.R.: De overheid zal het voorstel van
Arup nu moeten onderzoeken. Om electo-
rale redenen en om de publieke opinie in

Antwerpen niet te krenken, kan ze bijna
niet anders. 
P.U.: Terwijl er voor jou geen reden is om op
de reeds genomen beslissing voor de
Oosterweelverbinding terug te komen?
B.V.R.: Ik ben geen specialist op het ecologi-
sche vlak, maar ik zat in de jury die besliste
over de uiteindelijke vormgeving van het
geheel en wij vonden dat wat Laurent Ney
voorstelde – de Lange Wapperbrug dus –
van absolute wereldklasse getuigde. 
M.S.: Vergelijkbaar met de Afsluitdijk in
Nederland en de Erasmusbrug in Rotterdam.
P.U.: Als burgemeester bevindt Patrick
Janssens zich in een precaire situatie. Hij
wordt geconfronteerd met een probleem
waar hij nauwelijks vat op heeft. Ook dat is
wellicht typisch voor een havenstad… 
M.S.: Zeker.
P.U.: Ondertussen gaat Janssens akkoord
met een volksraadpleging. 
B.V.R.: Wat kan hij anders doen? Begin juni
zijn er verkiezingen…
P.U.: Wat is er volgens jou uiteindelijk fout
gegaan in het project van de Oosterweel-
verbinding? Hoe komt het dat het project
plots ter discussie werd gesteld?
B.V.R.: BAM heeft niet goed of helemaal

niet gecommuniceerd. Het gevolg is dat de
publieke opinie op haar democratische
rechten staat en meer transparantie en
directe inspraak wil. Daar situeert zich het
conflict.
G.B.: In het Antwerpse stadsproject van
Patrick Janssens is communicatie juist een
heel sterk punt. Er is een duidelijk actieplan
waarbij stapsgewijs wordt gecommuni-
ceerd: het moment waarop de districtsra-
den worden geïnformeerd, waarop de pers
informatie krijgt toegespeeld, het is alle-
maal heel precies vastgelegd… Alles is
gericht op een soepele en zakelijke afloop.
De Vlaamse overheid en BAM zouden beter
leren van Patrick Janssens. Ik vind ook dat
de Vlaamse overheid inzake de Oosterweel-
verbinding een archaïsche houding aan-
neemt door autoritair te beslissen en geen
inspraak te dulden. 
B.V.R.: Dat vind ik onzin. Van beleidsmen-
sen kan je verwachten dat ze dat soort
beslissingen nemen. 
P.U.: De Oosterweelverbinding is een specta-
culaire fly-over. Kan de brug een icoon wor-
den voor Antwerpen?  
M.S.: Tuurlijk. Zonder enige twijfel!
B.V.R.: Natuurlijk kan de Lange Wapper-
brug een icoon worden. Ik vind het trou-
wens een goede zaak dat het een icoon
wordt. 
P.U.: Waarom vind je dat in dit specifieke
geval prima?
B.V.R.: Omdat de Oosterweelverbinding van
ons allemaal is. Het is een project dat het
hele beeld van de stad bepaalt. Het staat bij
wijze van spreken ‘op de voorgrond’ van de
stad. Projecten die ons allemaal aangaan
mogen een icoonwaarde hebben, zodat we
er met z’n allen fier op kunnen zijn. Ik vind
het dus goed dat er is gekozen voor een
bouwwerk met een grote monumentwaar-
de, een huzarenstukje waar iedereen graag
naar komt kijken.

Deze discussie vond plaats op vrijdag 24
april in het bureau van AWG Architecten te
Antwerpen. Met dank aan Bob Van Reeth
voor de gastvrijheid.

Transcriptie: Tom De Moor, Klaar Leroy en
Kristof Smeyers
Redactie: Pieter Uyttenhove

Gideon Boie Architect en filosoof. Samen
met Matthias Pauwels vormt hij het duo
BAVO, dat zich wijdt aan architectuurkritiek
(www.bavo.biz).

Maarten Schmitt Architect. De afgelopen
11 jaar was hij stadsstedenbouwer van Den
Haag. 

Pieter Uyttenhove Ingenieur-architect ver-
bonden aan de Vakgroep Architectuur &
Stedenbouw van de Universiteit Gent waar
hij Theorie en Geschiedenis van de Steden-
bouw doceert. 

Bob Van Reeth Architect en voormalig
Vlaams Bouwmeester (1998-2005). Samen
met Geert Driesen, Filip Delanghe, Christine
de Ruijter, Jan Verrelst en Ilse Van
Berendoncks is hij vennoot van het bureau
AWG architecten, gevestigd te Antwerpen.
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Maurice Gilliams – fragmenten over Antwerpen
Omwille van haar glorieus verleden is men, bij officiële gelegenheden,
Antwerpen de stad der kunsten blijven noemen. Als de Antwerpenaar
dááraan herinnerd wordt, neemt hij in redevoeringen en dagbladarti-
kels een soms koddig respectueuze houding aan. Hij heeft zijn geld ver-
kwist aan een schrikbarend aantal openbare monumenten, die hij
met onverantwoorde fierheid ‘standbeelden’ durft noemen. Ze zijn het
symbool van de Antwerpse oppervlakkigheid, van de Antwerpse bluf
en lokale artistieke bekrompenheid. De Antwerpenaar betrouwt enkel
maar het materieel degelijke, het sterk op elkaar gestapelde en de in
ronde sommen uitgedrukte waarde van dit alles. Hij houdt van weel-
de, doch het fijnzinnige en het aristocratische wekt zijn achterdocht.
Hij spreekt gemakkelijk de namen Rubens en Van Dijck uit; in werke-
lijkheid is hij de geestelijke nazaat van Jordaens. Want Rubens veron-
derstelt materiële prachtlievendheid, verlangen naar uitgezochte stof-
felijke dingen en een dagelijkse behoefte aan de luxe van mooie vrou-
wen. Van Dijck draagt de edele weemoed in zich van het vroeg en
dodelijk verfijnde kind, de fataliteit van de in schoonheid ondergaande
jonkheid, die men nog blijft raden in zijn personen van jonge leeftijd.
Jordaens geeft, tot zelfs in zijn allegorisch heidense naakten, de geïdea-
liseerde huisvrouw weer, de ideale keukenmeid, die het ideaal geble-
ven is van de Antwerpse burgerstand en van het volk.

Als men een Sinjoor ééns in zijn leven over kunst hoort praten, dan
zegt hij vanzelfsprekend en spontaan: ‘de Academie’, zoals een gelovi-
ge zegt ‘de Kerk’. Men dient maar terug te denken aan de vooroorlog-
se jaren, toen een primus uit de klas van het ‘loof ’ door heel de buurt
werd gefeest. Gezeten tussen zijn ouders in, in gezelschap van het
feestcomité, werd hij ’s avonds in een ouderwetse koets rondgereden.
De huizen waren met papieren festoenen versierd, op de vensterdor-
pels gloeiden veelkleurige vetpotjes. De vensters stonden vierkant
open en hingen vol blijde, taterende gezichten. De fanfares schetterden
en twee muzieken, elk uit een tegenovergestelde richting aanstappend,
kruisten elkaar in hetzelfde straatje. Zij droegen ieder een half dozijn
smokende fakkels mee; er hing een geur van brandende petroleum,
van smeltend kaarsvet, van in brand geschoten lampions en mensen-
zweet. Hoerageroep weerklonk als een primus zich liet zien, en het
huis waar hij woonde met zijn ouders, met zijn zusjes en broertjes,
kreeg een fantastische betekenis. Hier kwam men weer voor de dag
met de grote Antwerpse namen: Rubens, Van Dijck, Jordaens. En men
liep er zich over te verbazen dat zulke wonderen van genialiteit ook
thans in zo’n armenmensenwoninkje konden voorkomen. Want huis-
de het wonderkind-van-vanavond in de Vlaaykensgang of in de
Pelgrimstraat, op de Waag of in de Apostelstraat: de estaminets hin-
gen vol tabaksrook, lawaai van stukvallende pinten en het gezang van
de drinkebroers. In de omliggende straten verdrong zich het glundere,
warme mensenvee. Ondertussen werd de piepjonge feesteling, stijf in
zijn eerste communiekostuum op een stoel gezeten, met plechtige
hoogdravendheid toegesproken; het schoonste meisje uit de straat
declameerde een lofdicht, – misschien wel een maaksel van de dichter
René Vermandere, schrijver van ‘Van Zon Zaliger’, – het feestcomité,
gehogehoed en gehandschoend, bood hem een passerdoos ten
geschenke aan. Vanmorgen had de hele familie, de ouders en grootou-
ders, de peter en meter, de tantes en nonkels en de vele kozijntjes en
nichtjes, in de parochiekerk een dankmis bijgewoond.

Uit: Notities over Antwerpen, opgenomen in Vita Brevis. Verzameld werk, Amsterdam,
Meulenhoff, 1984, pp. 369-371.

Het Antwerpse stadsbeeld van vandaag kan men bezwaarlijk een har-
monieus architectonisch geheel noemen. Globaal uitgedrukt, draagt
het een eigen stempel van karakterloosheid. Maar, – er is de haven,
met haar heerlijke teerlucht van gebreeuwde schepen, en aan de over-
kant van de Schelde, achter de zandwoestijn van het Vlaamse-Hoofd,
kan men de zon zien ondergaan!

Wat ons karakter en onze levensstijl in de vorm van architectonische
schoonheid vertegenwoordigt, het zijn: de Onze-Lieve-Vrouwentoren,
die veeleer een symbool van fierheid dan werkelijk een monument van
schoonheid is; het huis ‘In Sint-Joris’ op de Grote Markt; het ‘Vleeshuis’
aan het Repenstraatje en de Bloedberg; het ‘Oud-Maagdenhuis’, in de
Lange Gasthuisstraat en de patriciërswoningen in de Kipdorp en de
Keizerstraat. Er zijn vele kerken, er zijn een paar kapellen. Voorts bepaalt
alles zich bij de in het algemeen weinig schitterende overblijfselen uit de
Rubeniaanse tijd: enkele voorname particuliere hotels, arduinen deu-
romlijstingen, madonnabeeldjes op straathoeken aan de gevels vastge-
metseld, en de gevel van het huis ‘De Vier Winden’ in de Gildenkamer-
straat, achter het massale doch plompe stadhuis.

Onder Antwerps stedeschoon moet men veeleer een stemming dan
een rijkdom aan gebouwen verstaan. Het zijn de bepleisterde, vlakke
gevels, verwaarloosd, beregend en bewaaid, met ramen niet al te soli-
de in hun lood, die wij aantrekkelijk vinden. Wij houden er van, op een
zonnige zondagnamiddag, terwijl het klokje van Sint-Jacob klept, de
brede zwaai van de Keizerstraat in te wandelen; wij houden van de
Lange Gasthuisstraat, die, op stille zondagen na de noen als men er
geen tjilpende mus gewaar wordt, een getaande lithografie gelijkt.

De huizen van de Goddaert, van de Coppenolestraat, van de
Jerusalem- en de Koepoortstraat, de Engelse beurs en de Hofstraat:
trieste huizen en huisjes van zuinig levende, schraapzuchtig vooruit-
ziende burgers, neringdoeners en (voor 1914) renteniers met een
kapitaal van honderdduizend frank. Wij zoeken in dit Oud-Antwerpen
niet enkel iets waar onze ogen door gestreeld worden, ook onze ande-
re zintuigen trachten iets op te vangen en te genieten. Want wie her-
innert zich niet graag de goede tijd van zijn kinderjaren, toen wij in de
vroege morgen, als de straten nog zeer verlaten liggen, de geur opsno-
ven van het kruimig riekend sparrenhout, smeulend in de bakkers-
oven? En onder het keldergewelf van een buiten dienst gestelde kapel,
stevig om aan een bombardement te weerstaan, was een wijnsteker
tamelijk geniep bezig de wrangruikende Bourgognewijnen te vertroe-
telen in het schijnsel van een kaars. Er was de lauwe, zure bierlucht
der kleine estaminets; de kille vis-in-den-andoviegeur; de amberen
stallucht van een huurhouderij met hinnikende en stampende paar-
den; de weeïg stinkende karren van de drafboeren, traag bolderend in
de zomeravond. En als er regen op komst is: de omhoog werkende
bedorven lucht van de ondergrondse ruien, die de nachtwakers slape-
rig maakt.

Uit: Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer, opgenomen in Vita Brevis. Verzameld werk,
Amsterdam, Meulenhoff, 1984, pp. 510-512.

Geheel anders wist vader me zijn teerheid te betuigen. Om mijn uit-
houdingsvermogen te vermeerderen, met moeders tegenzin, vertrok-
ken we van huis voor een urenlange, vermoeiende wandeling. Gelijk
wroetende mollen in hun gezellig labyrint doorkruisten we de stad in
alle richtingen. 

In de Jezusstraat, in de Lange en in de Korte Nieuwstraat, op de
Paddengracht en in de Oudaen stonden telegraafpalen langs de boord
van het trottoir geplant en een geest, uit het donker aangevlogen,
zoemde ononderbroken in hun ruw ontschorste, zwarte hout; bij win-
derig weder zoveel luider in de gespannen telefoondraden huilde
geweeklaag van gevangen prinsessen uit Bohemen. In de Twaalf-
maandenstraat, vóór de trap waarlangs we de beurs verlieten, was het
plaveisel ingezakt. Als het regende vonden wij er altijd een brede
waterplas, die nooit anders dan ‘de zee van Marmara’ werd geheten.
We moesten er onze koers om wijzigen, want het kostte een toer van
behendigheid om er met droge voeten langsheen te stevenen. En pas
waren we de Huidevettersstraat ingestapt, als ik popelend van harte
reeds naar de Lange Gasthuisstraat verlangde, om langs de Boogkeers
het doosachtig convent van de zusters karmelietessen, op de Rosier, te
bereiken. Avonden achtereen in de augustusmaand zat er een sjirpen-
de krekel in de koestering van een brandende lantaarn verscholen.
Men zag ze niet, ofschoon het fijn geslijp van haar mesje zich van ver
liet horen. Mijn opgewondenheid kon ik nauwelijks bedwingen; tril-
lend van spanning stond ik onder de lantaarn te luisteren en mijn
ogen hield ik erbij dichtgeknepen. Doch zulke dingen moest ik gewoon
in het voorbijgaan leren opvangen, zonder iets van mijn voldoening
naar buiten prijs te geven. Dààrom bleef vader er niet bij stilstaan,
ofschoon deze wandeling terwille van de krekel werd gekozen.

Uit: Winter te Antwerpen, opgenomen in Vita Brevis. Verzameld werk, Amsterdam,
Meulenhoff, 1984, pp. 915-916.
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Van 1979 tot
1982 maak je vier documentaires over contem-
poraine schrijvers – over de Nederlanders Oscar
de Wit (1979), Jacq Vogelaar (1981) en Hans
ten Berge (1982) en over de Belg Daniël
Robberechts (1981). Hieraan voorafgaand rea-
liseer je een film over het literaire oeuvre van de
Belgische auteur Maurice Gilliams: Het
gedroomde boek – Variaties op Vita Brevis.
Vanaf wanneer had jij belangstelling voor het
werk van Gilliams opgevat?
Jef Cornelis: Ik kende Gilliams’ werk reeds
van in mijn jonge jaren. In de humaniora
kwam zijn oeuvre ruimschoots aan bod
– uiteraard zijn roman Elias of het gevecht
met de nachtegalen (1936). Ik meen me ook
te herinneren dat ik in het Sint-Michiels-
college (Brasschaat) samen met enkele
schoolmakkers een poëzieprogramma heb
opgezet waarin gedichten van Maurice
Gilliams waren opgenomen. Het beeld dat
ik van Antwerpen had, van de jaren 10, 20
en 30, had hij beschreven. Dat was briljant.
Ik kende Antwerpen via mijn grootouders
langs moederszijde. Bij hen heb ik een groot
deel van mijn jeugd doorgebracht…
Gilliams was voor mij ook belangrijk omdat
hij mij de weg heeft gewezen naar de schil-
derkunst van Henri De Braekeleer.
K.B./D.P.: Voor Het gedroomde boek heb je
samengewerkt met Georges Adé, die tekende
voor het concept en deels instond voor het
draaiboek. Waarom heb je hem erbij betrokken?
J.C.: Ik wist dat Georges het werk van
Gilliams zeer goed kende. We hadden er al
zoveel met elkaar over gesproken. Ik kon
ook goed met Georges opschieten. Voor mij
lag de keuze voor de hand. Maar een kans
voor zo’n productie doet zich slechts een
keer voor: zowel mijn werkgever, de open-
bare omroep, als de auteur moesten zich
kunnen vinden in de opzet.
K.B./D.P.: In de generiek wordt niet Georges
Adé genoemd als de bedenker van het concept en
coauteur van het draaiboek, maar wel Laurent
Veydt, Adés pseudoniem. Waarom verkoos Adé
zijn bijdrage te tekenen met zijn pseudoniem?
J.C.: Dat weet ik niet. Hij heeft zich voorna-
melijk van dat pseudoniem bediend als
auteur van experimenteel proza, dacht ik.
K.B./D.P.: In het eerste op schrift gestelde con-
cept van de Gilliamsfilm dat we hebben terugge-
vonden in jouw archief is reeds duidelijk dat

Het gedroomde boek – van die titel is trou-
wens nog geen sprake, evenmin van de eerste
werktitel: ‘Er is niets dan hevig wit in mij’ –
geen ‘gewone’ documentaire zal worden. Op 17
februari 1977 neemt Adé zich voor om ‘een
cinematografische compositie op [te] stellen
omtrent de teksten – de tekst van M.G.’. Jullie
hebben nooit overwogen om een klassieke docu-
mentaire te maken over Maurice Gilliams?
J.C.: Nee, we zijn vanaf het begin uitgegaan
van een filmisch equivalent van Vita Brevis,
het verzameld werk van Gilliams. We wil-
den de atmosfeer van Gilliams’ werk over-
brengen. Een documentaire zou ook niet
doenbaar zijn geweest: Gilliams was
ongrijpbaar. Hij stak zich weg. Met hem
praten – onder twee ogen – was mogelijk;
voor een camera zou hij echter dichtklap-
pen.
K.B./D.P.: In jouw archief bevindt zich ook een
kopie van een brief van Georges Adé aan
Maurice Gilliams waarin hij hem benadert over
het filmproject. In de brief, gedateerd op 15
maart 1977, verwijst hij naar een etentje van
het Antwerpse genootschap de Pink Poets,
waarvan Adé lid en Gilliams erelid waren, en
hij schrijft: ‘De aanleiding is de volgende: een
vriend, Jef Cornelis [die U al kon ontmoeten,
meen ik te weten], denkt eraan voor de televisie,
waar hij werkt, iets te maken omtrent uw werk.
Dat opzet bevindt zich nog altijd in een erg pril
beginstadium. Hij heeft me gevraagd of ik hem
daarin kon helpen en ik ben daar graag op inge-
gaan al was het maar omdat zo’n onderneming
voor mij ook betekent dat ik uw werk met her-
nieuwde aandacht lees.’
J.C.: Ik had inderdaad reeds enige tijd con-
tact met Gilliams toen Georges hem formeel
vroeg om het filmproject met hem te bespre-
ken.
K.B./D.P.: Had jij ook via de Pink Poets toegang
tot Gilliams gezocht?
J.C.: Via de Pink Poets? In geen geval, dat
gezelschap lag me niet. Hugues Pernath, de
zogenaamd zevende Pink Poet, gestorven in
1975, heb ik heel goed gekend – hij was na de
uitzending van mijn film Abdij van Park
Heverlee in 1964 op mij toegestapt om zijn
waardering uit te drukken – maar zie je mij al
aan tafel zitten met iemand als Patrick
Conrad? Neen, ik ontmoette Maurice Gilliams
op besloten muziekavonden bij vrienden van
mij, Jean en Marleen De Crée-Roex.
K.B./D.P.: Aan het echtpaar De Crée-Roex
droeg Gilliams het essay Wasdom op, gewijd
aan de Vlaamse kunstenaar Jos. Hendrickx. 

J.C.: Jean De Crée, mijn huisdokter, en Bo
Coolsaet, met wie ik ook een tijdje heb opge-
trokken, waren de lijfartsen van Maurice
Gilliams. De secretaresse van Jean De Crée
heeft trouwens verschillende versies over-
getikt van het manuscript van Gilliams’
postume proza, Gregoria of een huwelijk op
Elseneur (1991). Ik heb dat proces van heel
dichtbij meegemaakt.
K.B./D.P.: Had jij persoonlijk contact met
Gilliams op die muziekavonden?
J.C.: Ja, maar het hele project is eerst met
hem doorgesproken door vrienden en ken-
nissen, onder wie Jean De Crée. Op een
gegeven moment kreeg ik van hen het sig-
naal dat Gilliams ermee zou instemmen. Hij
stelde evenwel op prijs dat er op een wel-
voeglijke manier werd gecommuniceerd
– vandaar het briefje van Georges, terwijl
alles eigenlijk al in kannen en kruiken was.

Audio

K.B./D.P.: Over het begin van het filmproject
hebben we een document gevonden in het VRT-
archief dat nogal wat vragen oproept. Het
maakt melding van problemen tussen jou en
Nic Bal, de programmadirecteur van de
omroep. Wat was er aan de hand?
J.C.: Nic Bal heeft bij mijn weten nooit
dwarsgelegen. Ik herinner me wel dat ik de
film op 35 mm wilde draaien, en dat ik
hemel en aarde heb bewogen om dat voor
elkaar te krijgen. Via Jean De Crée heb ik in
Adriaan Verhulst, voorzitter van de raad
van bestuur van de BRT, een medestander
gevonden. Ook Jozef Deleu heeft gelobbyd.
Het heeft echter niet mogen baten. Alle
druk ten spijt heb ik Het gedroomde boek op
16 mm moeten realiseren.
K.B./D.P.: Heb jij Jozef Deleu ingeschakeld?
J.C.: Nee. Het kwam Deleu zelf goed uit. Een
positief woordje van Gilliams was voor som-
mige Vlaamse dichters zeer belangrijk,
maar Gilliams vond niemand zijn kleren
waardig.
K.B./D.P.: Heb jij Verhulst benaderd?
J.C.: Nee, ik had veel vroeger reeds begrepen
dat je beter niet zelf met de leiding van de
organisatie in contact trad. Formeel voerde
Ludo Bekkers als producer de communica-
tie met de BRT-directie. Via tussenpersonen
heb ik evenwel de besluitvorming proberen
te beïnvloeden op het hoogste niveau, met
name met het oog op een 35 mm-productie.

K.B./D.P.: Op een gegeven moment, een jaar na
het briefje van Adé aan Gilliams – op 16 maart
1978 om precies te zijn – is Nic Bal blijkbaar
overtuigd geraakt van de opzet van de film. Hij
zendt een nota aan Paul Vandenbussche, de
directeur-generaal van de openbare omroep,
waarin hij een pleidooi houdt voor de film: ‘Ik
heb dit voorstel lang in beraad gehouden en het
met de betrokkenen besproken. Ik heb enkele
suggesties gedaan om dit programma niet te eli-
tisch [sic] op te vatten zodat er een redelijk
publiek voor kan gevonden worden. […] Het
bedrag lijkt hoog voor een dergelijk programma,
maar in het raam van onze viering van het 25-
jarig bestaan van de Vlaamse televisie past het
dat het kunstminnend publiek eveneens aan zijn
trekken komt.’
J.C.: ‘Niet te elitisch’, schrijft Bal: dat zegt
toch genoeg! Hij heeft het project niet
geboycot, heel genegen was hij het even-
min. De beslissing is door de raad van
bestuur genomen.
K.B./D.P.: De productie wordt door Paul
Vandenbussche, directeur-generaal van de
openbare omroep, geaccordeerd op 7 april
1978. Dat is slechts twee maanden voor de
voorziene start van de opnamen.
J.C.: Zo ging het toch altijd in de BRT. Als we
op het akkoord van Vandenbussche hadden
moeten wachten vooraleer de voorbereidin-
gen aan te vatten, dan hadden we de start
van de opnamen nooit gehaald. Neen, de
voorbereidingen waren al veel vroeger
gestart, namelijk op het einde van 1977.
Toen hebben we de stem van Maurice
Gilliams ingeblikt.
K.B./D.P.: Je hebt de passages die Gilliams in de
film leest toen al opgenomen?
J.C.: Ja, zijn stem was voor mij van wezenlijk
belang. Ik wou dat hij sommige teksten zelf
las. Andere passages wilde ik door een jon-
gen laten lezen – iemand van wie de stem
nog niet definitief gevormd was. Als de
geluidsopnamen eenmaal achter de rug
zouden zijn, wist ik bovendien zeker dat de
film kon worden verwezenlijkt. Ik wilde
geen enkel risico lopen. Ik wist dat er reeds
enkele pogingen waren ondernomen om
met Gilliams te werken en dat die op niets
waren uitgelopen. Vergeet ook niet dat hij
in 1977 zevenenzeventig was geworden!
K.B./D.P.: Lag het draaiboek toen al vast, of
heb je hem allerlei teksten laten lezen – ook tek-
sten die uiteindelijk niet in de film terecht zijn
gekomen?

‘Iedereen maakt een paar keren in zijn leven een happy end’
Interview met Jef Cornelis over Het gedroomde boek – Variaties op Vita Brevis van Maurice Gilliams (1900-1982)

17 februari 1977

Georges Adé over het algemene concept van de film over Maurice Gilliams 
(handschrift, gesigneerd en gedateerd, archief Jef Cornelis) 

Maurice Gilliams (algemeen concept): een cinematografische compositie opstellen
omtrent de teksten – de tekst van M.G. Cinematografisch: een object dat bestaat uit een
zichtbare beweging, of zichtbare bewegingen, en dat als zodanig functioneert, als spektakel
dus, vóór het opgevat wordt als een bericht (een ‘documentaire’ omtrent M.G. en zijn
werk). Compositie: een geordende reeks elementen of thema’s, in onderlinge spanningen.
De thema’s zijn te isoleren uit de tekst van M.G., met als voornaamste misschien:

– voor, tijdens en na het schrijven
– intimiteit en exteriorisatie of bestaan en uiting
– de volmaaktheid en haar tegengestelden (met een stad als symbool misschien). 

De gekozen thema’s zouden van die aard moeten zijn dat zij als vanzelf een
structuur aanwijzen.

Tekst: een cinematografische vertaling – een metafoor, een ‘overdracht’, een beeldspraak –
van de tekst van M.G., waarin dus de auteur minstens even veelzinnig tegen-woordig is
als in zijn geschriften, omdat de tekst vertaald wordt en niet de denkbeeldige schrijver.

15 maart 1977

Brief van Georges Adé aan Maurice Gilliams (handschrift, gesigneerd en 
gedateerd, archief Jef Cornelis)

Mechelen, 15 maart 1977
Zeer Geachte Heer Gilliams,

U herinnert zich misschien dat ik U voor de eerste keer mocht ontmoeten tijdens het diner
van het pp-gezelschap in La Rade; eigenlijk had ik U toen willen vragen of ik niet eens
langer met U mocht komen praten, maar U was wel erg omringd en ik heb het dan maar
gelaten, zonder nochtans op mijn wens terug te komen.

Er is nu een aanleiding om het U wel te vragen; en daar maak ik graag gebruik
van. Het zou meteen, hoop ik, enige geleding brengen in het gesprek dat ik met U zou
willen hebben, al zegt Ivo Michiels me dat het veel meer zin heeft naar U te luisteren. 
De aanleiding is de volgende: een vriend, Jef Cornelis*, denkt eraan voor de televisie, waar
hij werkt, iets te maken omtrent uw werk.

Dat opzet bevindt zich nog altijd in een erg pril beginstadium. Hij heeft me
gevraagd of ik hem daarin kon helpen en ik ben daar graag op ingegaan al was het maar
omdat zo’n onderneming voor mij ook betekent dat ik uw werk met hernieuwde aandacht
lees. Ik voeg er onmiddellijk bij dat het niet de bedoeling is dat U zelf zou ‘optreden’ of
‘verschijnen’: uw werk is, me dunkt, een van de duidelijkste bewijzen van het noodzakelijk
onderscheid tussen de ‘persona prattica’ en de ‘persona poetica’, volgens Croce, niet.

Als het U zou passen dan hadden we graag met U het hele opzet eens besproken.
We staan ongeveer nergens: we denken dat het zinloos zou zijn iets uit te bouwen vóór er
met U van gedachten over gewisseld te hebben. Wat ons nog het meeste bezighoudt is de
muzikale structuur, of ‘compositie’, van uw werk: zou men een film omtrent uw werk ook
niet als een compositie kunnen opvatten? De keuze van de thematiek is dan wel een even
delicate als complexe kwestie. Het bespreken van de mogelijke thema’s zal op zichzelf al op
een eerder lang gesprek uitdraaien, vermoed ik, maar toch had ik U zelf nog wat vragen
willen stellen omtrent de manier waarop U uwe meertaligheid – ik hoop maar dat dit vage
woord wijst in welke richting ik iets probeer te zoeken – beleeft en verwerkt.

Ik waag het maar U enkele datums voor te stellen: dinsdag 29, woensdag 
30 maart, vrijdag 1 april – of een van de dagen daarop**: zou U ons kunnen ontvangen,
dan, op het uur dat U het best schikt? Ik durf hopen dat de aanleiding die ik hier aanwend
geen te plechtige indruk maakt: wij hadden ook gewoon graag met U gepraat.

In afwachting van uw antwoord,
onze eerbiedige groeten, Georges Adé, Baron Empainlaan 121, 2800 Antwerpen.

* die U al kon ontmoeten, meen ik te weten
** maar dan niet tijdens de week van 4 tot 9 april 
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J.C.: Alles lag vast. We wisten precies wat
we van hem wilden. Georges en ik hadden
de keuze van de teksten met Gilliams tot in
de puntjes overlegd.
K.B./D.P.: Heb je ook het scenario met hem
besproken?
J.C.: Ik denk het niet. We hebben het enkel
gehad over de tekstexcerpten. Hij stelde zich
geen vragen, omdat ik hem via Jean De Crée
benaderd had, denk ik. Nadat hij zijn goed-
keuring had gegeven, hebben we de geluids-
opnamen gerealiseerd.
K.B./D.P.: Is hij daarvoor naar de openbare
omroep gekomen?
J.C.: Neen, op zijn verzoek zijn de opnamen
bij hem thuis gemaakt, in de Lange
Gasthuisstraat in Antwerpen. We begon-
nen ’s avonds en werkten door tot in de
vroege uurtjes. Dat was zijn wens. Ik was er
samen met hem en een geluidstechnicus.
Maria-Elisabeth, zijn vrouw, was dan al
gaan slapen. We hebben verschillende
avonden en nachten aan de opnamen
gewerkt, drie in totaal, geloof ik. Gilliams
leefde ’s nachts. Zijn huis was zogenaamd
onbetreedbaar. Dat is een flauw verhaal. Ik
kwam er wanneer ik wilde en hij was echt
blij als je er bleef hangen. Hij omarmde je
bijna als je langskwam. Ik heb hem veel
bezocht. Ik woonde toen om de hoek, in de
Huidevettersstraat. Zijn werkkamer heb ik
echter nooit betreden. Daar kwam niemand
binnen.
K.B./D.P.: Waarover sprak je met Gilliams?
J.C.: Eindeloos kreeg je verhalen over zijn
leven. Over Gregoria of een huwelijk op
Elseneur heeft hij me uitgebreid onderhou-
den – het boek over zijn eerste mislukte
huwelijk dat hij voor de zoveelste keer aan
het reviseren was en dat uiteindelijk pos-
tuum gepubliceerd is. Hij praatte ook hon-
derduit over zijn familie. De personages in
zijn proza – tante Henriette, tante
Theodora, Hermine, Aloysius… – gaan alle-

maal terug op bestaande figuren. Gilliams’
proza, van Elias of het gevecht met de nachte-
galen (1936) over Winter te Antwerpen
(1953) tot Gregoria (1991), is letterlijk te
nemen. Het gaat allemaal over hem en zijn
familie. Gilliams kende het leven van alle
klassen, ook door zijn eigen situatie: vader
was een drukker, kwam van nergens, moe-
der stamde uit een betere familie, die tot in
de 19de eeuw rechten had op de steenweg
tussen Antwerpen en Mechelen. 
K.B./D.P.: Sprak hij Antwerps?
J.C.: Alleen als hij vertrouwelijk werd. Dat
was prachtig, het dubbele, wat mij niet
altijd lukt. Hij sprak bijvoorbeeld over de
slemppartijen en het geslachtelijke verkeer
op het einde van de 19de eeuw. Hij had dat
allemaal uitgezocht. Over zijn eigen uitstap-
jes hield hij de lippen evenwel stijf op
elkaar… Hij noemde zichzelf iemand die de
moderniteit niet was ingestapt.
K.B.: Er is een metafoor die dat treffend illus-
treert: in de eerste druk van de roman Elias of
het gevecht met de nachtegalen (1936), die
door Gilliams later deels is verworpen, sterft
het hoofdpersonage Elias Lasalle in een elektri-
citeitskabine…
D.P.: …en de roman Gregoria of een huwelijk
op Elseneur (1991) eindigt met het bericht
dat de kaarsenfabriek van papa Balthazar, de
vader van Gregoria, is afgebrand. Niet alleen
het huwelijk met Gregoria is om zeep, er is een
einde gekomen aan een era.
J.C.: Ja, Gilliams wijst de moderniteit gedeel-
telijk af. Hij heeft de poëzie van Mallarmé
weliswaar goed gelezen, maar zijn taalge-
bruik is diep geworteld in la Flandre profon-
de. Hij heeft de Vlaamsche lyriek ook
gebloemleesd. Benevens voor de experimen-
tele Paul van Ostaijen had hij tevens waar-
dering voor de pastoor-dichter Guido
Gezelle.

De catastrofe

K.B./D.P.: Georges Adé karakteriseerde ‘Er is
niets dan hevig wit in mij’ – de eerste werktitel
van de Gilliamsfilm – als een cinematografische
compositie. Zou je de film ook kunnen omschrij-
ven als fictie?
J.C.: Nee, het is hooguit fictie in de zin dat
een aantal gedichten, dagboekbladen,
essays en proza van een auteur in een
bepaalde volgorde zijn geplaatst. Dat was
het uitgangspunt: de selectie van een aantal
excerpten uit het oeuvre die voorgelezen
en/of ‘uitgebeeld’/’verbeeld’ worden. We
hebben fragmenten uit Gilliams’ verzameld
werk, Vita Brevis, bij elkaar gelegd en in
elkaar geschoven.
K.B./D.P.: Hoe is de volgorde van de fragmen-
ten tot stand gekomen?
J.C.: Het was snel duidelijk dat we de film
wilden opbouwen rond Elias, het hoofdper-
sonage in Gilliams’ herinneringsproza en
het alter ego van Maurice Gilliams: een
onmogelijk, verwend, doodongelukkig, mis-
geboren kind. Georges heeft vervolgens een
eerste schets gemaakt, letterlijk, een teke-
ning met een aantal cirkels. De eerste cirkel
betreft de moeder, die geassocieerd wordt
met de stad en het interieur; de tweede cir-
kel omvat tante Henriette, neef Aloysius en
het buitengoed; de derde cirkel handelt over
de geliefde, met wie de hoofdfiguur kennis-
maakt in het hospitaal.
K.B./D.P.: De drie clusters komen in de film
achtereenvolgens aan bod: eerst de relatie tus-
sen Elias en de moeder, dan de verhouding van
Elias met Henriette en Aloysius, ten slotte het
verbond tussen Elias en zijn geliefde.
J.C.: Dat was het raamwerk waaraan we
andere onderwerpen konden ophangen,
zoals ‘het kunstenaarschap’, ‘het voor-
werp’, ‘interieur/exterieur’, ‘kijken/beke-
ken worden’ enzovoort. Nadat Georges het
eerste schema had aangeleverd, hebben we

samen de selectie van de excerpten bepaald.
K.B./D.P.: De eerste cluster is bijzonder kort.
Het deel omvat slechts vier scènes en eindigt
met de dood van de moeder. De tweede cluster is
het meest omvangrijk. Het deel telt twintig scè-
nes waarin alles draait rond Henriette en
Aloysius.
J.C.: Beiden zijn spiegelfiguren. Tante
Henriette staat voor de verbeelding, de
kunst, Aloysius voor het avontuur. 
K.B./D.P.: De jongelingen Aloysius en Elias
ontvluchten op een gegeven moment het buiten-
goed. Aloysius draagt Elias op de rug over een
beek. Later maken ze met meisjes een dansje
rond een kampvuur.
J.C.: Aloysius die Elias over de beek draagt,
dat is voor mij de heilige Christoforus. Een
belangrijk beeld, vind ik. Elias kijkt op naar
Aloysius. Aloysius vertrekt later; hij wordt
zeeman.
K.B./D.P.: Er is gekozen voor herkenbare scè-
nes, zoals de Christoforusscène, of bijvoorbeeld
tante Henriette die een truukje uithaalt met een
duif. Zij slaagt erin de duif stil te doen zitten op
haar hoofd.
J.C.: Ja. De film omvat heel wat archetypi-
sche, ja zelfs clichématige scènes. In die
kwalificatie kan ik mij goed vinden.
K.B./D.P.: De derde cluster ten slotte telt negen
scènes en begint met de kennismaking met de
geliefde in het hospitaal.
J.C.: Die scène gaat terug op de werkelijke
kennismaking van Maurice Gilliams met
Maria-Elisabeth de Raeymaekers, die ver-
pleegster was in het Stuivenbergziekenhuis
in Antwerpen, waar hij talloze keren is
opgenomen. Maria-Elisabeth, in de film ‘de
liefste’ geheten, redt Elias.
K.B./D.P.: De drie hoofdstukken worden in de
film evenwel niet als dusdanig benoemd.
J.C.: Dat klopt, de film is een continue flow
van korte scènes die geïnspireerd zijn op
passages uit Vita Brevis. In die zin is monta-
ge niet belangrijk in deze film. De sequen-
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15 augustus 1977

Tekst Georges Adé (ondertekend) over de inzet van de film over Maurice 
Gilliams (typoscript, archief Jef Cornelis)

Vita Brevis

Het is niet toevallig dat men pas vandaag de echte waarde van het werk van Maurice
Gilliams begint in te zien – zodat de vrees van de schrijver een ‘posthume auteur’ te zijn
hopelijk niet bewaarheid wordt. Men ziet nu scherper in hoe dit werk op een even
onvergelijkelijke als oorspronkelijke wijze de verhouding tussen de schrijver, de auteur, en
zijn geschrift, de tekst, tot eigenlijk onderwerp heeft. Waar het werk van Maurice Gilliams
in Vlaanderen en in Nederland gekend is als de uiting van een melancholische introspectie
– en van een angstvallig bestudeerde schrijfwijze – begint men het nu meer en meer te
lezen als behorend tot de vooruitstrevende letterkunde van deze eeuw.

De schrijver is dan geen verteller meer, en ook geen getuige. Het ik van de schrijver
moet wijken voor de maker (de poiètès), en deze op zijn beurt voor het gemaakte, het
taalweefsel tekst. Nadat de Vlaamse letterkunde al te lang bekend stond als zuiver, jolig of
innig, of soms ernstig vertellend, en daarna als uitdrukking van een of andere
eigenzinnigheid, c.q. opstandigheid, herontdekt men nu, ook in dit taalgebied, de waarde
van de literatuur als artistieke productie, zonder meer, als de esthetische transformatie,
door de auteur, van een bepaalde gegevenheid.

Deze transformatie nu is bij een Maurice Gilliams zo ingrijpend dat de gegevenheid
– de persoon Maurice Gilliams, en zijn biografie – er feitelijk onbelangrijk door wordt. Het
is omdat Maurice Gilliams zijn teksten zo heeft bearbeid dat hij, ook voor zichzelf, de
krachtlijnen van zijn ongezegd wezen reveleert – maar dit kon op geen enkele andere wijze
dan precies in en door de literaire arbeid. Het is dus het product van deze arbeid dat onze
aandacht moet vragen, en niet de persoon van de maker.

Er zijn nu, zoals men weet, twee zijden aan het voorwerp ‘oeuvre van Maurice
Gilliams’: aan de ene kant gedichten en verhalen, aan de andere opstellen en
dagboekbladen. De gedichten en verhalen vertalen en bewerken op een symbolische wijze
– door een hele, autonome symboliek (een taal) uit te werken – de verbeelding van
Maurice Gilliams, de opstellen en het dagboek daarentegen zeggen iets over de verhouding

tussen de maker en zijn maaksels, waarbij het ondubbelzinnig blijkt dat de betekenis van
het soms moeilijk bestaan van Maurice Gilliams alleen maar zijn tekst kan zijn.

Wil men een televisueel bericht brengen over dit uitzonderlijk werk (dat jammer
genoeg te zelden bekend werd gemaakt buiten de grenzen van onze provincies), dan kan dit
dus bezwaarlijk gebeuren onder de vorm van een klassieke documentaire – een bio- en
bibliografisch verslag met interviews en reportages – omdat men op die wijze het
essentiële vergeet, en verdringt. In de tekst van Maurice Gilliams werd een ervaring
uitgepuurd tot een esthetisch voorwerp, via een geduldige compositiearbeid (voor Maurice
Gilliams is het begrip ‘muzikale compositie’ een ‘sleutel’ tot zijn werk).

Men zou zodoende een televisueel equivalent kunnen opstellen van de tekst van
Maurice Gilliams door de thema’s ervan (de elementen) en de structuur, of geleding 
(de constructie) in visuele termen te vertalen. Men zou zo tot een soort speelfilm kunnen
komen, waarin zowel het hele Elias-verhaal (Het gevecht met de nachtegalen, Winter te
Antwerpen, maar ook allerlei verspreide fragmenten) als de opstellen en het dagboek
zouden verwerkt worden. Uit het verhalende gedeelte van de tekst zondert men een aantal
sleutelfiguren en situaties af, en uit de andere geschriften interpretaties daarvan, plus een
interpreterende reflexie op het schrijven zelf.

In een televisueel bericht zou er dan een visuele reeks kunnen zijn die met eigen
compositorische middelen deze thema’s, situaties en interpretaties zou vertalen, zo
autonoom mogelijk; in contrapunt daarbij zou er dan een reeks – een montage – citaten
uit de tekst horen, met een onderscheid tussen de verhalende en de beschouwende stem. 
De voornaamste figuren uit deze compositie zijn: de moeder, tante Henriette, Maria, de ik-
figuur en Aloysius. De drie vrouwelijke figuren betekenen drie fasen in de geschiedenis, of
beter: in de geleding van het ik (men moet dit niet strikt chronologisch zien): met elke
figuur heeft het ik een specifieke relatie (de binding, het spiegelbeeld, de andere), waaraan
ook een specifieke omgeving beantwoordt (de stad, de buitenrand ervan, en wat zich
daarbuiten bevindt). De ik-figuur wordt getekend, en voornamelijk in de eerste fase, door
de geslotenheid als situatie – met als evidente symbolen de cel, het interieur, het gasthuis,
de ziekte, de stad,… – en het naar buiten gaan als gedrevenheid. Aloysius is de figuur die
realiter de geslotenheid verlaat; de ik-figuur zal dit alleen maar op een symbolische wijze
kunnen realiseren, in het maken van voorwerpen, waarin het ik omgevormd wordt tot een
onaantastbare eigenheid, een esthetisch autonome tekst waarin nochtans het ongezegde,
en het onzegbare symbolisch gerealiseerd worden.
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sen moesten sterk genoeg zijn om op zich-
zelf te staan, maar we streefden ook asso-
ciaties na tussen de fragmenten… Georges
en ik waren het erover eens dat we Elias of
het gevecht met de nachtegalen (1936) of
Gilliams’ andere proza niet integraal moes-
ten verfilmen. Hadden we dat al gewild, dan
was het financiële kader in ieder geval
ontoereikend geweest.
K.B./D.P.: Er was in 1978 immers niet eens
genoeg geld voor een productie op 35 mm.
J.C.: Dat is zonder meer een grote frustratie.
K.B./D.P.: Twee maanden nadat de directeur-
generaal ‘Er is niets dan hevig wit in mij’ gefi-
atteerd heeft, starten de eerste opnamen.
J.C.: Ja, in juni 1978. Alles was tot in de
puntjes voorbereid: de acteursplanning, de
technische bestaffing, de facilitaire voorzie-
ningen. Toch is er op het technische vlak
iets vreselijks misgegaan. Bij het bekijken
van de eerste rushes bleken de beelden flik-
keringen te bevatten. Die vaststelling was
ongetwijfeld het meest dramatische
moment – zeker op technisch vlak – in mijn
gehele carrière.
K.B./D.P.: Wat was het probleem?
J.C.: De directeur fotografie, Michel
Houssiau, en de cameraman, Guido Van
Rooy, hadden een bepaald technisch aspect
niet besproken. Zij waren er blijkbaar van
uitgegaan dat er geen interferentie kon
optreden tussen de camera en de licht-
installatie. Dat bleek wel het geval, met
name bij de binnenopnamen die we met
kunstlicht hadden gerealiseerd. De buiten-
opnamen waren wel geslaagd.
K.B./D.P.: Welke oplossing heb je gezocht?
J.C.: We hebben lange tijd samengezeten,
Michel Houssiau, Guido Van Rooy, enkele
belichtingsspecialisten en Ludo Bekkers, de
producer. We kwamen tot de conclusie dat
we de productie best zouden stopzetten.
Bekkers heeft toelating gevraagd en gekre-
gen van Nic Bal.

K.B./D.P.: Hoe verliep de discussie?
J.C.: Ik was in alle staten. Guido Van Rooy
vond dat ik te scherp was. Ik had jarenlang
goed met hem samengewerkt – Het
gedroomde boek was ons laatste project. Met
Michel Houssiau heb ik nadien nog de
documentaire over de Luikse architect
Charles Vandenhove gemaakt.
K.B./D.P.: Hoe was je op het idee gekomen om
Michel Houssiau te vragen als directeur foto-
grafie?
J.C.: Hij had eerder samengewerkt met
Chantal Akerman, voor wie hij schitterend
werk had afgeleverd. Toen ik hem benader-
de, had hij nog nooit voor de BRT gewerkt. 
K.B./D.P.: Waarom kon de productie niet met
enkele dagen worden uitgesteld?
J.C.: Liane Lefaivre, de actrice die de moeder
vertolkte, vertrok naar het buitenland. Er
zat niets anders op dan de productie stil te
leggen, in de hoop dat we ze later opnieuw
zouden mogen opstarten. Alle personen die
hun agenda op de productie hadden afge-
steld, moesten onverrichter zake naar huis
worden gestuurd. Het was een echte cata-
strofe. Ik heb zoiets gelukkig maar één keer
meegemaakt.
K.B./D.P.: Het stopzetten van de productie was
een financiële strop.
J.C.: Uiteraard. Een aantal gedane uitgaven
konden we recupereren, maar andere – in
totaal voor om en bij 1 miljoen Belgische
frank – waren onherroepelijk verloren. We
hebben berekend wat er kon worden gere-
cupereerd en uiteindelijk hebben we de toe-
stemming gekregen om de productie
opnieuw op te starten in augustus 1978.
Alle afspraken – met toeleveringsbedrijven,
acteurs, technische stafleden – moesten
opnieuw worden gemaakt.
K.B./D.P.: Zijn er nog aanpassingen doorge-
voerd voordat de tweede draaiperiode aanving?
J.C.: Neen, alles lag vast sinds december
1977, toen we de audio-opnamen met

Gilliams hadden gerealiseerd.
K.B./D.P.: Is de productie dan voorspoedig ver-
lopen?
J.C.: Ja, de laatste opnamen werden
gemaakt in november 1978. De film is
gemonteerd in december 1978 en de post-
productie vond plaats in februari 1979.
Tijdens de postproductie ben ik zeer ernstig
ziek geworden. Enkele maanden ben ik aan
mijn bed gekluisterd gebleven.

Aanpassingen

K.B./D.P.: In alle conceptteksten wordt een ande-
re dan de definitieve titel van de film genoemd,
namelijk ‘Er is niets dan hevig wit in mij’, een
vers uit Gilliams’ gedicht Tristitia ante van
1927. Waarom is deze titel komen te vervallen?
J.C.: In 1972 had de Belgische auteur Leo
Pleysier het boek Niets dan schreeuw uitge-
bracht – overigens ook bij Orion, de uitgever
van Gilliams’ Vita Brevis. Ik vond de gelijke-
nis tussen beide titels te sterk. In de film heb
ik de strofe uit Tristitia ante echter wel
behouden, voorgelezen door Gilliams. Ik
vond Het gedroomde boek een betere titel. Het
is een verwijzing naar een aantekening in
De kunst van de fuga (1953), Gilliams’ twee-
de boek met dagboekbladen en essays: ‘Het
gedroomde boek zonder gebeurtenissen,
zonder intrige, zonder beschrijving, zonder
merkbaar begin of einde’ en hij haalt er een
citaat bij van Flaubert: ‘le livre sur rien, qui
ne tiendrait que par la force interne de son
style’. Met de film stond ons iets gelijkaar-
digs voor ogen: een reeks autonome scènes,
haast zonder begin of einde, die deson-
danks een op zichzelf staand geheel moes-
ten vormen.
K.B./D.P.: De titel kan ook worden geïnterpre-
teerd alsof de film de versie is van Gilliams’ ver-
zameld werk zoals jij en Georges Adé dat hebben
gedroomd.

J.C.: Dat is ook een valabele interpretatie.
K.B./D.P.: Laten we de drie delen van de film
nogmaals overlopen. In de tweede scène van het
eerste deel wordt Elias als kind opgevoerd. Hij
ligt onder een tafel en speelt met een touwtje
tussen zijn tenen…
J.C.: …die scène is gefilmd in een achter-
kamer. De tafel staat tegen het raam en er is
een doorzicht naar een buitenruimte. In de
rest van de film zijn er haast geen doorzich-
ten…
K.B./D.P.: …in dezelfde scène verschijnt Elias
plots als volwassene. Hij wordt ook liggend
onder de tafel in beeld gebracht. De sequens is
gebaseerd op de eerste zinnen uit Oefentocht in
het luchtledige (1933). Gilliams beschrijft
daarin enkel de wereld van Elias als kind.
Waarom hebben jullie beslist om Elias tegelij-
kertijd als kind en als volwassene op te voeren
in dezelfde sequens?
J.C.: Elias wordt niet volwassen. Hij blijft een
slungel die met zijn lichaam geen blijf weet.
Hij zal zijn identiteit nooit vinden.
K.B./D.P.: Door in sommige scènes Elias als
kind of als jongeling in te ruilen voor Elias als
volwassene suggereer je continuïteit in het per-
sonage. Zo roep je een psychologische lezing op.
Het is alleszins een conventioneel biografisch
schema: kind/jongeling/volwassene.
J.C.: Ik kan me eerder vinden in de
omschrijving ‘continuïteit’. Er is inderdaad
geen wezenlijke verandering. Ik zie de per-
sonages in Het gedroomde boek als poppen
– zeker niet als mensen van vlees en bloed.
De personages handelen niet vanuit een
motief. Er is geen sprake van psychologie.
Wat voelt Elias eigenlijk? Psychologie heb ik
nooit ervaren in het oeuvre van Gilliams.
Wel in Gregoria of een huwelijk op Elseneur
(1991), maar om die reden heb ik zoveel
problemen met dat boek. 
K.B./D.P.: In een andere scène zie je eerst de
volwassen Elias naast zijn moeder op bed zit-
ten. Beiden kijken naar een spiegel. Daarna zit

Een televisuele productie omtrent het oeuvre van Maurice Gilliams moet op een
gelijkaardige wijze esthetisch autonoom kunnen zijn: de tekst van Maurice Gilliams is niet
te ‘verklaren’, met beelden, bijvoorbeeld, men kan het alleen maar aandachtig vertalen, 
via een ander medium, bijvoorbeeld.

1 november 1977

Georges Adé over ‘het voorwerp in de tekst van Maurice Gilliams’ 
(typoscript, archief Jef Cornelis)

In het zesde hoofdstuk [van] Winter te Antwerpen, van Maurice Gilliams, wordt er
beweerd dat het personage ‘tante Henriette’ een dagboek hield: ‘meer om zich van de
ongebruikte en opgespaarde krachten te vergewissen dan om zich innerlijk van een pijn te
verlichten of er zich in eindeloze alleenspraken van te ontlasten. Want als we schrijven,
‘staat het op de wand van een holte; en wat oorspronkelijk in het geschrevene werd gelegd,
vindt niemand meer bij het herlezen’.’ Deze dubbele bewering, die van de verteller, Elias, 
en die van tante Henriette omtrent de zin van het dagboekschrijven, wordt onmiddellijk
daarop figuurlijk uitgebeeld door de volgende anekdote: ‘Na deze woorden duwde ze mij
een hard voorwerpje in de hand. ‘Goed vasthouden,’ dwong ze mij te gehoorzamen, terwijl
mijn vingers werktuiglijk een teerling omknelden die van hààr hand zijn warmte had
gekregen. En tante dwong me te geloven: ‘dat het de leegte was die hem vasthield, zoals
wij op dezelfde wijze door de leegte worden vastgehouden’.’

Er grijpt hier een merkwaardige omkering plaats: het schrijven wordt gelijkgesteld
met het sluiten van een wand voor een ruimte, die daardoor een leegte, een holte wordt: er
komt niets uit (‘zich verlichten’, ‘zich ontlasten’, waarmee, terloops, de onzinnigheid van
het zogeheten ‘therapeutische’ schrijven wordt verwoord), er ontstaat een gesloten ruimte
die niets bevat, omdat er geschreven wordt: de ‘ongebruikte’ en ‘opgespaarde’ krachten
betekenen niets dan een aanleiding om ze in het schrijven te vernietigen. De hele
verhouding wordt letterlijk binnenste buiten gekeerd in de anekdote: de leegte is niet meer
innerlijk, de leegte wordt nu niet meer omsloten, het is de leegte die afsluit nu, die
letterlijk vasthoudt. Met een aangrijpende eenvoud verwoordt Gilliams zo de identiteit van
‘binnen’ en ‘buiten’: het harde voorwerp, het ik, wordt door de buitenleegte gemaakt, zoals

de taal die het ik mogelijk maakt naar een binnenleegte verwijst. Het schrijvende ik is dus
niets anders dan de nauwe wand tussen twee identieke zinloosheden. Tante Henriette
rechtvaardigt meteen ook haar bestaan door Elias te dwingen de voorwerpelijkheid, en dus
de zinloosheid ervan te aanvaarden – en precies door deze aanvaarding wordt ze iets
anders dan de enge overgang tussen de leegten: ze wordt inderdaad een personage, in de
wereld en in de verbeelding van Elias. Ze wordt tegelijk ook gered, door Elias, voor wie ze,
in het gevecht met de nachtegalen ‘een met kruip- en slingerplanten overwoekerde valkuil,
hels en heimelijk, om er schielijk in neer te ploffen’ is. Men kan bezwaarlijk op een
duidelijker wijze de veroordeling van het vormeloze niets verwoorden, die opzichtig in de
fobie voor het organische verschijnt.

In de tweede uitgave van Vita Brevis lezen we, in De man voor het venster, dat
Elias zei: ‘dat de wanhoop hem sterker tot daden aanspoorde dan de berusting. Zij gedoogt
geen nederlaag; zij is een (wellicht ontaarde) vorm van energie, zoals er een ontaarde
vorm van de eenzaamheid in de verveling valt waar te nemen. Eenmaal tot die vrijheid
van denken gekomen, achtte Elias het onontbeerlijk een wit ‘louteringskamertje’ te
bezitten. Dit vreemde verlangen bewijst alweer, hoe men de verkeerde gewoonte is
toegedaan om over de wanhoop als over een soort onreinheid van geest en gevoelens te
denken. Alles in dat kamertje moest er even blank uitzien: de meubels, de kamerwanden,
het vloerkleed, de wit porceleinen kachel, de lamp, etc. Een enkel kristallen voorwerp op de
schrijftafel. Geen boeken. Een parelgrijs vest en pantalon aantrekken. Nooit bezoek
ontvangen.’ Met ‘wanhoop’ mogen we de ervaring van de leegte begrijpen: pas van daaruit
ontstaat de echte daad, en wel die van de volledige afzondering, de ‘loutering’, tot men
niets meer dan het harde ‘kristallen’ bewustzijn is geworden van de leegte. Gilliams zelf
schrijft: ‘altijd opnieuw moet ik mijn aangeboren weekheid overwinnen. Daarom houd ik
zoveel van voorwerpen en dingen, die niet kunnen geopend worden zonder ze met energie
te breken. Doch omdat ik alles van mij-zelf wil weten en kennen, weten en kennen ook
anderen mij uit datgene wat in mijn geschriften aan het daglicht komt.’ Het project ‘een
hard, wanhopig, voorwerp worden’ wordt dus opgeschort door het schrijven (maar het
voorwerp ‘de tekst van Maurice Gilliams’ is dan ook niet zonder energie te breken, en
daarna ontstaat bij de lezer, doorgaans, het besef van de wanhopige leegte waarrond deze
tekst is ontstaan), zeker wanneer het schrijven het affectieve leven van de auteur tot
onderwerp heeft: ‘van jongsaf heb ik van harde, gesloten en koele dingen gehouden, al ben
ik niet zonder hartstochten en begeerten, al ben ik in sommige gevallen driftig en
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het kind bij de moeder op hetzelfde bed. Op die
manier suggereer je dat de volwassen Elias niet
van zijn moeder is kunnen loskomen.
J.C.: In psychologie was ik nochtans niet
geïnteresseerd. Ik vond de scène op het bed
sterk. Hoe het beeld anders is in de spiegel
dan fysiek. Eerst zie je het spiegelbeeld en
dan pas de twee lichamen. Ik vind dat Elias
als kind eigenlijk het meest volwassen lijkt.
Het kind Elias is – om het met Visconti te
zeggen – het ideale verleidingsinstrument.
K.B./D.P.: De geluidsband bestaat uit passages
uit Gilliams’ verhalend en beschouwend proza,
dagboekbladen en poëzie, deels gelezen door
Maurice Gilliams zelf, deels door een jonge
knaap, Marcel Neefs. Is die keuze ook gemaakt
om ‘continuïteit’ te suggereren?
J.C.: Dat kan je zo interpreteren.
K.B./D.P.: Gilliams leest met veel pathos. Toch
maakt zijn lezing veel indruk. Als je die stem
eenmaal gehoord hebt, dan lees je Vita Brevis
op een andere manier.
J.C.: De tekst is nadrukkelijk aanwezig in
Het gedroomde boek. Het Nederlands zoals
Gilliams dat brengt, is een bijna uitgestor-
ven taal.
K.B./D.P.: In de film worden Elias, de moeder,
Aloysius, tante Henriette en de liefste opge-
voerd. Merkwaardig is dat een aantal sleutelfi-
guren in Gilliams’ proza totaal afwezig zijn: de
grootmoeder, tante Theodora, nicht Hermine…
Een andere opvallende afwezige is de vader, aan
wie Gilliams nochtans uitgebreide passages
wijdt. In Winter te Antwerpen (1953)
beschrijft hij het doodsbed van zijn moeder: hij-
zelf en zijn vader zijn de getuigen van haar
doodsstrijd. Terwijl deze scène deel uitmaakt
van het eerste deel van de film, is de vader in de
film afwezig. Waarom?
J.C.: Het gedroomde boek heeft een zeer speci-
fieke focus, namelijk de relatie van Elias, de
hoofdfiguur, tot de vrouw – moeder, tante,
liefste. We wilden werken op de vrouwen-
figuren in Vita Brevis.

K.B./D.P.: Als je niet goed oplet, dan zou je zelfs
denken dat het drie dezelfde vrouwen zijn.
J.C.: Inderdaad. Het zijn drie spiegels. In de
film zijn er drie vrouwen, en Elias verschijnt
als kind, jongeling en volwassene. Dat was
belangrijk voor ons: drie vrouwen/drie leef-
tijden. Toch zijn er nuances: de moeder is
voornaam, Henriette is hysterisch, de liefste
is strak en abstract.
K.B./D.P.: Maar als de figuur van de vrouw zo
belangrijk is, dan is het toch op zijn minst
vreemd te noemen dat Gregoria niet wordt
opgevoerd, niet in het tweede en evenmin in het
derde deel van Het gedroomde boek. Gabriëlle
Baelemans, alias Gregoria in de gelijknamige
roman, was Gilliams’ eerste vrouw. Lang voor-
dat Gilliams kennismaakte met zijn tweede
vrouw Maria-Elisabeth in het Stuivenberg-
ziekenhuis in Antwerpen, was hij gedurende
een korte periode – ongelukkig – gehuwd met
Gabriëlle/Gregoria.
J.C.: De roman was nog niet verschenen
toen Georges en ik aan het script aan het
sleutelen waren.
K.B./D.P.: Er was wel reeds een fragment ver-
schenen in het tijdschrift Dietsche Warande &
Belfort, in het nummer van februari 1974. Een
kopie ervan bevindt zich trouwens in jouw
archief. De tekst begint als volgt: ‘Morgen
trouw ik met Gregoria.’
J.C.: Ik vond dat proza onleesbaar. We heb-
ben op geen enkel moment overwogen om
die tekst op te nemen in het draaiboek. Voor
de roman Gregoria of een huwelijk op
Elseneur (1991), die postuum is versche-
nen, kan ik geen waardering opbrengen. Ik
heb Gilliams altijd een dichter gevonden.
K.B./D.P.: Gregoria had een heel ander – min-
der flatteus – beeld van Elias’/Maurice
Gilliams’ idee over de liefde kunnen opleveren.
Het gedroomde boek besluit integendeel met
het onversneden idyllische beeld van de eeuwige
liefde: ‘Wij sterven traag om langer saam te
schijnen.’ De finale is een happy end.

J.C.: De film eindigt inderdaad met de vie-
ring van de liefde. Dat is de keuze die we
hebben gemaakt. Iedereen maakt een paar
keren in zijn leven een happy end!
K.B./D.P.: Een andere keuze betreft de selectie
uit het verzameld werk. Alle tekstsoorten
– poëzie, beschouwend en verhalend proza, dag-
boekfragmenten – zijn weliswaar vertegen-
woordigd, maar jullie hebben toch vooral uit
Elias of het gevecht met de nachtegalen
(1936) en Winter te Antwerpen (1953)
geciteerd. De andere Gilliams, die gothic is,
duister en unheimlich, komt in Het gedroom-
de boek niet aan bod.
J.C.: Aan welke teksten denken jullie dan?
K.B./D.P.: Aan sommige verhalen uit
Oefentocht in het luchtledige (1933), aan
de eerder cultuurpolitieke novelle Libera nos,
domine (1959), aan sommige ‘expressionisti-
sche’ gedichten, aan Inleiding tot de idee
Henri De Braekeleer (1941), waarin
Gilliams uitgebreid ingaat op de verschijning
van de vrouw in De Braekeleers schilderijen…
Gilliams schrijft over De Braekeleer onmiddel-
lijk nadat zijn huwelijk met Gabriëlle
Baelemans/Gregoria op de klippen is gelopen.
J.C.: Die werken liggen me niet, misschien is
dat de verklaring. Alles wat in dat genre na
Edgar Allan Poe komt, is niet aan mij
besteed. Er moesten ook keuzes worden
gemaakt. De lengte van de film was bepaald
op slechts 45 minuten. We moesten een
strenge selectie maken.
K.B./D.P.: Het tweede deel van de film omvat
wel een scène uit een boek dat Gilliams na de
eerste druk verworpen heeft, het zogenaamde
Tweede cahier van Elias of het gevecht met de
nachtegalen (1936), waarin Elias, het hoofd-
personage, om het leven komt.
J.C.: Ik heb dat Tweede cahier nooit gelezen.
K.B./D.P.: Dan moet de stof uit het Tweede
cahier onrechtstreeks in de film terecht zijn
gekomen – via de passages die Gilliams eruit fil-
terde voor De man voor het venster (1943),

zijn boek met aantekeningen, fragmentarische
essays en dagboekbladen.
J.C.: Dat moet haast wel: Georges en ik heb-
ben het nooit gehad over de eerste druk van
Elias. We hebben ons uitsluitend gebaseerd
op de tweede uitgave van het verzameld
werk dat vanaf 1975 door Orion werd uit-
gegeven.
K.B./D.P.: In de film hebben jullie het ‘loute-
ringskamertje’ uit het Tweede cahier van
Elias/De man voor het venster nagebouwd:
‘alles moest er even blank uitzien: de meubels,
de kamerwanden, het vloerkleed, de wit porce-
leinen kachel, de lamp, etc. Eén enkel cristallen
voorwerp op de schrijftafel. Geen boeken. Zelf
moet men een parelgrijs vest en pantalon aan-
trekken. Nooit bezoek ontvangen.’
J.C.: Ik heb enorm veel aandacht besteed
aan de decors, niet alleen dat van het loute-
ringskamertje. De meeste interieurs zijn
haast leeg. Alleen de essentiële elementen
staan er, bijna als zetstukken. In die ruim-
ten kan je je niet oriënteren. Dat irrealisti-
sche vond ik belangrijk, terwijl ik anderzijds
niet in een studio wilde werken. Ik herinner
me dat Georges op de set was, toen we de
scène van het louteringskamertje hebben
gedraaid – een van de weinige keren dat
Georges trouwens aanwezig was. Ik was
vooral gefocust op het venster. Georges
maakte me attent op de plaatsing van de
voorwerpen op het tafeltje. Met verwijzing
naar het atelier van Mondriaan bracht hij
terecht enkele wijzigingen aan. Hij was van
mening dat de tafel betekenis moest krijgen.
Ik ben hem daarin gevolgd.
K.B./D.P.: Georges figureert ook zelf in de film.
J.C.: Ja, op het moment dat Elias door de
stad kuiert, kan je hem in een van de huis-
kamers zien.
K.B./D.P.: Ook die buitenopnamen zijn vrijwel
abstract. Het is niet uit te maken in welke stad
Elias rondloopt.
J.C.: We hebben bewust afstand genomen

onredelijk,’ schrijft Gilliams. De tegenstelling mag men hier lezen als een stilistische
kunstgreep, een vermomming, voor de wens zich eens en voorgoed van het
hartstochtelijke, de wanhoop als affect inclusief, te ontvoogden. ‘Het kost me moeite om
mijn vrienden ervan te overtuigen, dat gewoon een ding tot symbolum van het meest
intieme en verinnigde gedachtenleven kan worden bezield, onder meer in het geval dat een
kunstenaar de sereniteit uitbeeldt en dan bijvoorbeeld eenvoudig de afgerondheid, de
geslotenheid van een ei schildert.’ In deze magnifieke bedenking bundelt Gilliams, bijna
letterlijk in a nutshell, de motieven die men in het Gilliamsiaans begrip ‘voorwerp’ kan
erkennen: het innerlijk leven wordt een gesloten voorwerp, een volledig autarchisch
bestaan. De teerling die tante Henriette in de hand legt van Elias is dus wel degelijk haar
afgezonderd ik dat ze hem wil toevertrouwen: het is dus niet toevallig dat precies de
‘sereniteit’, de vredigheid van het niet of niets zijn wordt uitgebeeld, en dan nog door een
ei. Ik weet niet of het toevallig is, ofwel of ik me niet vergis, maar in de tweede uitgave
van Vita Brevis vind ik een zin niet terug die ik in de eerste wel las: ‘ik herken in doodse
voorwerpen mijn eenzaamheidsgevoel’. Indien de hypothese die ik hier opstel enige zin
heeft, dan heeft deze zin inderdaad weinig belang in het geheel van de tekst ‘Maurice
Gilliams’: ‘eenzaamheid’ is hier dan een onnauwkeurige term voor identiteit, en ‘doods’ is
misplaatst: het gaat niet om het einde, of de vernietiging van het leven, maar om de
opheffing ervan op het vlak van een zelfgenoegzame voorwerpelijkheid.

Maurice Gilliams heeft zich nooit verlustigd in de ziekelijkheid van deze eerder
desolate, zij het exacte, visie op de menselijkheid en haar beperkingen. Indien het zo is dat
we pas wanneer we een onbetekenende taal die van buitenuit naar ons toekomt ons
toeëigenen en in beweging brengen, tot een lege eigenheid geraken die het ons mogelijk
maakt het hartstochtelijke als oneigen af te schrijven, dan is de taal zelf het enige, zinloze
misverstand. En toch: pas in de taal beseft men dit ‘mysterie’ waarin een ‘illusie’ (een
vals, of een onnauwkeurig beeld?) van het ‘eeuwige’ (het zelf zijn?) is alleen maar te
bereiken in hetgeen de mens maakt. ‘Er bestaan bewonderenswaardige, vernuftig
uitgedachte, complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen, in een brug, in de
sluizen van een kanaal, in de schroef van een schip. Doch wat maken ze weinig indruk
vergeleken met de complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen aanwezig in de
fuga’s van Bach, – als menselijk denkbeeld, als besef van menselijk mysterie, als illusie
van het eeuwige.’ Dit is duidelijk een constante in het verhalend en beschouwend werk van
Maurice Gilliams. Reeds in Acht dagboekbladen (1921-1924) kan men het volgende

verhaaltje lezen, waarin de hele thematiek van de voorwerpelijkheid voortreffelijk en
eenvoudig wordt verwoord, tot en met de opening naar een onuitputtelijk avontuur:
‘wandelend door de Adriaan Brouwersstraat, in de havenbuurt, zie ik een bootje op stapel
staan in een sombere werkplaats met open poort. Dagelijks zie ik het als het ware uit zich-
zelf groeien. Nooit is er één hamerslag te horen. Een enkele keer staat er een man
besluiteloos omheen te draaien, met een stuk timmerhout in de handen. Verder gebeurt er
merkbaar niets. Het bootje gelijkt op een voorwerp van mijn dromen, het krijgt van uit de
diepste lagen van mijn verlangen naar avontuur een onuitputtelijke kracht om van uit
mijn eigen naamloze zelf traagjes-maar-zeker zich te vervolledigen.’

9 mei 1978

Tekst van Georges Adé over de personages in de film over Maurice Gilliams 
(typoscript, archief Jef Cornelis) 

Tegenover het KIND ELIAS staat de MOEDER als een jonge vrouw die er soms aan
herinnerd wordt dat zij een zoon heeft; met een zweem van schuldgevoel wil ze haar
letterlijke en figuurlijke afwezigheid compenseren door een enigszins gemaakte speelsheid
(een beetje komisch, tegenover het tragisch spel van HENRIETTE, later). Het KIND
ELIAS weet dit alles en maakt er gebruik van: het is niet zozeer de aanwezigheid van de
moeder waarnaar hij verlangt dan wel het fascinerend object dat zij hem als troost
aanbiedt, als om zijn aandacht af te leiden. Dat precies zoekt hij: dat zijn aandacht
opgeslorpt zou worden. En dus speelt hij het achtergelaten kind.

Tegenover de MAN ELIAS staat de MOEDER als de figuur van inkeer, van het
innerlijk leven, van de terugtocht tot zichzelf, omdat het leven, de anderen, de wereld, zo
treurig teleurstellend zijn. Met meewarigheid wil ze in de schuchterheid van haar zoon
een zelfde wereldvreemdheid herkennen. De MAN ELIAS erkent in de moeder het
dodelijke, het uitzichtloze, het zinloze van de inkeer, ‘le repli’. Hij benadert haar min of
meer als het heilige, dit is als iets dat tegelijk afschuw wekt en toch blijft boeien (‘dat zou
ik kunnen worden’).

In de adolescentie verschijnt de grote theatrale figuur van de anima (de ziel, zo men
wil) – niet helemaal toevallig de zuster van de moeder – HENRIETTE: de inkeer, de
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van Antwerpen als locatie. Ik associeer
Gilliams spontaan met Antwerpen – de stad
waar hij zijn gehele leven gewoond heeft en
waarover hij uitgebreid heeft geschreven,
overigens niet altijd in lovende termen –
maar in de film hebben we daarvan abstrac-
tie gemaakt. Het is een fictieve stad waarin
Elias ronddwaalt. Herkenbare plaatsen in
Antwerpen zijn vermeden; de meeste opna-
men zijn zelfs buiten Antwerpen gemaakt.
Het gedroomde boek is een soort poppenhuis.
Je kan stellen dat de film enkel uit decors
bestaat. Zelfs de meeste buitenopnamen lij-
ken in een bordkartonnen omgeving gefilmd.

Filmische verbeelding

K.B./D.P.: De ondertitel van de film luidt:
Variaties op Vita Brevis van Maurice
Gilliams. Omdat Het gedroomde boek een
cinematografische adaptatie is van Vita Brevis,
is die ondertitel zeker niet ongepast. De ‘varia-
tie’ betreft in de eerste plaats de selectie van de
fragmenten – wat wél en wat níet in de film is
opgenomen. We moeten het echter ook hebben
over de filmische verbeelding. De meeste scènes
in het eerste en tweede deel van de film volgen
de tekst vrijwel getrouw. Zo beschrijft Gilliams
in Elias of het gevecht met de nachtegalen
(1936) een scène waarin Elias tijdens nood-
weer in de armen van tante Henriette wordt
gedreven. In de verfilming van deze scène volgt
jouw camera als het ware de pen van de auteur.
J.C.: Sommige passages zijn haast letterlijk
verfilmd, andere zijn ietwat vrijer opgevat.
K.B./D.P.: De filmische verbeelding is in som-
mige gevallen rijker dan de literaire. In Winter
te Antwerpen beschrijft Gilliams de verhuis
van meubelen uit het buitengoed door ‘vier fors-
gebouwde mannen’. In de film is deze scène
tekstgetrouw in beeld gebracht. Het is evenwel
een sterk beeld, misschien zelfs sterker in de
film dan in het boek.

J.C.: Het interieur – een aantal meubels –
wordt naar buiten gedragen. ‘Binnen’ staat
‘buiten’. Het beeld wordt echter gaandeweg
dichtgetimmerd. ‘Binnen’ ontneemt op die
manier het zicht op ‘buiten’. Ja, het gefilm-
de beeld zegt meer dan de tekst. Het
gedroomde boek gaat weliswaar volledig
terug op het verzameld werk van Gilliams,
de film moest evenwel ook op zichzelf kun-
nen functioneren. De film moest een eigen
kracht hebben. Film is geen literatuur.
K.B./D.P.: Het beeld van de op elkaar gestapel-
de meubels, waarvan sommige spiegels bevat-
ten, lijkt haast op een schilderij van Magritte.
Het is in de eerste plaats een sterk beeld, geen
‘uitbeelding’ van literatuur.
J.C.: Met Magritte was ik toen nog niet
bezig. Het was een manier om het beeld
dicht te bouwen. Alles wordt weggedaan,
buitengezet, maar alles blijft staan en het
wordt inderdaad een wand. Exterieur wordt
interieur.
K.B./D.P.: Andere fragmenten uit Vita Brevis
laten een dergelijke ‘uitbeelding’ of ‘verbeel-
ding’ niet toe. In Winter te Antwerpen
(1953) dwaalt Elias door Antwerpen, terwijl
hij voortdurend gedachten ontwikkelt. In de
film zie je weliswaar een door de stad dwalende
protagonist, maar zijn gedachten ‘zie’ je niet
– het narratieve is radicaal gesplitst van het
filosofische. Het beeld van de wandelende Elias
in de film is in feite zeer pover.
J.C.: Ik maak meestal zeer arme beelden; in
Het gedroomde boek zijn ze misschien soms te
sterk, te geladen. Het beeld van een wande-
lende, in zichzelf gekeerde Elias was essen-
tieel.
K.B./D.P.: De wandelende Elias keert voortdu-
rend terug in de film. Hij slaat het maken van
een bootje gade in een atelier. In de film worden
hieraan vijf korte passages gewijd – vijf stap-
pen in het bouwproces.
J.C.: Voor Gilliams was de boot een belang-
rijk beeld. De boot staat gelijk met het avon-

tuur. In de film is de boot echter ook een
voorwerp. In de vijfde bootscène is het
sloepje met een glinsterend gespannen zeil-
doek bedekt. Het is een hard, gesloten object
geworden, een beeld van het kunstwerk
zoals Gilliams het voorstond.
K.B./D.P.: Je kan dat beeld ook lezen als geca-
streerd verlangen.
J.C.: Of als een doodskist.
K.B./D.P.: In de eerste twee delen van Het
gedroomde boek wordt de tekst zoals gezegd
vrij nauwgezet gevolgd. In het derde deel dat
handelt over Elias en zijn geliefde is er sprake
van een zeer vrije interpretatie. Gilliams heeft in
Winter te Antwerpen (1953) weliswaar
geschreven over de kennismaking met zijn latere
echtgenote, Maria-Elisabeth de Raeymaekers,
maar verder is hij steeds zeer discreet gebleven
over de aard van zijn liefdesrelatie met haar.
Gilliams heeft nooit over Maria-Elisabeth
geschreven als zijn ‘liefste’. Die omschrijving is
door jou en Georges Adé uitgevonden.
J.C.: Neen, hij dicht over de liefste in het
lange gedicht Landelijk solo (1927).
K.B./D.P.: Jullie hebben inderdaad Gilliams’
poëzie ingezet om het over Elias en de liefste te
hebben. De laatste passages in de film zijn niet op
proza gebaseerd – eenvoudigweg omdat hij in
Vita Brevis nergens over een liefdesrelatie heeft
geschreven. Landelijk solo (1927) schrijft
Gilliams bovendien lang voor zijn tweede huwe-
lijk met Maria-Elisabeth, zelfs lang voor zijn eer-
ste mislukte huwelijk met Gabriëlle Baelemans
(27 augustus 1935-12 februari 1936).
J.C.: We hebben ook latere gedichten als
inspiratie gebruikt, zoals Winterkunst
(1954), waarin Maria met naam en toe-
naam voorkomt.
K.B./D.P.: Het is hoe dan ook opmerkelijk dat
jullie narratieve kernen of verhaallijnen hebben
gedestilleerd uit de gedichten. Op het einde van
de film zegt de liefste bijvoorbeeld tegen Elias:
‘blijf hier wonen’. Het is een letterlijk citaat uit
het gedicht Gedroomd geluk (1927).

J.C.: Ja.
K.B./D.P.: Er zitten in het derde deel ook beel-
den die slechts zeer gedeeltelijk teruggaan op
Gilliams’ werk. Gilliams dicht: ‘In uw liefde-
macht, stoeiend overstelpt,/ daal ik af als in een
bad lauwe melk,/en ‘k voel uw hart zwaar klop-
pen’. In de film glijdt de liefste met haar klede-
ren aan in een bad dat tot aan de rand gevuld is
met water.
J.C.: Het wegduwen van het lichamelijke op
een bijna onnatuurlijke wijze… 
K.B./D.P.: Een ander beeld is volledig door jou
en Georges Adé verzonnen: de liefste komt bin-
nen met een karaf water en een glas. Elias
neemt het aan en drinkt het uit. De liefste wil
het opnieuw vullen, maar Elias trekt het terug;
het water valt op de vloer.
J.C.: Ja, poëzie laat veel meer toe.
K.B./D.P.: De beelden die je zelf maakt, die met
andere woorden niet teruggaan op Gilliams’
literaire verbeelding, houden de mogelijkheid in
zich van een interpretatie. Het is meer dan ‘uit-
beelding’, het is ‘verbeelding’. Waarom is dat
enkel in het derde deel gebeurd?
J.C.: Ik kan alleen maar stellen dat we met
verwijzing naar zeer specifieke gedichten
tot ‘beelden’ zijn gekomen.
K.B./D.P.: Het zijn veelbetekenende gebaren:
een aangeklede vrouw die in een bad glijdt,
water dat naast het glas wordt gegoten… De
liefde wordt ‘gevierd’ met een erg symbolisti-
sche beeldentaal.
J.C.: Het is misschien zelfs pathetisch. Ik kan
me die kritiek voorstellen.

Degré zéro

K.B./D.P.: Over de keuze van de acteurs hebben
we een schriftelijk vastgelegde motivatie gevon-
den in het VRT-archief, wellicht geschreven
door producer Ludo Bekkers: ‘De personages
moeten een zo volledig mogelijke fysieke gelijke-
nis vertonen met de figuren uit het oeuvre.’ Aan

dodelijke ervaring van de innerlijke onzin (wat niet hetzelfde is als de leegte), wordt
bezworen in het spectaculaire vertoon, waarvan het literaire ‘schrijven’ een van de
symptomen is. Alleen is HENRIETTE nog zo gebonden dat ze er eigenlijk nooit toe komt
te schrijven. De JONGEN ELIAS staart haar sprakeloos aan, laat zich door haar
blindelings gedwee vormen – hij vermoedt nauwelijks dat zij een vrouw, en hij een man is,
maar wanneer hij dit beseft, is het alsof de grond hem onder de voeten wordt
weggenomen.

De MAN ELIAS voelt eerder een zeker medelijden met haar. Men kan innig van
haar houden, maar ze is er nooit, zelfs de verering die men veinst om haar te paaien slaagt
er niet in haar echt te raken. Deze onmacht isoleert Elias voorgoed.

Misschien heeft ALOYSIUS, als jongen, en als man, dit alles ooit wel beseft, maar
hij negeert dit, niet zonder agressie: Henriette is voor hem aanstellerig, punt. Maar de
agressiviteit duidt wel aan dat hij ooit toch ook geraakt werd.

De ziekte van ELIAS is de onmacht en de afwezigheid. ALOYSIUS heeft de
beperkende wereld van de familieverhoudingen verlaten. Elias heeft zich teruggetrokken in
een literaire contemplatie, die hem alleen maar wanhopig maakt. Zijn driftig dolen komt
alleen tot bedaren bij het helder besef iets volmaakts gemaakt te hebben.

Het is dan dat hij LIEFSTE ontmoet, eerst letterlijk toevallig als iemand die voor
hem zorgt. Hij verzet zich daartegen: hij wil niet dat zij verder voor hem als een geestelijke
verpleegster zou bestaan. Hij wil haar dan ook bezoeken als een mondaine minnaar,
hoffelijk en hartstochtelijk, maar tussen talrijke verplichtingen door. LIEFSTE weet dit
wel en laat ELIAS die rol spelen, al gunt ze zich wel soms, heel even, het genoegen hem tot
een meer spontaan, en minder gespeeld gebaar te verleiden. Maar ook beseft ze hoe
moeilijk hij zich geeft, en soms wordt de onbevrediging haar te machtig. De innigheid die
zij dan soms bereiken, als hij ophoudt zich als een wereldvreemde voor te doen, en zij zich
gewoon laat gaan, kan niets anders dan voorlopig, zij het herhaalbaar zijn.

11 mei 1978

Tekst van Georges Adé over de film over Maurice Gilliams 
(typoscript, archief Jef Cornelis) 

Het werk van de schrijver Maurice Gilliams bevat romans en verhalen, gedichten en
essays. Het transformeert autobiografische gegevens tot literaire teksten, waarin het
aspect ‘compositie’, ook in de muzikale betekenis van deze term, overweegt. De auteur is er
niet op uit vertrekkende van zijn biografie een of andere waarheid uit te drukken: de
herinnering biedt hem alleen maar basismateriaal, een pretekst, ook in de zin van
‘voorwendsel’, die hij omvormt tot een literaire tekst.

Een gelijkaardige arbeid zou kunnen plaats grijpen in de taal van de
cinematografie. Eerder dan de auteur voor te stellen bij middel van allerlei documenten, of
van zijn werk, of zelfs van zijn levensverhaal een filmvoorstelling te maken, is het de
moeite beter waard te proberen een typisch cinematografische compositie op te bouwen,
vertrekkende van de tekst van Maurice Gilliams als basismateriaal.

Een keuze van verhalende fragmenten schraagt een filmverhaal, waarin de lezer
van Gilliams personages en figuren, gebeurtenissen en situaties uit het geschreven werk
kan herkennen. De acteurs hoort men omzeggens niet: andere stemmen, off, brengen
fragmenten tekst, van beschouwende aard (Maurice Gilliams zelf), of van verhalende (een
jongensstem).

Het verhaal doorloopt drie fasen: de kinderjaren, de adolescentie en het begin van
de volwassenheid van een schrijver. De kinderjaren worden getekend door de scheiding: de
eens definitieve afstand ten opzichte van de moeder, waardoor er een ‘ik’ afgezonderd
wordt. Tijdens de adolescentie is dit ‘ik’ op zoek naar zichzelf: het beeld van een zusterziel
(de zuster van de moeder), Henriette, dringt zich op, fascineert door een gedeeltelijk uit
narcissisme aanvaarde geslotenheid. Een neef, een broer bijna, zoals Henriette bijna een
oudere zuster is, stelt een beginnende openheid op de wereld voor, en de spotzieke afwijzing
van de ikzuchtige aandacht, maar het ‘ik’, Elias, kan het voorbeeld niet volgen: Aloysius,
de neef, blijft het beeld van hetgeen hij niet kan worden. In een zekere zin veroordeeld het
voorbeeld van Henriette te volgen, wil hij ook schrijver worden, zoals zijn tante, dit is: wil
hij zijn innerlijk leven tot uitdrukking brengen. Maar doordat hij dit werk tot een zekere
volmaaktheid wil leiden beseft hij dat het alleen maar een voorwerp kan zijn, waarvan het
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de moeder en tante Henriette heeft Gilliams tal-
loze beschrijvingen gewijd. Het is dan ook aan-
nemelijk dat fysiek gelijkende acteurs voor hen
konden worden opgespoord. Elias en de liefste
zijn door Gilliams echter nauwelijks ‘in beeld
gebracht’. Elias is immers de ik-figuur in
Gilliams’ proza, die de wereld rondom hem
observeert, beschrijft en duidt. Enkel in het
door Gilliams later afgezworen Tweede cahier
van Elias of het gevecht met de nachtegalen
krijgen we een zicht op de protagonist, omdat
hij daarin wordt geportretteerd door een jeugd-
vriend, Olivier Bloem. Over de liefste heeft
Gilliams zoals reeds gezegd geen proza – slechts
gedichten – geschreven.
J.C.: Georges en ik hebben de personages
geïnterpreteerd. De kledij is zoveel mogelijk
geïnspireerd op Gilliams’ tekst. Voor de kap-
sels hebben we ons laten inspireren door
schilderijen van Henri De Braekeleer en
Gustave Van de Woestijne. De film is in het
algemeen sterk geïnspireerd op het werk
van De Braekeleer. Het gedroomde boek
berust niet alleen op de literaire verbeelding
van Gilliams. 
K.B./D.P.: Het document in het VRT-archief
maakt ook melding van het voornemen om geen
beroep te doen op beroepsacteurs: ‘De acterende
figuren kunnen geen beroepsacteurs zijn
omwille van het feit dat geen enkele gelijkenis
met bestaande en bekende personen mag ont-
staan.’
J.C.: Ik wou die leegte opzoeken. Geen her-
kenbaarheid. Gilliams’ poëtische oeuvre
kon ik niet verbinden met theatraliteit. Ik
zou bovendien niet weten welke acteurs in
aanmerking zouden zijn gekomen.
K.B./D.P.: Voor Elias kies je wél iemand die in
die tijd als nieuwsanker haast dagelijks op het
televisiescherm kwam: Dirk Lesaffer.
J.C.: Ja, maar hij heeft niet lang het nieuws
gepresenteerd. Hij incarneerde voor mij de
Eliasfiguur: gevoelig, dromerig, introvert,
aseksueel… Ik weet niet meer hoeveel ande-

re kandidaten ik in overweging heb geno-
men.
K.B./D.P.: In een gesprek met Herman De
Coninck, Humojournalist, zou producer Ludo
Bekkers hebben gesteld dat Lesaffer ‘in de film
terechtkwam op een moment dat [hij] met
[zichzelf] in de knoop zat’. En dat dat gunstig
was voor de film. 
J.C.: De keuze voor Lesaffer heb ik gemaakt,
niemand anders. Bij mijn weten had
Lesaffer geen problemen. Hij was rustig en
vriendelijk en hij deed wat ik vroeg.
K.B./D.P.: Elders meldt Ludo Bekkers: ‘Zijn
[Lesaffers] fysische verschijning beantwoordt
zo perfect aan de volwassen Elias uit het werk
van Gilliams dat geen enkele kandidaat het bij
hem haalde.’ Waarop baseert hij zich? Jullie
hadden het Tweede cahier toch niet gelezen?
J.C.: Dat is juist. Ik herinner me dat we met
sterke argumenten moesten komen om toe-
lating te krijgen om Dirk Lesaffer te engage-
ren omdat hij voor de nieuwsdienst van de
openbare omroep werkte. Er is op het hoog-
ste niveau over beraadslaagd vooraleer we
toestemming kregen.
K.B./D.P.: De moeder wordt gespeeld door
Liane Lefaivre, architectuurtheoreticus; tante
Henriette door Myriam Ceriez, literatuurjour-
nalist; en de liefste door Antoinette Sturbelle,
grafisch vormgever. Twee van de actrices, Liane
Lefaivre en Antoinette Sturbelle, zijn niet alleen
onbekend in Vlaanderen, ze zijn zelfs het
Nederlands onkundig.
J.C.: Zoals ik al zei: ik wou geen herkenbaar-
heid. De acteurs moesten bovendien zo goed
als niet spreken. Ik herinner me nog goed
hoe ik Liane Lefaivre gecast heb. Ik ont-
moette haar in Eindhoven, samen met haar
man, architectuurtheoreticus Alexander
Tzonis en ik dacht: ‘Dat is ze, de moeder van
Elias.’
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Er zijn vrouwen die moeder kunnen
zijn zonder kinderen gehad te hebben. Dat

is een voordeel. Zij moeten niet imiteren.
Daarom heb ik haar gekozen.
K.B./D.P.: Lefaivre heeft gepoogd om jouw
films over architectuur te tonen aan
Amerikaanse universiteiten. Er wordt regelma-
tig over gesproken in de correspondentie die
bewaard is gebleven in het archief van de VRT.
In een brief aan Ludo Bekkers schrijft ze:
‘Quant à la présentation des films de monsieur
Bekaert et Cornelis, nous attendons d’une jour-
née à l’autre la décision de Harvard, de
Montréal et possiblement de Columbia
University…’
J.C.: Ik weet daar niets van.
K.B./D.P.: Welke instructies heb je de acteurs
gegeven?
J.C.: Haast geen. Ik wou het degré zéro van
het acteren.
K.B./D.P.: Zo’n degré zéro bestaat toch niet. Er
wordt altijd geacteerd, hoe miniem ook. De
acteurs spreken weinig, maar als ze spreken,
dan komt het geforceerd over, precies omdat ze
in haast alle scènes zwijgzaam zijn. Als Dirk
Lesaffer (Elias) bijvoorbeeld zegt: ‘wie ben ik,
wat is ‘ik’’, dan krijgt deze frase meteen een
enorm gewicht.
J.C.: De enkele gesproken scènes zijn niet
geslaagd, dat is juist. Ik wilde bordkarton-
nen personages, onechte wezens. Ik wou zo
weinig mogelijk expressiviteit.
K.B./D.P.: Moet je niet precies een beroep doen
op professionele acteurs als je een verregaande
mate van abstractie of onechtheid wil bereiken?
J.C.: Misschien hebben we de casting ver-
keerd aangepakt… Het was de bedoeling om
een cinematografisch gedicht te maken. Het
gedroomde boek is een opeenvolging van
stills. Het is een aantal beelden waar niets
voor en niets achter komt.
K.B./D.P.: Dat klopt maar ten dele, vermits je
Elias als kind, knaap en jongvolwassene
opvoert. De bouw van het sloepje wordt ook
gevolgd: er worden niet minder dan vijf takes
aan gewijd, die tussen andere scènes zijn

gemonteerd. De relatie van Elias met de liefste
kent hoogten en laagten… Er is dus wel degelijk
ontwikkeling.
J.C.: Er zitten enkele ‘ontwikkelingen’ in de
film, maar het is geen gefilmd verhaal. We
wilden niet de volledigheid betrachten,
maar uitdrukking geven aan de atmosfeer in
Gilliams’ werk. We hebben enkele sterke
passages uit Vita Brevis in beeld gebracht,
ervan uitgaande dat er tussen die fragmen-
ten een interne dynamiek zou ontstaan. Ik
lees het werk van Gilliams trouwens op die
manier. Een roman heeft hij nooit geschre-
ven. Het zijn slechts schetsen. Ik vergelijk
zijn werk steeds met dat van Claude Debussy.
K.B./D.P.: Je gebruikt evenwel niet Debussy
voor de klankband, maar Bach. André Laporte
is verantwoordelijk voor – het wordt in de gene-
riek nogal merkwaardig omschreven – het
‘muziekdecor’ van de film.
J.C.: Ja, Laporte is een liefhebber van het
werk van Gilliams. Zij hebben elkaar ook
ontmoet.
K.B./D.P.: Het ‘muziekdecor’ bestaat volledig
uit fragmenten van Bach, maar niet steeds in de
oorspronkelijke versie. Van twee orgelkoralen
van Bach zijn de Busonibewerkingen voor
piano te horen; de chaconne uit Bachs tweede
partita voor viool wordt zowel in de originele
versie als in Busoni’s bewerking voor piano
gebruikt. De sarabande uit de vijfde cellosuite is
dan weer te horen in Bachs eigen bewerking
voor luit. Was de referentie naar het huiselijk
musiceren van belang?
J.C.: Ja, dat heeft een rol gespeeld. Zoals ik al
zei, is de binnenruimte, het interieur, bij-
zonder belangrijk in Het gedroomde boek.
K.B./D.P.: Ergens in de film leest Gilliams ook
een stukje uit zijn boek De kunst van de fuga
over Bach, overigens ook de eerste zinnen van
dat boek. Het lijkt erop alsof dat fragment is
gekozen om de soundtrack te legitimeren.
J.C.: Nee, dat is niet het geval. Gilliams’ stem
was allang opgenomen. André Laporte heb

maken zelf, de compositie, elke expressieve bedoeling feitelijk uitsluit. De geslotenheid
wordt hier erkend niet in een of ander beeld, dat van de spiegel, in de eerste plaats, maar
wel in een volmaakt en gesloten voorwerp. Deze geslotenheid ervaart het ‘ik’ vervolgens
als een gemis, wat hem letterlijk ziek maakt. Het is dan dat er een dialoog ontstaat, een
verhouding in aandacht en twijfel, en niet in de fascinering en de sublimering, met
‘Liefste’, die hem verzorgt, en die van hem zal houden. Het moet duidelijk zijn dat deze
verhouding veelzinnig is: zij bevat alle vorige verhoudingen, maar opent een nieuwe,
onvoorspelbare geschiedenis.

Deze min of meer psychoanalytische compositie bedient zich van nogal
vanzelfsprekende beelden: het mooie voorwerp, de onechte wereld die de moeder maakt
(iets als een weelderige tuin, op een keukentafel) om het kind te troosten, enkele kamers,
die onder meer waar Henriette zich vertoont, die waar Elias zich opsluit om te schrijven,
de afgelegen plek waar hij Liefste ontmoet, het beeld tenslotte van een schip, als een
vernuftige en prachtige constructie eerder dan als een beeld van een of andere uitweg.

Een nogal doorzichtige stijlfiguur toont dat het niet gaat om een echt verhaal. 
Het gaat zelfs niet eens om verschillende graden van werkelijkheid (droom, herinnering,
waarneming, onderstelling, project,…) maar om een typisch cinematografische
voorstelling. Als de beelden van de kinderjaren en de adolescentie nu eens het kind of de
adolescent, dan weer de volwassene tonen, dan is dat niet om te zeggen dat de volwassene,
de auteur, zich iets ‘herinnert’ – zelfs niet in de sterke zin van een kathartische
bewustwording – maar eerder om te tonen dat de volwassene dit kind, deze adolescent is,
ongeveer zoals de auteur nu zijn werk is.

21 mei 1980

Brief van Georges Adé aan Maurice Gilliams (handschrift, collectie 
AMVC-Letterenhuis, Antwerpen) 

Mechelen, 21 mei 1980 
Zeer Geachte Heer Gilliams, 

Terwijl ik naar U zat te luisteren (ik zie nu nog Antwerpse moordenaars met
flambeeuwen in de processie lopen, maar mevrouw Suquet – of is het Sucquet? – wil maar
geen gezicht krijgen) heb ik het niet over mijn hart gekregen van U lastig te vallen met
hetgeen ik U nu maar schrijf: het is namelijk zo dat ik graag bij U op bezoek kom, en dat ik
dat liever doe zonder het excuus dat ik U iets te vragen heb. Ik ga soms buurten bij Karel
Jonckheere, in Rijmenam: de derde keer dat ik er kwam was hij een paar minuten
verbauwereerd toen ik hem op zijn vraag: en zeg het nu eens, quel est l’objet de votre
visite, antwoordde dat ik zo maar kwam buurten: ik wil maar zeggen: sommigen blijken
dat te appreciëren, dat men hun iets vraagt.

U weet wat ik U wil vragen: een stuk voor het N.V.T. Ik weet dat U niet graag iets
afstaat – ook omdat het bijna ondoenbaar is een stuk uit een geheel te halen. En toch. Een
anthologisch tijdschrift als het N.V.T. mag fragmenten publiceren. Ik zal geen platte broodjes
bakken (‘we zouden bijzonder vereerd zijn,’ enzovoort): U weet dat we van uw werk houden,
en dat ook graag laten zien. Als ik schrijf ‘we’, dan mag U lezen – het is ook in hun naam dat
ik U schrijf: Ivo Michiels, Henri-Floris Jespers, Wim Meewis, het heel N.V.T.

Er is nog iets: velen die Het gedroomde boek hebben gezien, op de televisie, vragen
naar de tekst. Ik had aan Jef Cornelis, en aan Ivo Michiels, voorgesteld van het in het
N.V.T. te publiceren, maar Raster (Bernlef) vraagt me ook iets (eerst vroegen ze me een
soortement biografie), en dan stel ik maar het scenario voor, dit is, eigenlijk, een gerichte
keuze uit uw werk (met hier en daar beschrijvingen van het filmbeeld). Ik weet niet of
Raster het aanneemt. Er komt daar wel wat juridisch bij kijken, denk ik: moet er aan de
auteur, de uitgever, en ook de B.R.T. niet gevraagd worden of dat mag afgedrukt worden?
Ik stel U de vraag niet, ik signaleer alleen maar het bestaan van de vraag: er zullen wel
mensen zijn die het antwoord kennen – maar alleszins moet U zelf, in de eerste plaats, er
akkoord mee gaan. Hopelijk vermoei ik U niet met deze administratieve kwestie.
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ik pas benaderd nadat alle beelden gescho-
ten waren.

‘Sommige beelden hebben me diep
ontroerd’

K.B./D.P.: Het gedroomde boek is pas op 9
januari 1980 op antenne gekomen. Blijkens
vermeldingen in het radio- en televisiemagazine
HUMO was de uitzending eerst gepland op 17
oktober 1979, vervolgens op 19 december
1979 en ten slotte op 9 januari 1980.
J.C.: Ook de programmering van de film ver-
liep rampzalig. In oktober 1979 was er een
staking, in december 1979 moest Het
gedroomde boek wijken voor de rechtstreekse
uitzending van een voetbalwedstrijd. Maurice
Gilliams en zijn vrouw hadden de film geluk-
kig al gezien: er was een preview voor hen
georganiseerd met de grote bazen van de
openbare omroep: Joz. Van Liempt, afdelings-
hoofd van de dienst Kunstzaken; Jan Van der
Straeten, directeur Cultuur; Nic Bal, pro-
grammadirecteur en Paul Vandenbussche,
directeur-generaal. Ook Jozef Deleu was van
de partij. Gilliams werd ontvangen als een
koning. De BRT-top was duidelijk in zijn nop-
jes. Het gedroomde boek is voor hen bovendien
geprojecteerd als film, niet als video. Er is later
ook een bioscoopversie gemaakt.
K.B./D.P.: Hoe reageerde Maurice Gilliams op
de film?
J.C.: Hij was zeer tevreden. Na de uitzending
op televisie heeft hij me zelfs een briefje
gestuurd: ‘Sommige beelden hebben me diep
ontroerd en ik heb er moeite mee gehad om
mijn ontroering te verbergen voor de dierbare
wezens die mede naar de beelden-poëzie met
mij keken. Ik ben u dankbaar.’
K.B./D.P.: Ook de kritiek van de schrijvende
pers was overwegend lovend.
J.C.: Zelfs Humo was gematigd positief. Ik
heb gelukkig geen schade opgelopen door

die film. Dat had nochtans gekund. Een film
over Vita Brevis, dat was iets om je nek over
te breken.
K.B./D.P.: Heb je contact gehouden met
Gilliams?
J.C.: Ja, tot aan zijn dood in 1982. Eerst om
professionele redenen: ik was onmiddellijk
na de afronding van de Nederlandse versie
begonnen aan de Franse en de Engelse ver-
sie. Met Wanda Boeke, de vertaler van de
Engelse versie, ben ik, meen ik, tweemaal bij
Gilliams’ thuis geweest. Zij wilde een aantal
passages met hem doornemen. 
K.B./D.P.: De anderstalige versies waren van
bij het begin van het gehele project voorzien. In
een document dat we hebben aangetroffen in
het archief van de BRT motiveert Ludo
Bekkers, producer, de opvatting over de regie
van de film met verwijzing naar een mogelijke
distributie in het buitenland: ‘Daarbij moet
ingecalculeerd worden dat een dergelijke pro-
ductie, waarbij dus geen spreekrollen voorzien
worden, er kan toe bijdragen om deze merk-
waardige auteur in het buitenland te leren ken-
nen.’
J.C.: Dat is ook gelukt. De film is vertoond op
een festival in Venetië. Ik meen dat de film
daarna in Amerika door diverse PPS-stati-
ons vertoond is, onder impuls van een orga-
nisatie die zich bezighield met moeilijke pro-
ducties voor televisie. Het gedroomde boek
heeft een internationale carrière gehad! Ik
vind de Engelse en de Franse versie trou-
wens ook beter dan de Nederlandse.
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: De vertaling door Wanda Boeke, voor
het Engels, en door Georges Adé, voor het
Frans, waren uitstekend. Voor de Franse
versie hebben we eerst Roland Barthes
benaderd om de tekstexcerpten te lezen,
maar hij hapte niet toe – ‘il me faut […] veil-
ler rigoureusement à ne pas me disperser et
renoncer à tout engagement extérieur à
mon travail’. Drie maanden later overleed

hij. We hebben gewerkt met ‘onbekende’
stemmen.
K.B./D.P.: Waarom wilde je per se met Roland
Barthes werken?
J.C.: Dat is toch overduidelijk: Het gedroom-
de boek beschouw ik als een soort
Fragments d’un discours amoureux.
K.B./D.P.: Vooral de stem van de jonge knaap is
meer geslaagd in het Frans en het Engels.
J.C.: Ik was ook niet zo gelukkig met de stem
van de jongen in de Nederlandse versie. Ik
heb een kennis ingeschakeld, Ludo Frateur,
om een vervanger te zoeken, maar hij heeft
niemand anders aangebracht.
K.B./D.P.: Ook de Vlaamse pers noemt haast
als enige punt van kritiek de stem van de jon-
gen. Frans Boenders schrijft in Kunst en
Cultuur: ‘Het enige wat mij […] heeft gestoord
is de zegging van de jongen, niet omdat het
ritme ervan hort of de dictie ongenietbaar is
(beide aanmerkingen zijn overigens helaas
juist), maar omdat de stijlbreuk met de nadruk-
kelijke, bezwerende stem van de 79-jarige
auteur niet te verantwoorden is.’ En Freddy De
Vree in NRC Handelsblad: ‘Soms hoort men
een kinderstem, die in moeilijk te begrijpen
Antwerps-Vlaams brokjes tekst leest – de enige
fout in deze film.’
J.C.: Ik kan alleen maar herhalen dat ik met
name de Engelse versie hoger inschat dan
de Nederlandse, niet alleen omwille van de
lectuur van de jongeling.
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Er is een groot verschil tussen de
Nederlandse tekst en de Engelse vertaling.
Wanda Boeke heeft de Nederlandse tekst
afgekrabd. Zij las Gilliams’ tekst op een bij-
zonder kritische manier. Er is heel veel tijd
aan de vertaling besteed.
K.B./D.P.: Heeft Gilliams die vertaling gezien
of gelezen?
J.C.: Nee. Boeke heeft hem wel om feedback
verzocht, meen ik. De tekst is ook beter
ingesproken, neutraler.

K.B./D.P.: Jij was dus uiteindelijk niet tevreden
met de manier waarop Gilliams de teksten had
ingelezen?
J.C.: Neen, dat geaffecteerde… ik wilde op
een zeker moment af van dat pathos. Ik had
me heel snel gerealiseerd dat ik voor de
Nederlandse versie vastzat aan de stem van
Gilliams. Welke andere oplossing had ik
kunnen bedenken? Le livre rêvé en – meer
nog – The envisioned book boden me echter
de kans om met de tekst op een andere
– veel lichtere – manier om te gaan. Dat
Vlaamse moest weg.

Documentatie: Iris Paschalidis & 
Asia Wieloch
Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams
Met dank aan Argos & Albert Maene 
(VRT-archief)

Illustraties: stills uit Het gedroomde boek –
Variaties op Vita Brevis van Maurice Gilliams
(1900-1982). Met dank aan Argos voor
het beeldmateriaal.

Vanuit mijn raam kijk ik op een 17de-eeuwse koer langs de vaart die Maria
Theresia later voor de Leuvenaars zou laten graven, tot aan het Zennegat, in Mechelen. 
De landelijke rust wordt verstoord door het gedaver van een tractor. Het bos populieren
aan de overkant is donkergroen, hier en daar bijna zwart, het is halftien, de bakstenen
trapgevel komt goed uit. Ik zie U op de Grote Markt in Mechelen staan, en een café
uitkiezen. ‘Gouden Beer’. 

Met eerbiedige groeten, Georges Adé

18 juli 1980

Georges Adé publiceert een essay over Maurice Gilliams naar aanleiding 
van de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren in De Nieuwe.

28 juli 1980

Brief van Georges Adé aan Maurice Gilliams (handschrift, collectie 
AMVC-Letterenhuis, Antwerpen)

Mechelen 28 juli 1980
Zeer geachte heer Gilliams, 

Verwante en verstokte operabezoekers vertelden me graag hoe twintig jaar geleden in de
K.V.O. een prachtig Italiaans afscheidsduo, uit La Tosca, te niet gedaan werd door een
Vlaamse bewaker die alleen maar ‘’t is tijd!’ moest zingen.
Ik voel mij een beetje als die bewaker nu. Het Pantheon zindert nog na van het lofconcert
ter uwer ere, en ik kom, opnieuw, zeuren. Alle gekheid op een stokje, ik hoop
vanzelfsprekend dat U het, alles in acht genomen, goed stelt: ik bel u liever niet op, U zal
de laatste tijd al genoeg lastiggevallen zijn. In de tweede helft van augustus bel ik u wel op,
maar dan om te vragen of het past dat ik nog eens langs kom. Maar ik blijf durven hopen
dat ik op een tekst van U mag rekenen. 

Met eerbiedige groeten, Georges Adé, B. Empainlaan 121, 2800 Mechelen

29 oktober 1980

Brief van Georges Adé aan Maurice Gilliams (handschrift, collectie 
AMVC-Letterenhuis, Antwerpen)

Mechelen, 29 oktober 1980 

Zeer Geachte Heer Gilliams, Deze drukproeven van Septentrion stuur ik U om U
onverhoeds nog eens te vragen of het N.V.T., weldra, een tekst van U mag afdrukken. 

Met eerbiedwaardige groeten, Georges Adé

januari – februari 1981

Nieuw Vlaams Tijdschrift publiceert het scenario van Het gedroomde boek van 
Jef Cornelis en Laurent Veydt. Het scenario wordt voorafgegaan door een inleiding,
een handleiding en de generiek (N.V.T., 34/1, pp. 27-60).

Met dank aan de erven Georges Adé: Magda Schuurmans, Sofie Adé en Anne Adé.
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La Zone Absolue
Een tentoonstelling van Jacques Charlier in 1970  

JEAN MICHEL BOTQUIN

Graag bezorg ik u een offerte

Het was tijdens de zomer van 2007, in de auto
op weg naar Parijs.

Terwijl hij aan de scenografie werkt van een
tentoonstelling die hij deelt met Arnaud Labelle-
Rojoux, komt Jacques Lizène op het idee om op de
grond een lijn te trekken tussen de zone die aan
hem is toegewezen en die waar Arnaud Labelle-
Rojoux zijn werken zal opstellen. Of beter nog,
verduidelijkt hij: we brengen op het beton een
strook tape aan, en creëren zo een ‘twee-eiige’
ruimte. Ad rem zoals steeds, verklaart ‘le petit-
maître’: ‘Dit is een hommage aan Jacques
Charlier, La Zone Absolue, Apiaw, 1970.’ 
Om het publiek te kunnen informeren en de
zaken meer dan 35 jaar na datum te duiden,
neem ik naar aanleiding van deze dubbelten-
toonstelling contact op met Jacques Charlier: of
hij me misschien een foto kan bezorgen van die
bewuste Zone Absolue, die, zo herinnert zich
Jacques Lizène, destijds zoveel ophef maakte.

Jacques Charlier komt niet zomaar met een
foto aanzetten, maar met een compleet archief.
‘Het was een totale satire, een heuse mystiek-
collectieve waan’, vertelt hij, terwijl hij een voor
een de beelden toelicht die we samen (her)ont-
dekken. Een hele reeks documenten houdt recht-
streeks verband met de tentoonstelling die in
1970 plaatsvond bij Apiaw, de Association pour
le progrès intellectuel et artistique de Wallonie,
maar er zitten ook andere archiefstukken bij. Het
lijkt wel een verzameling propagandamateriaal,
waartussen ook nog wat vreemdsoortige familie-
albums zijn beland. Tekeningen, zogeheten
‘bedrijfsfoto’s’, beelden van acties en demonstra-
ties, pamfletten, de gestencilde publicaties van de
groep Total’s, een transparante vlag, een film
getiteld Canalisation, postkaarten ook. ‘Y a bon
béton’, staat op een ervan te lezen, en op een
andere: ‘Je suis prêt à vous faire un devis’ (‘Graag
bezorg ik u een offerte’). ‘Il faudrait bétonner
l’espace de la terre à la lune’ (‘Betonneer de
ruimte tussen de aarde en de maan’) klinkt het
op een derde. Een hele reeks slogans passeert de
revue: Sociale demobilisatie! Stort de stad vol!
En overal die raadselachtige sticker: Ici bientôt
zone absolue!, vergezeld van de officiële afkorting
S.T.P., Service Technique Provincial. Die Zone
Absolue is blijkbaar niet zomaar een werk, en
ook geen tentoonstelling. Het is een cyclus van
werken, een project over meerdere jaren, vertakt
als een buizenstelsel, een strijdlustig aftasten
van een artistieke en politieke werkelijkheid, een
bevraging in de vorm van acties.

In een tijd van collectivistische utopieën en
van een even modern als conform geluk, bedrijft
Jacques Charlier, die ook dan al blijk geeft van
een groot strategisch inzicht in de geheimen van
het kunstsysteem, voortdurend allerlei vormen
van kritiek. Als een romantische Sisyphus op de
terril van Saint-Gilles, als basismilitant in het
verzet tegen de plannen voor een autoweg die
zich door het Luikse stadscentrum zal boren,
als goed geïnformeerde mail-artkunstenaar,
onderkoelde activist, satiricus van sociaal-poli-
tieke ideeën en situaties en kameleontische
beoefenaar van de meest uiteenlopende stijlen,
bedient Charlier zich met bijzondere scherpzin-
nigheid van de parodie. Achter dat verhaal over
allesoverheersend beton versus allesoverheer-
send groen, achter het voorstel tot ‘collectieve
ontheemding’ binnen de stedelijke omgeving
schuilt veel meer dan een sociologische of ste-
denbouwkundige kritiek. Eerder zou men kun-
nen spreken van een extreem monument tegen
alle extremen. Absoluut. 

Spoedig groeit het plan om de Zone Absolue te
reactiveren in de vorm van een tentoonstelling. En
om er dit interview bij te maken. Waarvan akte.

Collectieve ontheemding

Jean-Michel Botquin: De Zone Absolue
behelst in feite een heel programma. Het lijkt
om heel wat meer te gaan dan alleen maar een
werk of een tentoonstelling, meer bepaald de
tentoonstelling die in januari 1970 plaatsvindt
in Luik.
Jacques Charlier: Je moet inderdaad de
zaken in hun context zien om goed te begrij-
pen hoe ik ertoe gekomen ben dat allemaal

te bedenken. Na mijn legerdienst ga ik in
1958 als aspirant-tekenaar aan de slag bij
de Service technique provincial de Liège.
Men vertrouwt me een aantal heel simpele
taken toe: verslagen typen, plannen afdruk-
ken, het terrein verkennen, de niveleerlat
dragen om topografische opmetingen te
verrichten. De opdracht bestaat erin het
wegennet van het eerste district van die
provinciale technische dienst te verbeteren
en nieuwe industriezones te vestigen. Na de
werkuren maak ik collages met objecten en
ook abstract-expressionistische schilderij-
en. Op artistiek gebied ben ik een complete
autodidact. In feite was ik al sinds mijn
jeugd in kunst geïnteresseerd. Ik las ook
veel, vooral Franz Kafka, die er zo wonder-
wel in slaagde zijn werk als schrijver te com-
bineren met zijn baan bij een Praagse verze-
keringsmaatschappij.
J.M.B.: Zo’n beetje uw situatie, niet? Of
althans wat u bij de S.T.P. hebt gedaan?
J.C.: Inderdaad. Toen de popart en het
Nouveau Réalisme hier de kop opstaken,
stelde ik me de vraag hoe we onze identiteit
konden vrijwaren tegen die Amerikaanse
neodadaïstische pletwals. En hoe we moes-
ten omgaan met Restany en zijn Nouveaux
Réalistes. Ik praatte er vaak over met
Marcel Broodthaers, die mijn bezorgdheid
deelde. Waar was nog onze plaats, nu deze
kunstenaars al Brussel en Antwerpen had-
den veroverd? Ik ging er van uit dat de
popart was ontstaan door de reclame te
beschouwen als een readymade en ze, mid-
dels enkele esthetische ingrepen, naar de
kunstwereld over te planten. Zo was ik op
het idee gekomen om op mijn beurt datgene
waar ik beroepsmatig, en louter om den
brode, mee bezig was, als kritisch wapen in
te zetten tegen het Nouveau Réalisme en de
popart. Ik ben toen begonnen met het ver-
zamelen van die kleine foto’s die werden
gemaakt op de dienst waar ik voor werkte.
Ik raakte bevriend met de mecanograaf en
de fotograaf, collega’s met wie ik veel tijd
doorbracht aangezien ik dag in dag uit
plannen moest afdrukken volgens het
ammoniakprocédé: plannen van wegen,
makkelijk zes of zeven meter lang. In de
vuilnisbakken van de mecanografische
dienst had ik fotootjes van bietenvelden
gevonden. Het waren heel banale foto’s die
werden gebruikt ter illustratie van de ver-
slagen van de dienst. Hun rauwe, onestheti-
sche kant fascineerde me. Meestal is er geen
voorplan; in technisch opzicht zijn het
goede beelden, maar zonder enige aandacht
voor compositie. En de plekken die in beeld
komen, zijn uiteraard niet diegene waar de
gemiddelde fotograaf naar op zoek is. Ik
werd geconfronteerd met een volkomen
nieuwe, ruige realiteit, die zich wel eens uit-
stekend zou kunnen lenen voor het beel-
dende weerwerk dat ik tegen de popart

wilde bieden. Ondertussen tekende ik ont-
werpen voor provinciale wegen, lengte- en
dwarsprofielen, en uiterst gedetailleerde
ontwerpen voor ‘kunstwerken’. En alweer
stelde ik me de vraag hoe ik deze tekeningen
in het artistieke veld zou kunnen introduce-
ren. In Luik woedden op dat moment felle
discussies over de plannen voor een auto-
snelweg die tot in het centrum zou reiken
en zich letterlijk door de stad zou boren. De
voorlopers van de groene beweging spraken
zich unaniem uit tegen deze totale verstede-
lijking, die er steeds meer op gericht leek om
alles te betonneren en groenzones en histo-
rische stadsdelen van de kaart te vegen…
J.M.B.: Totale verstedelijking… Ik mag aanne-
men dat dat iets te maken heeft met de groep
Total’s, die u in 1965 opricht?
J.C.: Ja, in 1965. De naam verwees naar een
werkgroepje, gesticht door Jean-Marie
Decheneux en Paul Dubar. Total’s Club was
de naam. Ze hadden zelfs lidkaarten. Ik
vond het erg grappig en zo heb ik beslist een
tijdschrift te lanceren onder de naam Total’s
Underground, la revue souterraine liégeoise.
Het tijdschrift zal sporadisch verschijnen tot
in 1968. Als ik het me goed herinner, heb-
ben we zeven of acht nummers uitge-
bracht, meer niet. We hadden een zestigtal
abonnees verzameld, die ons trouw zijn
gebleven tot de laatste snik. Maar tussen de
zeldzame publicaties door vonden ook bij-
eenkomsten plaats, kleine happenings,
acties. Dat blad was ook een middel om te
communiceren met de buitenwereld, met
activisten allerhande, zowel de Hollandse
provo’s als een aantal groepen uit de
Oostbloklanden. Via de post bereikten ons
de geschriften van Australische en Britse
anarchistische en revolutionaire groeperin-
gen, van de Duitse Fluxusbeweging en zelfs
van een collectief uit Malmö. Met de Franse
scene waren we in verhouding minder ver-
trouwd, maar via uitgeverij Le Pavé onder-
hielden we toch contacten met de situatio-
nisten uit Straatsburg. Kortom, Total’s was
een communicatiemiddel, in een tijd dat de
mail art helemaal in was. De post was voor
ons een manier om uit ons isolement te bre-
ken en op de hoogte te blijven van de situa-
tie in het buitenland. In die periode ben ik
trouwens ook op bezoek geweest bij de
Amsterdamse provo’s. Hun hoofdkwartier
was gevestigd op een woonboot. Een com-
plete staff leefde er in een soort van commu-
ne. Om hen te benaderen moest je een heel
ritueel doorlopen: er was zelfs een fluiter die
bezoekers moest aankondigen, zoals bij het
verzet. Je reinste waanzin. Bij die gelegen-
heid heb ik ook de leidster van de
Amsterdamse feministen ontmoet; ze
droomde ervan om een wolk van witte fiet-
sen over de hele stad te laten uitzwermen.
Het was een interessant idee; ze heeft sinds-
dien ook heel wat verwezenlijkt. 

J.M.B.: Wat publiceerde u in Total’s?
J.C.: Het was niet altijd makkelijk om mede-
werkers te vinden…  Paul Dubar maakte
tekeningen, we publiceerden teksten van
Walter Swennen. Ik herinner me ook een
bijdrage van Terry Riley, een musicus die
vrij bekend was in het undergroundmilieu
en ons een soort van fluitje had toege-
stuurd, een stuk papier waarmee je muziek
kon maken. In het tijdschrift schoven we
ook kleine kaartjes waarop de woorden
‘merde autorisée’ gedrukt stonden. Het was
de bedoeling dat de lezers ze in de hoopjes
hondenpoep zouden planten waar de stoe-
pen mee bezaaid lagen; er waren ook aan-
plakbiljetten met ‘civilisation’ erop, die
overal konden worden verspreid. Het ging
eigenlijk om een onschuldige vorm van tijd-
verdrijf, een manier om onze avonden te
vullen door spelletjes te verzinnen, een beet-
je in de geest van de situationisten, maar
ongetwijfeld braver. Zo besloten we bijvoor-
beeld ons te verplaatsen van punt A naar
punt B, volgens een rechte lijn, ongeacht de
hindernissen die we op onze weg zouden
tegenkomen. Ik had zelfs het project opge-
vat om voor enkele uren of dagen de moe-
ders en vaders van verschillende gezinnen
uit te wisselen, waarbij het erop aan zou
komen deze sociale rolpatronen zo conform
mogelijk te vertolken. Het zou vandaag best
een leuk format opleveren voor reality-tv.
Achteraf gezien besef ik dat we sterk beïn-
vloed waren door de warholiaanse ideolo-
gie, waarover toen veel werd gesproken, en
door de kritische analyse van Baudrillard.
In 1968 leerde ik zijn Système des objets ken-
nen en begon ik in tijdschriften artikels van
hem te lezen. Tijdens de jaren 70 zou ik erg
trouw blijven aan zijn gedachtegoed, terwijl
de meeste professionele filosofen die mijn
pad kruisten, vooral schermden met
Barthes, Derrida, Foucault en Althusser.
Geen van hen sprak me echt aan, en ik had
moeite om ze te begrijpen. De meer poëti-
sche benadering van Baudrillard beviel me
veel beter. 
J.M.B.: Ik neem aan dat het editoriaal van het
eerste nummer van Total’s van uw hand is. Een
bepaalde zin heeft me bijzonder getroffen. Grosso
modo legt u in deze tekst uit dat u niet voor een
provo, beatnik of anarchist wil doorgaan, en dat
dat trouwens allemaal termen zijn uit een door
de consumptie misvormde journalistiek. U voegt
eraan toe, en daar wil ik precies toe komen, dat
‘Total’s geen hoop koestert, niet strijdt voor een
nieuwe, utopische ‘vrijheid’ waarbij alle mensen
eindelijk tot zelfbewustzijn zullen komen. Total’s
stelt zich ermee tevreden in verborgen hoekjes te
overleven, zonder te willen overtuigen’…
Overleven in verborgen hoekjes, zonder te willen
overtuigen: voor een militant vertoog klinkt dit
erg poëtisch, maar het getuigt toch ook van een
grote ontgoocheling, niet?
J.C.: Ik was inderdaad erg ontgoocheld in al
die verscheidene vormen van verzet en dat
is ook makkelijk te begrijpen. Vanaf m’n
zeventiende had ik in een bepaalde sociale
context geleefd, ik ging om met collega’s die
de meest uiteenlopende politieke overtui-
gingen waren toegedaan; ik heb de bewe-
gingen van ’68 zien opkomen, en vooral
kunnen zien waar ze vandaan kwamen. Ik
heb gereageerd in een soort van reflex: die
van de arbeiderszoon tegenover de fils à
papa. Ik stelde me dus grote vragen bij die
rijkeluiskinderen die revolutietje speelden,
zich in maopakken staken en niet eens
beseften waar ze mee bezig waren.
Natuurlijk vond ik een groot deel van de
beweging erg vitaal, maar vanaf het ogen-
blik dat ze werkelijk tot de sociale sfeer wilde
doordringen, zat ze er volgens mij glad
naast. Ik was dus erg wantrouwig tegen-
over dit alles. Dit ongeloof zal me vaak wor-
den verweten; sommigen zullen me uitma-
ken voor reactionaire jansenist. Volgens
hen wilde ik ontkennen dat het mogelijk is
de sociale werkelijkheid te veranderen in de
wereld waarin we leven, ook de sociale wer-
kelijkheid van de kunst. Mijn indruk was
dat de meest extreme reacties reeds in de
sfeer van het spectaculaire waren beland.
Of ik voelde althans aan dat ze spectaculair
zouden worden, dat ze door de markt zou-
den worden gerecupereerd. Soms nam ik
deel aan bepaalde acties, zoals bijvoorbeeld
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het vermenigvuldigen van werken met het
oog op democratisering, maar ik geloofde er
eigenlijk niet zo in. Het bewijs: ter gelegen-
heid van de tentoonstelling Zone Absolue
bracht ik een multipel uit die 500 ballen
kostte, en ik heb er maar één exemplaar van
verkocht! De rest heb ik achteraf vernietigd.
Alleen spullen die op de markt worden over-
gewaardeerd, zijn als multipel verkoopbaar.
Kortom, ik geloof dus niet in die complete
breuk. 
J.M.B.: Als het om politieke actie gaat, lijkt u al
even sceptisch. U besluit het editoriaal met de
volgende woorden: ‘Onze happenings mogen
dan provocerend lijken, het zijn slechts proeven
van collectieve ontheemding…’ 
J.C.: Absoluut. En dat geloof ik nog steeds. 
J.M.B.: Wat is collectieve ontheemding?
J.C.: Collectieve ontheemding is misschien
een manier om de kunst, de poëtische situa-
tie en haar werkelijkheid, anders te bekij-
ken. Verder gaat het voor mij niet. Ook wan-
neer de actie tot het uiterste wordt gedre-
ven, beschouw ik ze niet als een soort door-
breken van taboes. Toen die worstenvreters
van de Weense school op het toneel ver-
schenen, kon ik daar best om lachen, maar
ik geloofde er niet in. Het enige wat volgens
mij in theoretisch opzicht wel van belang is
geweest, is de tentoonstelling BMPT in het
Musée d’Art moderne in Parijs in 1967. Ze
maakte me aan het lachen en was tegelijk
erg intelligent. Heel jammer trouwens dat
de humoristische kant ervan zo onder de
mat is geveegd. Er werd daar echt op een
andere manier en met veel ironie tegen de
situatie aangekeken. Eigenlijk is dat de eer-
ste keer dat ik werd geconfronteerd met een
zo radicaal discours over de uitwisselbaar-
heid van praktijken. Ik kwam er tot het
besef dat elke toeschouwer, mits de nodige
aandacht, de betekenis van deze werken
kon vatten. De hele romantiek van de
Nouveaux Réalistes werd hier overboord
gegooid om alleen over te houden wat er te
zien was, niets meer. Het was een spectacu-
laire, haast overspannen enscenering, een
frisse wind, met die typisch Franse theoreti-
sche inslag waar ik altijd al een zwak voor
heb gehad. 
J.M.B.: Ik kom even terug op uw definitie van de
actie: het gaat dus om collectieve ontheemding.
En u vervolgt: ‘door een gebeuren op touw te
zetten waarbij elkeen verplicht is iets te doen
wat taboe is, en zo gedwongen wordt om, zon-
der exaltatie, uit zijn vertrouwde omgeving te
stappen.’ 
J.C.: Ah ja! Zonder exaltatie! Geweldig!
(lacht). Tijdens die evenementen en happe-
nings heerste altijd een zekere opwinding,
alsof het om een soort van voodooritueel
ging, terwijl er eigenlijk helemaal niets
gebeurde. 
J.M.B.: En wat waren dan die ‘totalistische’
acties die u zo zonder exaltatie ondernam?
J.C.: Ik herinner me dat we ter gelegenheid
van een opening bij Apiaw een grote spiegel
hadden meegebracht, waarop we de woor-
den ‘Tableau total’ hadden geschreven. Er
was vrij veel volk. Het vernissagepubliek
kon zichzelf in de spiegel zien; het was de
spiegel van de tentoonstelling. We hebben
hem vernietigd voor we vertrokken. Tijdens
een andere opening bracht ik Philippe
Gielen, een bevriend kunstenaar, mee in

een zak. Hij droeg een pak met das. Voor een
van zijn eigen werken hebben we hem uit
die zak gehaald en zorgvuldig zijn pak afge-
borsteld. Echt om te gillen. Alweer bij
Apiaw – ’t lijkt wel of we het op hen hadden
gemunt – hadden we een kartonnen doos
de tentoonstelling binnengesmokkeld, met
een kip erin. We hebben die kip natuurlijk
op het vernissagepubliek losgelaten.
Jammer genoeg brak zij bij het neerkomen
een poot. Zij werd de kreupele kip van de
tentoonstelling. Onze acties hadden altijd
klasse, er was niets trashy aan. In het mu-
seum hebben we, tijdens de officiële toe-
spraken bij de opening van een tentoonstel-
ling, rouwruikers neergelegd bij de schilde-
rijen van een lyrisch abstract schilder, die
net met een of andere prijs was bekroond.
Dit alles zonder exaltatie, overeenkomstig
de tijdgeest. Ik denk natuurlijk terug aan
Allan Kaprow, voor wiens theoretische
positie ik veel waardering had. Het idee om
een verkeersopstopping als een kunstwerk
te beschouwen, de manier waarop hij bin-
nen artistieke bewegingen functioneerde:
het waren geen grootse dingen, maar ze
waren wel heel doordacht. Een houtblok
doormidden zagen en de stukken weer aan
elkaar lijmen om dat blok te reconstrueren,
bijvoorbeeld. Voor mij was zo’n aanpak veel
interessanter dan die van het Nouveau
Réalisme of de popkunstenaars. Het bete-
kende voor mij een grote schok, even
belangrijk als de kennismaking, iets eerder,
met het werk van Rauschenberg.
J.M.B.: Ik citeer u verder: ‘Men hoeft alleen
maar toe te kijken hoe wij leven. De revolutie en
evolutie (als er al zoiets bestaat) is niets anders
dan onze ‘andere’ manier van leven, die ons toe-
laat te ademen, scheppend bezig te zijn. Niet
omdat wij dat willen en verlangen, maar omdat
we niet anders kunnen ‘ageren’.’ U staat in die
tijd vrij dicht bij een bepaalde Fluxus-
mentaliteit?
J.C.: Inderdaad. Maar we namen tegelijk
ook een anarchistische houding aan jegens
al die activistische strekkingen en de hele
Fluxusbeweging. Wanneer ik voorstelde om
het kunstsysteem te verstoren met die
bedrijfsfoto’s, die door anderen waren
gemaakt, maar door mij in de openbaarheid
werden gebracht, dan ging dat lijnrecht in
tegen bepaalde aspecten van de Fluxus-
ideologie, waarbij de kunstenaar een soort
van goeroe werd die anderen in staat stelde
om kunstenaar te worden. Het duidelijkste
voorbeeld was Joseph Beuys, die van zich
liet spreken door de deuren van de
Academie open te gooien en te verkondigen
dat iedereen kunst kon maken. Ik zag de rol
van kunst heel anders. Ik vond dat de
popart en het Nouveau Réalisme een stuk
van de werkelijkheid hadden genegeerd dat
misschien in het domein van de kunst
moest worden geïntroduceerd: de sociale
werkelijkheid. Warhol gebruikte persfoto’s,
Rosenquist de reclame, Rauschenberg her-
nam Schwitters’ Merzbauten en gaf ze een
plaats in het Amerikaanse landschap.
Vooral die laatste boeide me enorm; met
hem voelde ik me het meest verwant omdat
hij zo poëtisch ingesteld was en bleef open-
staan voor alle disciplines. Ik van mijn kant
besliste dus om me een werkelijkheid uit het
bedrijfsleven toe te eigenen, objecten die

door arbeiders waren vervaardigd, en deze
in het artistieke veld te introduceren door ze
te signeren, ze het statuut van kunstobject
te verlenen. In ideologisch opzicht had ik
het er wel moeilijk mee. Iets zomaar uit zijn
sociale context lichten, het van de straat
plukken en de kunstwereld binnenloodsen,
het signeren, er een kunstwerk van maken
en bijgevolg een object van speculatie: dat is
toch een soort van bedrog, een vorm van
religieuze toe-eigening. Tal van kunste-
naars zullen daar hun paard van Troje van
maken, en je zou haast kunnen stellen dat
dit de pompierkunst is geweest van de 20ste
eeuw. Ik was mij daarvan bewust geworden
vanaf het moment dat ik met mijn  ‘bedrijfs-
foto’s’ aan de slag was gegaan. Al die door
ambachtslui of arbeiders vervaardigde
kitschvoorwerpen worden een soort van
grondstof, geconsacreerd door priester-
kunstenaars die ze omtoveren tot objecten
van speculatie, door er een totaal overge-
waardeerde prijs op te plakken. En wat
wordt dan de musea binnengeloodst?
Markt- en consumptiegoederen die de ver-
zamelaars zich op hun beurt zullen toe-
eigenen. Het gaat hier om een geweldige
geloofsbelijdenis: op deze manier kan ook
het minste zuchtje wind worden getrans-
substantieerd. Het wordt vergoddelijkt, uit
het graf opgewekt, gered van de apocalyps.
Ik denk dat dit ook samenhangt met onze
opvatting van de dood. Aangezien die geen
uitzicht meer biedt op het paradijs, moeten
we dit laatste dan maar in het leven zelf
waarmaken, in real time. Die wederopstan-
ding van lichamen, de verheerlijkte licha-
men van het christendom, vind je terug in
de cultus van de eeuwige jeugd. Maar daar
wordt het lichaam gekloond. En in die mis-
dienst fungeert het kunstobject als zaligma-
kend object: het lichaam van Christus. Het
wordt naar het museum gebracht om door
het publiek te worden vereerd. En het muse-
um moet druk bezocht worden. Er moet een
massa-effect zijn, ‘faire plier Beaubourg’
(‘Beaubourg platlopen’), zoals Baudrillard
zei. Het object moet gezien, bekeken wor-
den, het wordt ons opgedrongen door de
machthebbers, de macht van het kapitaal,
een theologische macht. We leven in een
soort van globale curie waar het Vaticaan
vervangen is door een stel verzamelaars en
galeriehouders in de rol van hogepriester.
Dat had ik allemaal al heel snel in de gaten:
die naar het museum getransponeerde
straatreligie, de hele constructie. Het zijn
bruggen die tot sculpturen worden, en
steeds transparantere sculpturen. Dat gaat
nog altijd door: kijk maar hoe transparant
de hoogtechnologische brug van Millau in
het landschap staat! (gelach)
J.M.B.: Transparant, zegt u?
J.C.: Het ideaal van transparantie, de obsessie
met of de belofte van transparantie. In 1967
maak ik een transparante vlag. Ik heb een
reeks transparante objecten gemaakt, onder
meer een penseel. Had ik het kunnen beta-
len, dan had ik transparant meubilair ont-
worpen, een hele woonkamer bijvoorbeeld,
als een karikatuur van wat de consumptie-
maatschappij ons voorspiegelt. Het laatste
nummer van Total’s heb ik in een transpa-
rante folie gebonden, waarop geschreven
stond: ‘Edition Infinie’ (Oneindige Editie). We

beleefden echt het fantasma van de transpa-
rantie en men beloofde ons een leven als in
een aquarium, waar we naakt zouden kun-
nen rondlopen. Hoe meer men bezig was met
transparantie, des te ondoordringbaarder
werd het mysterie. 
J.M.B.: Met die transparante vlag liep u op het
Brusselse Brouckèreplein te zwaaien tijdens
een betoging. Wat was daar gaande?
J.C.: De groep Total’s liep mee in de betoging
tegen kernwapens in Brussel, met de trans-
parante vlag. We hadden een pleister over
onze mond gekleefd en deelden transparan-
te papiertjes uit aan al wie we tegenkwa-
men. Wat die betoging betreft, was het ons
enerzijds te doen om de verbeelding van die
idee van transparantie waar ik het net over
had, maar we wilden ook een zekere afkoe-
ling brengen in die stoet, de temperatuur
wat naar beneden halen, de megafoons en
het tromgeroffel van antwoord dienen. We
hebben een stille zone geschapen. Het was
een manier om aan te geven dat er eigen-
lijks niets gebeurde, dat de realiteit hele-
maal elders lag en dat al dat theatrale gedoe
weinig zin had. We protesteerden tegen de
manier waarop het protest werd getheatra-
liseerd, terwijl we toch het programma van
de betogers onderschreven. Het was een
soort aftakking die niet over de werkelijk-
heid van de betoging ging, maar over de
werkelijkheid die we daar op dat eigenste
moment beleefden, een manier om te zeg-
gen dat we ons niet door een utopistische
beweging lieten leiden, terwijl de utopie
alomtegenwoordig was, als in een kinderlij-
ke vlucht. Ook al sloot ik me bij de beweging
aan, toch ben ik altijd geneigd geweest er
ijsblokken binnen te smokkelen, om het
zaakje wat te laten afkoelen.  
J.M.B.: Keren we even terug naar uw beroeps-
leven…
J.C.: In die periode schilderde ik veel en ik
probeerde allerlei stijlen uit, want ik tracht-
te elk van mijn ideeën uit te werken aan de
hand van de stijl die er het best bij paste. Ik
moet toegeven dat het zwaarste deel van
mijn werk, de bedrijfsfoto’s, helemaal niet
aansloeg. Ik toonde ze aan Marcel
Broodthaers, maar hij moedigde me niet
echt aan; hij vond het erg moeilijk. Bij
Sonnabend werd ik gewoon wandelen
gestuurd. De redenering was heel simpel: in
deze werken viel nergens een interventie
van de kunstenaar te bespeuren. Ik had
nochtans een hele theorie ontwikkeld om
uit te leggen dat deze foto’s het regelrechte
tegendeel waren van een readymade, maar
de critici waren helemaal niet geïnteres-
seerd. Ik had reeds plannen voor de Zone
Absolue, een soort stedenbouwkundig plan
dat helemaal in het teken zou staan van
beton, een satire op de stadsontwikkeling.
Mikpunt bij uitstek was dat project voor een
autosnelweg die door het Luikse stadscen-
trum moest komen, de knotsgekke maquet-
tes van die echte believers-urbanisten, die
hele stedenbouwkundige waan. Ik liet het
plan aan Marcel Broodthaers zien, die me
aankeek alsof ik op mijn hoofd was gevallen
en me, heel nuchter, de raad gaf om toch
maar eerder een reeks schilderijen te maken
rond het thema beton. Hij beloofde zelfs dat
hij een koper voor me zou vinden. Ik kies
dus in een vakblad een mooi betonblok uit

Nummer 00 van Total’s, 
getekend op transparante film, 21 x 15 cm

Total’s, l’édition souterraine liégeoise n° 1, 
gestencild, 21 x 15 cm, sd.

Total’s, l’édition souterraine liégeoise n° 7, 
gestencild, 21 x 15 cm, sd. 

Aanplakbiljet en kaartje, documenten in bijlage 
bij Total’s
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en schilder een vijftiental doeken: beton-
blokken gezien vanuit verschillende stand-
punten. Yvan Lechien, die de Brusselse
Galerie Cogeime runde, ziet ze en tot mijn
uiterste verbazing koopt hij ze.

Betonurbanisatie

J.M.B.: Dat wordt de tentoonstelling ‘Blocs’, in
1969 in Brussel?
J.C.: Yvan Lechien heeft de doeken inder-
daad tentoongesteld en er behoorlijk wat
van verkocht. Het was echt een verrassing.
Broodthaers maakte van de gelegenheid
gebruik om me voor te stellen aan het
Brusselse avant-gardekringetje: Marie-
Jeanne en Jean Dypréau, Fernande en
Jacques Meuris, Marcel Stael, Jean Ley, Isy
Fiszman, Nicole en Herman Daled, Jean-
Pierre Van Tieghem, Denise en Karel
Geirlandt, Betty Barman… Na de tentoon-
stelling heb ik tevergeefs geprobeerd om
Yvan Lechien te overtuigen een stap verder
te gaan en een Zone Absolue te scheppen,
aangezien hij toch al de geschilderde propa-
ganda had getoond voor deze wereld van
allesoverheersend beton. Ik tekende ook
waterleidingen. Daar had Yvan Lechien wel
enige belangstelling voor, maar van mijn
Zone Absolue wilde hij niets weten. 
J.M.B.: Bij dit plan uit 1968 heeft u een haast
historische tekst geschreven, die in 1983 is
verschenen als bijlage bij het boek Dans les
règles de l’Art. De tekst is getiteld ‘Qu’est-ce
que l’urbanisation-béton d’une ville? Comment
la réaliser?’ (Over de betonurbanisatie van een
stad en hoe deze te verwezenlijken). In deze
tekst stelt u voor om ‘het probleem van de
bewoning en de mobiliteit in de steden op dries-
te en radicale wijze aan te pakken’. Volgt een
reeks methodologische aanbevelingen: psycho-
logische voorbereiding van de doorsnee stadsbe-
woner, inrichting van avondcursussen over
betonproductie, algemene mobilisatie van de
aannemers. En u geeft een gedetailleerde
beschrijving van de uit te voeren werken: het
systematisch opvullen van rioleringen en
afvoerpijpen, het in beton vatten van bescherm-
de monumenten en folkloristische standbeel-
den, het bouwen van betonbarricades op de
invalswegen naar de stad en, tot slot, de algehe-
le betonnering van de stad. Het is regelrechte
waanzin. Bovendien roept u zichzelf uit tot
Directeur van de hele operatie en richt u een
‘Comité des Recherches d’établissement de
Zones Absolues’ op.
J.C.: Absoluut, ik had mezelf inderdaad
benoemd tot ‘Directeur des Zones Absolues’.
Het was de tijd van de poëtische toe-eigenin-
gen. Even later werd Marcel Broodthaers
conservator van het Musée des Aigles, Filiou
werkte aan zijn Poïpoïdrome, Ben richtte
zijn galerie op, Panamarenko paradeerde in
militair uniform, om maar te zwijgen over
Beuys en zijn bureau in Düsseldorf. Wat mij
betreft, ik nam enkel in het kader van dit
werk de functie waar van Directeur des
Zones Absolues. In de loop van de jaren 70
heb ik opnieuw toegeslagen: ik riep mezelf
uit tot Directeur van de C.I.D.A.C., een
instelling gespecialiseerd in de gevaren en
toxiciteit van kunst, een ontwenningscen-
trum naar het model van de Anonieme
Alcoholisten. Hoe te genezen van een ver-
slaving aan kunst en creatie? Alweer een
satirische omkering dus. Door je een derge-
lijke rol toe te meten, creëer je voor jezelf een

parallelle, ondergrondse wereld, een pseudo-
legitimiteit.
J.M.B.: Waarin bestond precies het project voor
die Zone Absolue, behalve in die waanzinnige
betonfictie. Hoe zag u het precies?
J.C.: Die hele situationistische en anarchisti-
sche literatuur die voortdurend bij me in de
bus viel, zette me steeds meer aan het den-
ken over het kunstobject en zijn betekenis
door de eeuwen heen. Ik begon me af te vra-
gen of we niet terug moesten aanknopen bij
een collectieve kunst, heel eenvoudige din-
gen die ons aan het denken konden zetten
over de wereld, als een soort van kritische
symboliek. Ik stond heel kritisch tegenover
de voortschrijdende verstedelijking, maar
evenzeer tegenover een bepaald slag van
groene idealisten, die altijd maar de mond
vol hadden van een terugkeer naar de
natuur en naar de primitieve landbouw,
een fantasma dat in de jaren 60 erg aan-
sloeg. Ik wilde dus een duidelijk object creë-
ren dat als een symbolisch en kritisch beeld
zou fungeren tegen beide extremen. Ik
kwam tot het volgende: we nemen een
betonplaat – een verwijzing naar mijn
beroepsleven – zo’n betonplaat waar wegen
en ‘kunstwerken’ mee worden gebouwd.
Dat is dan zone A, in feite een stuk rijweg.
Daarnaast bakenen we eenzelfde opper-
vlakte goede landbouwgrond af: dat wordt
zone B. Op de dag van de opening wordt het
publiek uitgenodigd om zone B vol te plan-
ten met groenten, bomen of bloemen, alles
door elkaar, maar wel contractueel vastge-
legd door een notaris. Het protocol zag ik
vervolgens als volgt: beide zones vormen
samen een sculptuur. In de loop der jaren
zal het beton aangetast, en op willekeurige
wijze overwoekerd worden door de natuur,
want om dit naturalistisch en nostalgisch
fantasma tot het uiterste door te voeren,
was ondubbelzinnig bepaald dat geen mens
in de Zone Absolue mocht ingrijpen of
bemiddelen. Zij moest in dat geleidelijke
overwoekeringsproces volkomen ongerept
blijven. Beide fantasma’s zouden aldus
naast elkaar blijven bestaan. De Zone
Absolue heeft iets van een twee-eiige twee-
ling. Beide delen hebben dezelfde afmetin-
gen, maar zijn inhoudelijk tegengesteld; net
als bij zo’n tweeling zijn ze helemaal eender
én volkomen verschillend. Van dubbelgan-
gers gaat altijd een soort fascinatie uit.
Warhol had dat helemaal begrepen, en
Magritte nog vóór hem. Deze fascinatie met
tweelingen heeft altijd bestaan, van de
stichting van Rome tot de vernieling van de
WTC-torens. Op een van de covers van
Total’s heb ik twee engelen getekend,
‘Total’s energetic’; ze zijn elkaars replica. Ze
symboliseren het eeneiige universum dat
een eindeloze weerspiegeling is van zichzelf
en dat, net als Narcissus, in bewondering
staat voor zijn eigen fysieke dubbelganger. 
J.M.B.: Schuilt hierin misschien ook een kritiek
op de omgevingskunst, de landart of het mini-
malisme? Een minimal betonplaat in een land-
schap, zou dat voor omgevingskunst kunnen
doorgaan?
J.C.: Ook in de natuur kan je kritiek bedrij-
ven. Ik wist toen wel waar de landart voor
stond, maar zoals vele anderen kende ik die
werken eigenlijk alleen via de fotografische
neerslag ervan: de fraaie foto’s die men in
keurige kunstgalerieën placht tentoon te
stellen. Geef toe, men trekt er eerder zelden
op uit om dat soort werken ter plekke te
bekijken; en de foto’s die ervan getuigen,
belanden uiteindelijk bij verzamelaars: het
is een nieuwe school van Barbizon. Ik vind
dit soort sculptuur en onderzoek, zowel in
plastisch als in kunsthistorisch opzicht, best
interessant, maar ik kan er echt niet de
minste politieke kritiek in ontwaren.
Wanneer ik voorstelde om in een stedelijke
omgeving een Zone Absolue te installeren, te
doen alsof het om een stuk rijweg ging, met
daarnaast dat stuk begroeid terrein dat
onbewerkt zou blijven, maar waar de men-
sen zelf, in een collectieve actie, een bepaal-
de vorm aan zouden geven, dan was de
onderliggende intentie niet louter esthe-
tisch, maar ook kritisch ten opzichte van de
tijd waarin we leefden. Het werk markeerde
in zekere zin een breuk met wat er in de
galeries gebeurde; anderzijds had het recht-
streeks te maken met het milieu waar ik me
beroepshalve in bewoog. Het was een erg
hybridisch project. Er is me sindsdien vaak
verweten dat ik nooit één bepaalde stijl
beoefen, dat ik me van de meest uiteenlo-
pende media bedien, dat ik in de kunst-
wereld meedraai maar tegelijk een zekere
afstand bewaar en er zowat omheen cirkel.

Ik stond wel degelijk – en dat zal sommigen
ondanks alles toch geleidelijk aan duidelijk
worden – kritisch tegenover de kunst, net
zoals ik kritisch stond tegenover de stads-
ontwikkeling en haar toenmalige ontspo-
ringen. Ook de ideologieën die de waarheid
in pacht menen te hebben, met inbegrip
van die burgerlijke pseudorevolutie, waren
voor mij een voorwerp van kritiek. Ik zeg
het nog eens: ook al zijn er in het kader van
de beweging van ’68 dingen gebeurd die ik
echt positief vond, toch was ik verontwaar-
digd over die revolutionaire rijkeluiskinde-
ren die zich gingen bemoeien met de fabrie-
ken en het arbeidersmilieu, waar ze hele-
maal niets van afwisten. Ik was als arbei-
derszoon verplicht om aan de kost te komen
met het tekenen van plannen voor de
wegenaanleg. En ik heb ‘piket gestaan’ tij-
dens de stakingen in de jaren 60. 
J.M.B.: In maart 1968 schreef u een korte
tekst die perfect illustreert wat u nu zegt. De
tekst hoorde bij een reeks beelden. Ik citeer:
‘Deze reeks krantenknipsels is afkomstig uit
vaktijdschriften over openbare werken, die wer-
den ontvangen op de Luikse S.T.P. Deze pers-
foto’s zijn in zekere zin professionele reclame-
foto’s, waarmee de nieuwste technologische
snufjes op het gebied van de afwatering worden
aangeprezen. Door hun raadselachtige karakter
kunnen ze niet alleen wedijveren met bepaalde
hedendaagse vormen van plastisch onderzoek,
maar deze zelfs overtreffen door hun monumen-
tale expressiviteit. Dat zal echter nooit iemand
zeggen, tenzij misschien als het te laat is. Zo
gaat dat met de kunst van tegenwoordig: onder
het mom van esoterische creatie wordt de wer-
kelijkheid van de arbeid, die ondraaglijk is voor
de dominante minderheid, verduisterd en omge-
bogen in eigen voordeel.’
J.C.: Van deze fotoreeks werden dia’s
gemaakt, om ze te projecteren bovenop de
super 8-film Canalisations souterraines, op de
tentoonstelling Zone Absolue. Ja, die leidin-
gen zijn de vrucht van de arbeid. Ik was des-
tijds verbijsterd over de houding van bij-
voorbeeld Bernd en Hilla Becher. Ik denk
aan een tekst die Carl Andre schreef over
hun ‘anonieme sculpturen’. Wie deze ver-
meende anonimiteit verkondigt, lapt de
sociale realiteit van de gefotografeerde
objecten aan zijn laars. 

De Z van Zone absolue

J.M.B.: Laten we het even hebben over de ten-
toonstelling zelf. Wat toont u daar? 
J.C.: De tentoonstelling was mede het pro-
duct van een dilemma. Ze kwam tot stand
op het moment dat de verantwoordelijken
van Apiaw, Association pour le progrès
intellectuel et artistique de Wallonie, ont-
slag hadden genomen. De Apiaw was in
Luik een heel belangrijke plek, waar men
zich onder meer tot doel had gesteld op de
voet te volgen wat er in Parijs gebeurde.
Door de beweging van ’68 is die vereniging
op losse schroeven komen te staan. Je mag
niet vergeten dat de Academie van Luik
lange tijd bezet is geweest, een bezetting
waaraan ik niet heb deelgenomen, ondanks
de aanmaningen van Marcel Broodthaers,
die zelf de aanvoerder was van de bezetting
van het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel. Broodthaers drukte me op het hart
dat we de Academie moesten bezetten, en
beloofde zelfs dat hij zich bij ons zou aan-
sluiten, dat ik een actie op touw moest zet-
ten, de transparante vlag van Total’s
ernaartoe moest brengen. Mijn echtgenote,
Nicole Forsbach, kende de hele context; zij
had aan de Academie grafiek gestudeerd.
Tot op de vooravond van de actie koesterde
ik gemengde gevoelens. Ik had wel sympa-
thie voor de inspanningen van sommigen
– Nyst, Lizène, Guy Jungblut van galerie
Yellow – maar ik vond toch dat het allemaal

erg marginaal bleef, en dat het binnendrin-
gen in het academisch systeem slechts een
nieuw soort academisme voortbracht.
Kortom, ik heb niet meegedaan. Eind ’69
besliste het organiserend comité van Apiaw
dus om carte blanche te geven en de pro-
grammering over te dragen in handen van
een Luiks kunstenaarscollectief. Ik herin-
ner me twee vergaderingen in een kroeg in
het stadscentrum. Tot mijn eigen grote ver-
bazing werd ik al bij de eerste stemming ver-
kozen om de volgende tentoonstelling te
maken. Er volgde natuurlijk protest, maar
in een tweede stemronde werd de uitslag
bevestigd. Ik deed er nog een schepje boven-
op door voor de vergadering te verklaren
dat de heer Schoefeniels moest worden ver-
wittigd: ik wilde volledig vrij over de ruimte
kunnen beschikken, want ik was van plan
een tentoonstelling te maken die haaks zou
staan op wat ‘zij’ verwachtten. Om goede of
minder goede redenen had de vergadering
niets liever dan dat ik er een provocatie van
maakte. Aangezien ik de plannen voor de
Zone Absolue had klaarliggen, meende ik dat
de tijd nu rijp was om ermee voor de dag te
komen. Als ik het me goed herinner had
Léon Wuidar de vorige tentoonstelling ver-
zorgd. Er staat me althans vaag voor de
geest dat hij erbij was toen ik zorgvuldig de
vloer schoonveegde om vervolgens, precies
in het midden, twee stroken witte tape aan
te brengen en zo de ruimte in twee gelijke
delen te verdelen. Deze tweedeling was een
voorafspiegeling van de zones A en B, de
zones om te betonneren en te bezaaien, een
soort plan van wat er op ware grootte zou
kunnen gebeuren. Precies ter hoogte van de
dubbele lijn was, tegen de achterste wand,
een rood-wit verkeersbord aangebracht: ‘Ici
bientôt Zone Absolue’. Tegen een van de
lange wanden hing, gewoon op twee hou-
ten latjes gekleefd, de lange tekening van de
Zone Absolue. Ik verwijs er naar het meest
collectieve werk aller tijden: met een strip de
evenaar markeren en aldus de grenzen aan-
geven van de meest ‘totalistische’ zones
absolues: het noordelijk halfrond een en al
beton, het zuidelijk halfrond een en al vege-
tatie. Aan de muur hingen ook nog andere
tekeningen en grafieken: een plan voor de
aanleg van een zone absolue in Luik, een
ander voor de aanleg van iets soortgelijks in
de zaal van Apiaw zelf.
J.M.B.: Op de foto’s die werden genomen tijdens
de opening van de tentoonstelling, is ook een
projectiescherm te zien, aan de kant van zone B.
En zelfs twee projectietafels.
J.C.: Dat klopt, ik heb toen ook de film
Canalisation getoond. Die had ik een jaar
eerder gedraaid op de terril van Saint-Gilles.
Het was een soort landartkarikatuur.
J.M.B.: In een nummer van Total’s Under-
ground heb ik een ietwat hoogdravende, maar
helaas onvolledige tekst teruggevonden, waarin
u dit werk toelicht. Ik citeer: ‘Na een project van
betonurbanisatie te hebben uitgewerkt, dat een
topografische en sociologische oplossing kan
bieden voor de problemen van de overbelaste
steden. Na te hebben opgeroepen tot sociale
demobilisatie en een mars op de zone absolue
met behulp van de Total’s radiotelefoon. Na een
lange reis door het dichte netwerk van de tallo-
ze psychische toe- en afvoerpijpen, ben ik uit-
eindelijk beland aan de grens van de zone abso-
lue… Kort samengevat: ons eerste fysieke con-
tact met de aarde bestaat erin dat wij erop rond-
lopen. Dan volgt een verkenning met behulp van
de tastzin, de smaak enzovoort. Vervolgens
komt de oerdaad die de mens tegenover de aarde
stelt: hij graaft. Ik heb een plek/non-plek geko-
zen, die het beste beantwoordt aan mijn idee
van een ‘gedemobiliseerde’ zone. Een terril. Een
dode en steriele hoop grond, zonder bomen, zon-
der huis, zonder toekomst, niets dan de wind en
de wolken… (De actie vond plaats op zondag 14
september 1969, van 14u30 tot 18u45).
Enige getuigenis van het gebeuren: een super 8-

Betoging tegen kernwapens, transparante vlag 
Foto: Nicole Forsbach

Tableaux béton (Betonschilderijen), 1969, 
privéverzameling. Foto: Nicole Forsbach

Leidingen, foto uit een diareeks (privéverzameling)
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film, gedraaid door Nicole Forsbach, mijn
vrouw. Bij de film hoort…’ Op die plek is het
blad jammer genoeg afgescheurd. 
J.C.: Op de werven die ik heb bezocht, heb ik
arbeiders zien zwoegen, hárd zwoegen. Er
waren natuurlijk graafmachines, maar de
arbeiders moesten ook met de hand graven.
De terril is overigens de zone absolue uit mijn
jeugd, de plek waar ik graag autobanden in
de fik mocht steken om ze dan van de heu-
vel te laten afrollen. De terril is de afvalhoop
van de arbeid, van de Waalse arbeid. Kan je
een doodsere locatie bedenken om er een
actie uit te voeren? Ik heb dus een gat in de
grond gegraven. Wanneer ik daarmee klaar
was, heb ik een stuk plastic op de bodem
gelegd en het gat weer dichtgegooid. Een
werk in de trant van Gurdjieff, totaal nutte-
loos, en dat ik vergezeld wilde laten gaan
van een zeer eentonige geluidsband. In de
tentoonstelling stonden inderdaad een dia-
projector en een 8mm-filmprojector. Er
stond ook een bandopnemer, want ik heb de
film pas later van geluid voorzien. De film en
de dia’s waarover we eerder spraken, die
foto’s van afwateringssystemen, werden
tegelijk op een scherm geprojecteerd. Met
daarbij die eentonige, repetitieve muziek.
De complexiteit van die dubbele projectie
had alleen maar te maken met het feit dat ik
niet over montagemateriaal beschikte. Het
gebeurde allemaal met de hand: het betere
knip- en plakwerk. 
J.M.B.: Op een ander document zien we u,
samen met Marcel Broodthaers, elk aan één
kant van de demarcatielijn van de Zone
Absolue.
J.C.: Marcel, die over de tentoonstelling had
gehoord, had me inderdaad voorgesteld om
ze te komen inhuldigen. Prachtig!
Broodthaers was een begenadigd spreker,
hij kwam uit Brussel. Ik was in de wolken.
Ik dacht dat hij een prachtige presentatie
zou houden van mijn Zone Absolue; ik
rekende op een speech. 
J.M.B.: Op een foto zien we inderdaad Marcel
Broodthaers midden in de zaal staan, de handen
op de rug, zo’n beetje als een condottiere, en het
publiek dat zich voor hem verdringt, op eerbie-
dige afstand.
J.C.: Het publiek raakte inderdaad maar
mondjesmaat in de tentoonstelling binnen
en bleef een tijd lang samentroepen achter-
in de zaal. Marcel Broodthaers is dan ook
heel diep in de zaal gaan staan om de men-
sen aan te moedigen dichterbij te komen.
Hij stond bijna onder het bord Zone Absolue.
Ik dacht dat er een speech zou volgen. Niet
dus. Marcel heeft slechts enkele woorden
gesproken, hij zei dat mijn werk brandend
actueel was en dat je dit móést hebben
gezien, en besloot met een simpele toast: ‘op
jullie gezondheid’! Er hing een enorme
spanning in de zaal, er was een soort van
afgrijzen, een volslagen onbegrip, te meer
daar de tentoonstelling nog vóór de ope-
ning al behoorlijk wat stof had doen
opwaaien in de hele stad. Men keek ernaar
uit. Met de groep Total’s hadden we ze op
alle mogelijke manieren aangekondigd. In
de bioscoop liep op dat moment Z, de film
van Costa-Gavras uit 1969. De stad hing
dus vol met Z-affiches van die film. Hierop
inspelend waren we overal Z’s gaan spuiten

op publieke gebouwen en hadden we filmaf-
fiches omgeturnd tot Zone Absolue.
J.M.B.: Een leuke samenloop van omstandighe-
den, als je weet dat Costa-Gavras in die film net
een aanklacht formuleert tegen een totalitair
regime, dat van de Griekse kolonels. 
J.C.: Juist, ja. Ook onze affiches ‘CivilisaTion’
plakten we aan, met de ‘totalistische’ T.
Beter nog, op een nacht heb ik met Philippe
Gielen een Zone Absolue-demarcatielijn aan-
gebracht midden in de stad. Ik zie me nog
zitten, in de kofferbak van Gielens autootje,
met m’n verfpotten. Hij zat aan het stuur en
doorkruiste de ‘Carré’, terwijl ik de ene pot
verf na de andere over de rijweg uitgoot, in
één lange, veelkleurige strip. ’s Ochtends
was de verf nog niet droog. De ‘effecten’ ten
gevolge van de autobanden die erover
reden, waren werkelijk… verrassend. We
waren er nogal stevig tegenaan gegaan… Ik
kreeg telefoon van Robert Stéphane, die me
gebood om ‘mijn mannen tot de orde te roe-
pen’, nadat de gevel van de RTB was bespo-
ten. Schoefeniels en Jacques Parisse, de ver-
antwoordelijken van Apiaw, werden trou-
wens op het politiecommissariaat ontbo-
den… Op de avond van de opening stond het
publiek in elk geval perplex, men was zelfs
geschrokken. De avond is geëindigd in een
verschrikkelijke braspartij. De mensen
waren zozeer in de war dat ze naar de fles
grepen. Schoefeniels was razend: ‘Moet ik
misschien verwarming betalen voor een
paar lege muren?’, beet hij me toe. Het pro-
vocerende van de esthetiek van de tentoon-
stelling overschaduwde zelfs de inhoud. De
mensen snapten niet waar ik eigenlijk naar-
toe wilde. Het werd allemaal afgedaan als
hardcore conceptkunst of theoretische lan-
dart. Het was één groot misverstand, behal-
ve dan voor een paar enkelingen: de
‘Totalistes’, de ‘bande du Jazz Crapuleux’,
het publiek van galerie Yellow, een galerie
die weldra heel belangrijk zou worden.
Antaki was erbij, Richard Tialans, Alain
d’Hooghe, Jacques Lizène, Michel Lhomme,
Sangier… Later op de avond vertrouwde
Broodthaers me toe dat hij er ook wel voor
voelde om zijn werk te tonen in die zaal van
Apiaw, dat die vereniging toch een mooie
traditie had. Ik heb hem willen voorstellen
aan Schoefeniels en heb geprobeerd uit te
leggen wat voor werk Marcel maakte.
Schoefeniels snauwde me af: ‘Nee bedankt,
zo is het wel genoeg geweest! Geen mossel-
potten onder mijn dak!’ Broodthaers zou
niet in Luik tentoonstellen, althans niet met-
een. Later heeft men het willen goedmaken:
Robert Stéphane en Annie Lummerzheim
hebben in de RTB-lokalen een kleine ten-
toonstelling gehouden onder de titel
Broodthaers, Christiaens, Charlier. Bij de ope-
ning was er, ruim gerekend, vijf man.
J.M.B.: In het archief van deze tentoonstelling
zit een hele reeks foto’s met muzikanten die op de
grond zitten. Ze zien er, naar huidige normen,
nogal ‘hippieachtig’ uit. Een jongetje speelt met
de transparante vlag, en precies op de demarca-
tielijn staat een metronoom. Ik veronderstel dat
hij balanceert tussen zone A en zone B.
J.C.: Dat is het ‘Jazz Crapuleux’-concert dat
op een zondag in de tentoonstelling plaats-
vond. De leider van de band was Milou
Struvay, een vrij charismatische figuur,

journalist bij de RTB en jazztrompetist met
wie ik kennis had gemaakt in de begindagen
van de groep Total’s. Struvay was een van de
graffitispuiters geweest die mee de Zone had-
den aangekondigd. Hij had een ensemble
gesticht, een band waar ieder tijdens de ses-
sies een instrument naar keuze bespeelde,
ook al kende hij of zij niets van muziek, om
tot concrete en geïmproviseerde composities
te komen. Hij had me voorgesteld om zo’n
concert te organiseren in de tentoonstelling.
Dat concert heeft een eeuwigheid geduurd.
Ik herinner me dat de alleraardigste dame
die in de tentoonstelling toezicht moest hou-
den, echt perplex stond. Concreet wás het,
dat kan ik je wel vertellen!
J.M.B.: Op andere foto’s zien we mensen die
proberen te tekenen of te schrijven voor een
spiegel die verticaal op een tafeltje is geplaatst.
Wat was de bedoeling?
J.C.: Aangezien we toch bezig waren met
collectivistische ideologieën, had ik de logi-
ca van de Zone Absolue tot in haar uiterste
consequenties doorgetrokken: een extreem
collectief, exponentieel werk, dat erin
bestond de demarcatielijn van de Zone
Absolue aan te brengen op de evenaar. Op
een blad papier had ik een dubbele ring
getekend, als een schema van de demarca-
tielijn, en ik stelde aan de mensen voor om
die lijn na te trekken, om zich dus in de Zone
Absolue, in de ring te bewegen, maar daarbij
enkel naar het beeld van hun tekening in de
spiegel te kijken. Het ging dus niet om blind,
maar om spiegelbeeldig tekenen. Wie in de
proef slaagde, was naar mijn mening in
staat om uit de spiegeling te stappen,
abstractie te maken van de spiegeling, wat
hem of haar misschien in staat zou stellen
tot een betere perceptie van de werkelijk-
heid. Het boekje met de resultaten heb ik
wettelijk gedeponeerd in de Koninklijke
Bibliotheek.
J.M.B.: Het is een soort toepassing van wat u in
1965 schrijft over de ‘totalistische’ acties: ‘Dit
verleent hem toegang tot een wereld die hij
gesloten waande. Wat hem in staat stelt zich-
zelf, en ons, helder te zien, buiten zichzelf en
toch zo nabij.’ 
J.C.: (hilariteit) Ja! Leuk hé?

Vertaling uit het Frans: 
Catherine Robberechts

Dit is de vertaling van een tekst verschenen in
boekvorm naar aanleiding van de reactivering
van de Zone absolue van Jacques Charlier,
galerie nadjaVilenne, najaar 2006. Het inter-
view werd afgenomen in mei 2007 te Luik. Het
boekje werd uitgegeven door L’Usine à stars en
Galerie nadjaVilenne. Een beperkte, genum-
merde oplage van 10 exemplaren is vergezeld
van een dvd met de film Canalisation. Vijf
exemplaren, genummerd van I tot V, zijn niet in
omloop gebracht en voorbehouden voor de
auteurs. Met dank aan Manette Repriels, direc-
trice van galerie Vega, en aan Nicole en Herman
Daled, voor hun steun aan dit project. Concept:
Jean-Michel Botquin & Jacques Charlier.
Fotografie: Nicole Forsbach, Jacques Piraprez,
Jean-Michel Botquin. Tekst: Jean-Michel
Botquin, Luik, 2007.

Apiaw, januari 1970, vernissage. Foto: J. Piraprez Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, 
Ici bientôt zone absolue. Foto: J. Piraprez

Zone Absolue, Apiaw, 1970, zaalzicht. Foto: J. Pirapez

Département des Aigles
Brussel, 21 juli 69

Beste Jacques,

Elk zijn zones absolues, binnen de gren-
zen van de eigen beperkingen. Niet waar?

Bijvoorbeeld, met geachte groeten en
de complimenten van kunsthandelaars
allerhande.

Ziehier wat nieuws:
Vooreerst een perfecte masturbatie; ik

heb van de sluitingstijd gebruik gemaakt
om de lakens te laten drogen.

Maar nu ik er plots aan denk, hoe gaat
het daar in Luik?

Ons denken gaat immers in sprongen,
mijn beste Jacques, een gedachte na een
droom… Een absolute zone na een
valse… Een nederlaag na een overwin-
ning…

Vervolgens gaat mijn museum, meer
bepaald het ‘Département des Aigles’, op
reis, in het vergulde kader van de twee-
honderdste verjaardag van Napoleon.
Massaal succes, mijn beste, ik heb er, bij
wijze van persoonlijke herinnering, een
filmpje gedraaid met soldaten. 

Alleen al in publicitair opzicht was het
een succes. Bescheiden weliswaar. De
maan had in kleur moeten zijn. 

Vriendelijke groeten,
M.B.
Musée d’Art Moderne, Section XIXe 
siècle
30 rue de la pépinière, Bruxelles 1
Tel. 12.09.54.62

Van links naar rechts: P. Gielen, J.M. Decheneux, 
de dochters Gielen, Francine Struvay, Sangier, 

Michel Lhomme, Milou Struvay. Foto: Nicole Forsbach

Paul Liebens kijkt toe hoe een bezoeker zich waagt 
aan de grafische proef van de Zone Absolue. 

Foto: Nicole Forsbach
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WOUTER DAVIDTS

In the conflict between the artist and the
world, small sculpture can take on the look of
a capitulation: to produce small objects, 
it is assumed, is to claim no power for oneself
or for art.

Carter Ratcliff, Notes on Small Sculpture, 
in: Artforum XIV, april 1976.

Op 6 mei 2008 opende in het Grand Palais te
Parijs de tweede aflevering van de tentoon-
stellingsreeks Monumenta. Na de Duitse
kunstenaar Anselm Kiefer leverde de
Amerikaan Richard Serra een installatie op
maat van de centrale beuk van het kolossa-
le 19de-eeuwse glaspaleis langs de Champs
Elysées.1 Terwijl Kiefer de uitgestrekte hal
vulde met een allegorisch landschap van
ruïneuze bouwsels en torens (Chute d’étoi-
les, 2007), koos Serra voor een radicalere
oplossing. Hij plaatste vijf reusachtige sta-
len platen (ze maten elk 17 meter hoog, 4
meter breed, 17 centimeter dik en wogen
75 ton) langs weerszijden van de lengteas
van het gebouw. Het resultaat was indruk-
wekkend. Het werk, Promenade getiteld,
trotseerde de schaal van het imposante
Grand Palais, maar werd niet pompeus.
Bewust maar ingetogen nam de sculptuur
bezit van de ruimte, zonder de fraaie 19de-
eeuwse architectuur in glas en staal te wil-
len bekampen of overtreffen.

Met Promenade was Serra niet aan zijn
proefstuk toe op het vlak van grootschalige
sculpturale installaties. Zo installeerde hij in
2003 een ensemble van drie Torqued Ellipses
en een Torqued Spiral in Dia:Beacon, de nieu-
we vestiging van de Dia Art Foundation in
upstate New York. In 2005 plaatste hij The
Matter of Time, een permanente installatie
van maar liefst acht sculpturen, in het
Guggenheim Museum te Bilbao. Naar aan-
leiding van de recente retrospectieve Richard
Serra Sculpture: 40 Years in het Museum of
Modern Art in 2007 creëerde de kunstenaar
een nieuw drieledig ensemble voor de uitge-
strekte zaal voor hedendaagse kunst op de
tweede verdieping. Twee werken uit deze
tentoonstelling werden in 2008 permanent
geïnstalleerd in het fonkelnieuwe Broad
Contemporary Art Museum, de nieuwe
vleugel voor hedendaagse kunst van het
Los Angeles County Museum of Art.2 Het
feit dat Serra deze gigantische sculpturen
begon te maken, heeft ingrijpende gevolgen
gehad voor de kritische perceptie van zijn
werk. In het verleden genoot Serra’s oeuvre
veel respect en werd het uitvoerig belicht
door gereputeerde kunsthistorici en -critici.
Vandaag wordt het steeds vaker afgedaan
als een exponent van artistieke megaloma-
nie, spektakelzucht en expansiedrang, en
als een symptoom van de totale vermark-
ting van de hedendaagse kunstwereld.3

De schaalvergroting in Serra’s oeuvre is
geen ontwikkeling van recente datum. Het
werk van Serra is in de loop van zijn carrière,
die intussen vier decennia overspant, gestaag
in omvang toegenomen. Na de manuele
experimenten met ruwe materialen en pro-
ductieprocessen van de late jaren 60 volgt
een eerste stap met de werken gemaakt uit
industrieel vervaardigde staalplaten van de
vroege jaren 70. Verder loopt deze ontwikke-
ling via de specifieke interventies in stedelijke
en rurale sites in de tweede helft van de jaren
70, over de omstreden publieke opdrachten
in de jaren 80, tot de duizelingwekkende
staalsculpturen van om en bij de eeuwwisse-
ling. Het is evenwel te goedkoop om de
schaalvergroting in het oeuvre van Serra af
te doen als een bijproduct van zijn groeiende
status als kunstenaar. Zij is minstens ook de
uitkomst van een artistieke agenda. 

I

The crucial problems confronting sculpture
today are the avoidance of the concerns properly
belonging to architecture and painting which, as
Barbara Rose has indicated, have produced in the
name of sculpture so much failed architecture
and three-dimensional painting.

Richard Serra, 1970 4

In zijn eerste gepubliceerde tekst, het korte
statement Play it Again, Sam uit 1970, stelt
Serra dat hem een dubbele uitdaging te
wachten staat: als beeldhouwer dient hij
zowel de valkuilen van de architectuur als
die van de schilderkunst te vermijden. Het
leidt geen twijfel dat Serra bij die uitspraak
het pittige artikel Blow Up – The Problem of
Scale in Sculpture in het achterhoofd had,
dat Barbara Rose twee jaar voordien publi-
ceerde in het tijdschrift Art in America. In
die tekst problematiseerde Rose het half-
slachtige karakter van veel contemporaine
sculptuur. In haar ogen werd het werk van
minimalisten als Donald Judd, Robert
Morris of Sol LeWitt nog te veel gedicteerd
door de wetten en conventies van de schil-
derkunst.5 De minimal art was er weliswaar
in geslaagd de sokkel te elimineren – of te
doen samenvallen met de lege tentoonstel-
lingsruimte – maar het was haar niet gelukt
om de figuur-grondverhouding achter zich
te laten die zo typisch is voor de schilder-
kunst. Minimalistische werken functioneer-
den nog altijd als statische objecten tegen
een achtergrond.6 Volgens Rose gold het-
zelfde voor het ‘nieuwe soort’ grootschalige
sculpturen bestemd voor publieke pleinen
en lobby’s, die toentertijd door kunstenaars
als Pablo Picasso, Henry Moore, Alexander
Calder en hun talrijke epigonen werden
gerealiseerd. Volgens haar konden dergelij-
ke sculpturen, ondanks hun architecturale
schaal, nooit standhouden in een stedelijke
context omdat ze opnieuw gebaseerd waren
op schilderkunstige principes. De schilder-
kunstige ruimte gehoorzaamt nu eenmaal
aan andere wetten dan de ruimte waarin
een toeschouwer met een sculpturaal object
wordt geconfronteerd. Het probleem van
schaal stelt er zich op een andere manier:
‘In sculpture, the problem of scale is even
more acute since scale is actual. The sculp-
tural object is always seen in relation to the
human body, whose space it shares.’7 Het
zijn deze inzichten die Serra in Play it Again,
Sam naar een artistieke opgave vertaalt.
Zoals reeds aangegeven doet hij dit door zijn
praktijk bewust te positioneren ten opzichte
van de twee media die door Rose worden
aangehaald: schilderkunst en architectuur. 

II 

I came to sculpture in relation to its space, 
its mass, its material, its gravity, and its 
possibilities in structuring an open field.

Richard Serra, 1999 8

Wanneer Serra in 1967 in New York arri-
veert, is een van de eerste dingen die hij doet
het neerschrijven van de intussen vermaar-
de Verb List. Deze lijst, voor het eerst gepubli-
ceerd in The New Avant-Garde. Issues for the
Art of the Seventies van Grégoire Müller uit
1972, bevat een 87-tal werkwoorden, te

beginnen met ‘to roll, to crease, to fold, to
store, to bend, to shorten, to twist, to
twine…’ Elk werkwoord staat voor een con-
crete maar doelloze handeling uitgevoerd op
een object of materiaal. Een handeling zon-
der doel kent een bijzondere verhouding tot
de tijd. Ze ‘vindt plaats’ zonder dat ze een
begin, midden of einde kent.9 Een reeks van
een 23-tal aanvullende termen roept de
‘toestand’ op waarin het materiaal zich tij-
dens dergelijke processen bevindt: ‘of ten-
sion’, ‘of gravity’, ‘of entropy’, ‘of time’…

In de periode 1967-1968 test Serra de
werkwoorden gedurig uit op ruwe materia-
len zoals rubber en lood: ‘The verb list’, zo
vertelt de kunstenaar aan Kynaston
McShine in 2006, ‘allowed me to experi-
ment without any preconceived idea about
what I was going to make and not worry
about the history of sculpture. I wasn’t bur-
dened by any predescribed definition of
material, process, or end product.’ Een van
de eerste en tegelijk meest programmati-
sche werken in de reeks is To Lift uit 1967.
Zoals de titel aangeeft, is de sculptuur niet
meer dan het overblijfsel van een eenvou-
dige handeling: ‘When you lift [a] rubber
sheet, it free-stands and makes an interior
and an exterior space with a continuous
topological surface.’10 Andere werken uit
deze periode, zoals Splashing (1968) of
Casting (1969), komen voort uit vergelijk-
bare handelingen uitgevoerd op één mate-
riaal.11 In beide gevallen wordt de vorm
bepaald door de architectuur. De ruimte
tussen vloer en wand – waarvan Carl Andre
beweerde dat ze niet bestond, waarop Frank
Stella tegenwierp dat Robert Morris ze in
het leven had geroepen door ze te bezetten –
levert in beide gevallen de ‘mal’ waarin de
kunstenaar gesmolten lood werpt.12 Terwijl
Splashing in de hoek zelf ‘plaatsneemt’,
vormt Casting er een ‘afgietsel’ van.

In de openingszin van Play it Again, Sam
laat Serra evenwel verstaan dat hij niet
tevreden is over deze werken. Zowel bij
Splashing en Casting als bij andere werken in
de reeks materiële ‘vervoegingen’ – zoals
Tearing Lead from 1:00 to 1:47 (1968),
Thirty-five Feet of Lead Rolled Up (1968) en
Cutting Device, Base Plate-Measure (1969) –
fungeert de architectuur nog te veel als een
‘achtergrond’ voor het residu van de hande-
ling: ‘[the] problem with the lateral spread of
materials, elements on the floor in the visual
field, is the inability of this landscape mode
to avoid arrangement qua figure ground: the
pictorial convention.’ De handelingen mon-
den nog altijd uit in werken die zich laten
lezen als een ‘beeld’. ‘One way of coming to
terms with this problem’, zo gaat Serra ver-
der, ‘is to reveal the fact of the operative
rationale that allows the work to find its
place.’13 Om niet door het picturale regime
te worden gerecupereerd, moet het maak-
proces zich onophoudelijk áls proces en ín de
ruimte blijven articuleren en manifesteren.

Een uitweg vindt Serra in een werkwoord
dat niet is opgenomen in zijn Verb List: to
prop (‘stutten’). Prop (1968) bestaat uit een
vierkant vel lood, dat door middel van een
ander en tot koker opgerold vel tegen de
muur wordt gedrukt. De koker ‘torst’ het vel
en draagt het gewicht ervan over op de
vloer. Prop is niet langer de uitkomst van de
bewerking van een materiaal, maar van de
onophoudelijke arbeid die het materiaal zélf
uitoefent: het ene loden element weerstaat
de druk van de zwaartekracht door het
andere te ondersteunen. Prop geeft aanlei-
ding tot een serie werken die hun eigen con-
structie in de ruimte opvoeren: ze komen
als het ware voor de ogen van de toeschou-
wer tot stand. Voor One Ton Prop (House of
Cards) (1969) arrangeert Serra vier vier-
kante loden platen in de vorm van een
kubus, als bij een kaartenhuis. De platen
zijn echter niet aan elkaar vastgemaakt. Ze
houden elkaar (onafgebroken) staande
door tegen elkaar aan te leunen. De strijd
tegen de zwaartekracht die de platen zélf
leveren, genereert, zoals Rosalind Krauss
ooit prachtig heeft omschreven, een ‘erotiek
van het proces’: ‘a perpetual climax, an
end-point that continues, and continues,
and continues.’14

Nog steeds is Serra echter niet tevreden.
‘What bothered me about the Props’, vertelt
hij in 1983 aan Alfred Pacquement, ‘was
that you could walk around them but that
you couldn’t move into their physical
space.’ Het proces speelt zich slechts als een
spektakel vóór de ogen van de toeschouwer
af. Dit doet de kunstenaar besluiten om de
werken groter te maken: ‘I wanted to in-
crease the scale to be able to walk into,
through, and around them.’15 Een beslis-
send moment doet zich voor tijdens de pro-
ductie van een versie van het werk Casting
in de studio van Jasper Johns in 1969.
Wanneer Serra een stalen plaat in de hoek
van de ruimte plaatst om er een driehoekige
mal voor het gesmolten lood mee te maken,
realiseert hij zich dat hij de ruimte kan
bespelen door de architectuur als ‘drager’ in
te zetten.16 Dit laat hem toe om de onbe-
treedbaarheid van een werk als One Ton
Prop (House of Cards) achter zich te laten en
op de contingentie van de context in te spe-
len. Voor Strike: To Roberta and Rudy (1969-
1971) plaatst hij een wandhoge plaat dia-
gonaal in de hoek, voor Circuit (1972) zet
hij vier platen diagonaal in de vier hoeken
van de ruimte. Beide sculpturen vertrekken
andermaal van een werkwoord: to cut. Het
betreft echter niet langer een snede op of in
een materiaal, maar – analoog aan het
motto van Carl Andre – een snede met een
materiaal in de ruimte.17 Voortaan betreedt
de toeschouwer niet zozeer een visueel
domein, maar vertoeft hij in wat Serra toe-
passelijk ‘the field force’ of het krachtenveld
van de sculptuur heeft genoemd.18 Hij laat
het materiaal van de vloer loskomen en

Schaal en Context
Richard Serra  

Richard Serra

Promenade, installatie voor de tentoonstellingsreeks
Monumenta, Grand Palais, Parijs, 2008. Foto: Lorenz Kienzle
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plaatst het in de ruimte: als een wand.
Meteen ondergaat zijn werk een eerste
belangrijke schaalsprong: het neemt de
maat van architectuur aan.

In dezelfde periode begint Serra met sculp-
turen in zowel rurale als urbane omgevin-
gen, zoals de landschappelijke werken
Pulitzer Piece: Stepped Elevation (1970-1971,
St.-Louis), Shift (1970-1972, Ontario) en
Spin Out (for Bob Smithson) (1972-1973,
Kröller-Müller Museum), of de stedelijke
werken Sight Point (For Leo Castelli) (1972-
1975, Stedelijk Museum Amsterdam),
Terminal (1977, Bochum), TW U (1980,
New York) en Tilted Arc (1981, New York).
Terwijl de kunstenaar met de eerste reeks
werken de notie van het sculpturale krach-
tenveld naar een weidse landschappelijke
omgeving transponeert, verschaalt hij met
de tweede reeks de constructieve principes
van de prop series naar een dichte, compac-
te stedelijke context.19 Voor beide omzettin-
gen hanteert Serra het principe dat de con-
text de schaal bepaalt. Maar dat betekent
niet dat hij er zich gewillig naar schikt: ‘I
think that if a work is substantial, in terms
of its context, then it does not embellish,
decorate, or point to specific buildings, nor
does it add on to a syntax that already
exists.’20 Integendeel, hij neemt met zijn
werk een resoluut kritische en antagonisti-
sche positie in: ‘I think if sculpture has any
potential at all, it has the potential to create
its own place and space, and to work in con-
tradiction to the places and spaces where it
is created in this sense. I am interested in
work where the artist is a maker of an ‘anti-
environment’ which takes its own place or
makes its own situation, or divides or decla-
res its own area.’21 Op het eerste gezicht
slaagt Serra alvast in zijn opzet. Met zowat
alle sculpturen die hij voor stedelijke sites
bedenkt, botst hij immers op weerstand. Op
het moment dat Sight Point in 1975 aan de
achterzijde van het Stedelijk Museum in
Amsterdam wordt geïnstalleerd, is het werk
reeds geweigerd door een private verzame-
laar én door de autoriteiten van de
Wesleyan University in Connecticut, tel-
kens in volle onderhandelingen. Terminal in
het Duitse Bochum vormt de inzet van een
politieke strijd tijdens de lokale verkiezings-
campagne.22 Aan de installatie van
Intersection (1992) op het plein voor de
Kunsthalle in Basel, gaat een lang en bijwij-
len heftig publiek debat vooraf. Net als TW
U in New York wordt het werk meermaals
met verf en graffiti besmeurd.23 Tilted Arc
kende ontegensprekelijk het meest tragi-
sche lot. Na maandenlange debatten en een
reeks publieke hoorzittingen waarop voor-
en tegenstanders hun zeg konden doen,
werd deze gebogen staalplaat in 1989 van
de Federal Plaza in New York verwijderd.

Hoewel de controverses zeer uiteenlo-
pend waren, telkens andere aanleidingen
kenden en elk kaderden binnen een speci-
fiek cultuurpolitiek klimaat, keert één pijn-
punt er telkens in terug: de architecturale
schaal van de sculpturen.24 Terwijl sculptu-
ren als One Ton Prop of Circuit zich nog
steeds verhouden én beperken tot de schaal

van een architecturaal interieur, hebben
urbane sculpturen als Sight Point of Tilted
Arc zélf de schaal van architectuur aange-
nomen. Het zijn ‘architecturale objecten’:
het ene een toren, het andere een dam-
wand. 

III

I’ll tell you a little story. A chicken and a pig
are walking down the street. They pass a sign
that says, ‘Ham and eggs, 25 cents.’ The
chicken says to the pig, ‘That sounds like a good
deal.’ The pig says, ‘That’s easy for you to say.
You just have to lay an egg. I lose my ass!’
That’s how it is with architects in relation to
artists. Invariably, the architect gives up very
little where the sculptor often has to give a
pound of flesh.

Richard Serra, 1983 25

Vanaf het begin van zijn carrière onder-
houdt Serra een dubbelzinnige relatie met
architectuur. Enerzijds beklemtoont hij
voordurend dat hij géén architectuur maakt
en dat architectuur en sculptuur een ver-
schillende inzet hebben. Wanneer Friedrich
Teja Bach hem in 1975 bijvoorbeeld vraagt
of werken als Spin Out of Sight Point ‘archi-
tecturale implicaties’ bezitten, ontkent hij
dit met klem: ‘I don’t understand what you
mean by architectural implications. Spin
Out and Sight Point are premised on sculptu-
ral distinctions, architectural structures are
premised on the notion of inhabitable
space.’26 Anderzijds hanteert Serra archi-
tectuur voortdurend als een referentie voor
zijn werk, en betoogt hij dat zijn werken
voor de publieke ruimte zich kritisch ver-
houden tot architectuur. In een gesprek met
de architect Peter Eisenman in 1983 geeft
Serra, nadat hij voor de zoveelste keer het
verschil tussen sculpturale en architectura-
le bekommernissen heeft onderstreept, zelfs
onomwonden aan dat dit kritische verschil
deels te danken is aan een ‘architecturale’
aanpak: ‘The criticism can come into effect
only when architectural scale, methods,
materials, and procedures are being used.
Comparisons are provoked.’27 Plots
omschrijft Serra architectuur niet langer
als iets waarmee zijn sculpturen ruimte en
plaats delen, maar als een praktijk waaraan
ze ook schaal, methodes, materialen en pro-
cedures ontlenen.

Deze gemeenschappelijkheid tussen
architectuur en sculptuur nodigt ons uit
om het kritische gehalte van Serra’s sculp-
turen voor de publieke ruimte opnieuw te
bekijken. Als zijn werk fundamentele prin-
cipes met architectuur deelt, dan kunnen er
immers ook vergelijkingen in omgekeerde
richting worden gemaakt. Om die oefening
aan te vatten, kunnen we een andere uit-
spraak van Serra, gedaan tijdens het
gesprek met Pacquement, averechts formu-
leren. De originele formulering luidt: ‘[…]
[my] works may function as critique of
architecture, they can point to its deficiency
due to the fact that they are built in a simi-
lar scale.’28 Omgekeerd klinkt dit als volgt:

‘dat architectuur dezelfde schaal heeft als
het werk van Serra, kan ons helpen om
pijnpunten van de (urbane) sculpturen van
de kunstenaar te bepalen en kritisch door te
lichten.’ Serra’s sculptuur Tilted Arc, zoals
gezegd het voorwerp van de meest gerucht-
makende controverse rond Serra’s werk
voor de publieke ruimte, is een goed voor-
beeld om dit te illustreren. Het leidt geen
twijfel dat Tilted Arc een betekenisvol ver-
schil maakte met de bloedeloze en pragma-
tische kantoorarchitectuur van de openba-
re gebouwen gelegen rond Federal Plaza in
New York. De sculptuur legde, zoals
Douglas Crimp ter verdediging van het
werk schreef, krachtdadig beslag op het
plein en haar gebruikers: ‘In reorienting the
use of Federal Plaza from a place of traffic
control to one of sculptural place, Serra
once again uses sculpture to hold its site
hostage, to insist upon the necessity to fulfil
its own functions rather than those relega-
ted to it by its governing institutions and
discourses.’29 De verdienste van Tilted Arc,
zo betoogde Crimp verder, was dat het aan-
toonde dat de publieke ruimte, zeker wan-
neer het gaat om een stedelijke site, steeds
een plaats van politieke strijd en dissensus
is. In een conservatief politiek en cultureel
klimaat als dat van de republikeinse
Reaganlegislatuur in het midden van de
jaren 80 waren pleidooien voor een derge-
lijk begrip van (kunst in de) publieke ruim-
te bijzonder actueel en noodzakelijk. Maar
de radicaal-kritische houding, die volgens
Crimp en talrijke medestanders de kracht
Tilted Arc uitmaakte, lag paradoxaal genoeg
tevens aan de basis van het debacle rond
het werk. Immers, Tilted Arc maakte welis-

waar een verschil, maar deed dit niet enkel
als sculptuur. Het werk deed dit óók als archi-
tectuur. Het had de vorm van een vrijstaan-
de wand op dezelfde schaal als de omliggen-
de gebouwen. Gevolg was dat Tilted Arc bin-
nen het semantisch register van de archi-
tectuur werd getrokken en als architectuur
gelezen en beoordeeld werd. Het werk werd
met andere woorden niet meer bekeken als
een autonome sculptuur, maar als een hin-
derlijk ‘bouwsel’, een architecturaal obsta-
kel. In zijn nutteloosheid werd het bijna
onvermijdelijk als arrogant ervaren. 

De verschillende controverses en schanda-
len rond de publieke sculpturen van Serra
geven aan dat er een punt is waarop publie-
ke kunstwerken – zeker wanneer ze een
abstracte taal als die van Serra hanteren – te
groot worden om nog aan het leesregime
van de architectuur te ontsnappen. Wordt
dat punt bereikt, dan spreekt het werk niet
alleen de context tegen; de context spreekt
terug. De sculpturen krijgen lik op stuk.
Serra’s inzicht dat schaal een zaak van con-
text is, heeft met andere woorden conse-
quenties die verder gaan dan hijzelf voorzag.
In de publieke ruimte impliceert dit inzicht
dat alle objecten die er zich bevinden, onver-
mijdelijk binnen een breder, sociopolitiek en
ethisch kader worden gelezen, en dit des te
meer naarmate ze de schaal en de principes
van architectuur overnemen. 

Werken als Terminal, Tilted Arc, Sight Point
of TW U hebben dezelfde schaal als archi-
tectuur en manifesteren zich – zowel in ter-
men van vorm, impact, ervaring als schaal
– als architectuur in de publieke ruimte van
de stad. Tegelijk stellen ze zich als autonome
en zelfs ‘antagonistische’ kunstwerken op.

Richard Serra

Prop, 1968
Whitney Museum of American Art, New York

Richard Serra

One Ton Prop (House of Cards), 1969
The Museum of Modern Art, New York. Foto: Peter Moore

Richard Serra

Sight Point (For Leo Castelli), 1972-1975
Stedelijk Museum, Amsterdam

Richard Serra

To Lift, 1967
Verzameling van de kunstenaar. Foto: Peter Moore
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Dat ze daarbij als aanmatigend overkomen,
komt wellicht niet enkel omdat ze nalaten
wat van architectuur verwacht wordt,
maar omdat ze vooral doen wat architec-
tuur nooit doet: de publieke ruimte moed-
willig ontwrichten. De openbaarheid van
de stad functioneert nu eenmaal anders
dan die van het museum. De architectuur
die de symbolische en politieke arena van de
publieke ruimte modelleert, is gedoemd om
haar taak op een ‘constructieve’ manier te
beleven. 

IV

Large scale site-specific works which do not
allow for secondary sale are hardly ever
considered to be a worthy investment. 
For that reason the concept of site specificity
and corporate sponsorship are antithetical.
Corporate sponsorship for the art breeds
economic opportunism and reinforces palatable
artistic conventions. Artists who willingly
accept corporate support likewise submit to
corporate control. In effect, they become
puppet creators.

Richard Serra, 1990 30

In de voorbij twee decennia heeft zich een
evolutie voltrokken die het voorgaande op
zijn beurt in een nieuw kritisch perspectief
plaatst. In de hedendaagse kunstwereld lijkt
schaalvergroting wel troef. Kunstwerken,
instituten, tentoonstellingen, gebouwen én
de geldsommen die circuleren, zijn nog
nooit zo groot geweest. Voorbeelden zijn

legio: Puppy (1992) van Jeff Koons of de
opblaasbare sculpturen van Paul McCarthy,
plekken als Dia:Beacon of de Gasometer in
Oberhausen, evenementen als de Unilever
Series in Tate Modern’s Turbine Hall of
Monumenta in het Louvre, de veilingprij-
zen voor sculpturen van Damien Hirst of
schilderijen van Lucian Freud… Serra geldt
alvast als een van de belangrijkste protago-
nisten van deze ontwikkeling. Hij is immers
niet enkel uitgegroeid tot een van de meest
emblematische leveranciers van grootscha-
lige sculpturen wereldwijd, hij is er tegelijk
in geslaagd om tentoonstellingsruimtes op
maat van zijn werk te laten bouwen. Zo laat
de kunstenaar maar al te graag optekenen
dat het MoMA in New York de nieuwe grote
zaal voor hedendaagse kunst op de tweede
verdieping de maat van zijn sculpturen
meegaf.31

Serra’s loopbaan toont dat de schaalver-
groting van de kunst na de minimal art niet
enkel een zaak van kunst en kunstenaars is
geweest, maar van een dialoog tussen kun-
stenaars en kunstinstellingen. Nadat
musea angstvallig hebben gepoogd om aan
de ruimtelijke expansielust van de kunst na
het minimalisme tegemoet te komen en de
betrokken kunstwerken van een gepaste
huisvesting te voorzien, ziet diezelfde kunst
zich vandaag geconfronteerd met de
opdracht om op steeds grotere ruimtes in te
spelen. Musea moeten vandaag niet meer
de stad in voor grootschalige realisaties, ze
beschikken intussen zelf over ruimtes die
stedelijke proporties hebben aangenomen.
Terwijl de Contemporary Art Gallery in het
MoMA in oppervlakte het gemiddelde plein
in New York overtreft en het Grand Palais
kan wedijveren met de grootste pleinen in
Parijs, kent de Turbine Hall de maat van een
overdekte straat. Maar de contextuele con-
dities van deze ruimtes zijn radicaal anders.
Ze behoren nooit volledig tot de stad. Het
zijn semipublieke, institutioneel geconditio-
neerde ruimtes. De contingenties, beperkin-
gen alsook gevaren van de stedelijke con-
text worden er gecontroleerd door het insti-
tutionele regime van het museum of de ten-
toonstelling. De deuren gaan er ’s avonds
onverbiddelijk dicht. De respectievelijke
‘straten en pleinen’ liggen er niet verlaten
bij, ze zijn simpelweg voor het publiek afge-
sloten. Bovendien moet de kunst er niet om
aandacht wedijveren, ze geniet er een van-
zelfsprekend bestaan. Ze staat niet kwets-
baar buiten, maar veilig en wel binnen.
Deze omkering heeft echter ook belangrijke
gevolgen voor de perceptie van de schaal
van de kunstwerken die in dergelijke ruim-
tes toeven. De kritische bovengrens van de
urbane publieke ruimte geldt er niet langer.
Sculpturen mogen er wel de maat van
architectuur aannemen, ze worden onher-
roepelijk door een ander, nóg groter
gebouw omkaderd. En dit bepaalt op zijn
beurt de wijze waarop ze gelezen worden.
Opnieuw krijgt Serra gelijk. Schaal is inder-
daad een zaak van context. In de uitgestrek-
te zalen en vestibules van musea – overdek-
te, quasi urbane ruimtes – dienen kunste-
naars zich niet langer zorgen te maken over

de harde condities van de urbane realiteit
en kan een kunstwerk weer zorgeloos age-
ren als ‘nutteloos, driedimensioneel ding’
– conform aan Robert Morris’ puntige defi-
nitie van een sculptuur.32 Serra heeft alvast
gretig gebruik gemaakt van deze ‘herwon-
nen vrijheid’, getuige werken als de Torqued
Ellipses of Promenade. Hij kan terug pro-
bleemloos reusachtige werken maken. En
bovenal, hij moet niet langer met architec-
tuur wedijveren. 

Noten

1 Het Grand Palais is een restant van de
Wereldtentoonstelling van 1900 en de laatst
overblijvende exponent van de 19de-eeuwse
typologie van het Crystal Palace, een uitge-
strekte tentoonstellingshal in glas en staal, ter
verheerlijking van de technologische vooruit-
gang en als uitdrukking van constructief ver-
nuft. De hal is 200 meter lang, 50 meter breed
en 35 meter hoog, en heeft een oppervlakte
van 13.500 m2 en een volume van 450.000 m3.
Voor de tentoonstellingsreeks Monumenta, zie:
www.monumenta.com.

2 In de voormalige treinstalling van de tot 
museum geconverteerde dozenfabriek van
Dia:Beacon staan drie Torqued Ellipses (1996-97)
en een Torqued Spiral (2000). Bij de opening
van het Guggenheim Museum in Bilbao plaat-
ste Serra het werk Snake (1996-97) in de zoge-
heten Fish-gallery. Voor The Matter of Time
werden nog 7 sculpturen uit de reeks Torqued
Ellipses toegevoegd, onder meer Torqued Spiral
(2003-04), Blind Spot Reversed (2003-05) en
Between the Torus and the Sphere (2003-05). 
De retrospectieve in het MoMA bevatte naast
een overzicht van Serra’s vroege, postminima-
listische sculpturen uit rubber en lood uit mid-
den jaren 60 ook enkele van de eerste stalen
sculpturen uit de jaren 70. In de Aby Aldrich
Sculpture Garden installeerde Serra
Intersection II (1992-93) en Torqued Ellipse IV
(1998). Het nieuwe ensemble bestond uit de
werken Band (2006), Sequence (2006) en
Torqued Torus Inversion (2006). Het Broad
Contemporary Art Museum werd grotendeels
gefinancierd door de verzamelaars Eli & Edythe
Broad. Zij stelden tevens een stuk van hun col-
lectie ter beschikking en maakten fondsen vrij
voor de aankoop van het werk Band.

3 Voor enkele uitmuntende essays door kunst-
historici uit de kring rond het tijdschrift
October, zie Hal Foster & Gordon Hughes (red.),
The October Files: Richard Serra, Cambridge,
Mass. / London, The MIT Press, 2000. In het
themanummer Art and Its Markets van
Artforum (april 2008) wordt het werk van
Serra meermaals aangehaald als exponent van
de ‘expansie’ van de markt. Voor een meer
genuanceerde kijk, zie in datzelfde nummer:
Thomas Crow, Historical Returns, in Artforum
XLVI, nr. 8, april 2008, pp. 286-291. Voor een
vlijmscherpe kritiek op de retrospectieve van
Serra in het MoMA, zie: David Joselit, Richard
Serra. Museum of Modern Art, New York, in:
Artforum XLVI, nr. 2 (October), 2007, 
pp. 362-363.

4 Richard Serra, Play it Again, Sam (1970), in:
Writings, Interviews, Chicago / London,
University of Chicago Press, 1994, pp. 7-9 (8).

5 Barbara Rose, Blow Up – the Problem of Scale in
Sculpture, in: Art in America 56, juli-augustus
1968, pp. 80-91 (83).

6 In een interview met Kynaston McShine in de
recente MoMA-catalogus, formuleert Serra
een vergelijkbare kritiek op de minimal art. 
Zie: Kynaston McShine, A Conversation about
Work with Richard Serra, in: Kynaston McShine
(red.), Richard Serra Sculpture: Forty Years, 
New York, The Museum of Modern Art, 2007,
pp. 15-40 (31-32).

7 Rose, op. cit. (noot 5), p. 84.
8 Lynne Cooke & Michael Govan, Interview with

Richard Serra, in: Richard Serra: Torqued Ellipses,
New York, Dia Center for the Arts, 1999, 
pp. 11-32 (26-27).

9 Rosalind Krauss, Richard Serra: Sculpture
(1986), in: Hal Foster & Gordon Hughes (red.),
op. cit. (noot 3), pp. 99-145 (101).

10 McShine, op. cit. (noot 6), p. 27.
11 Splashing werd gemaakt naar aanleiding van

de tentoonstelling Nine at Castelli, die Robert
Morris in december 1968 samenstelde in een
loods van de Leo Castelli Gallery, terwijl Casting
gemaakt werd naar aanleiding van de al even
roemruchte tentoonstelling Anti-Illusion:
Procedures/Materials in het Whitney Museum
of American Art te New York in 1969.

12 Carl Andre, Robert Morris, in: James Meyer
(red.), Carl Andre. Cuts. Texts 1959-2004,
Cambridge, Mass., MIT Press, 2005, 
pp. 153-154 (153).

13 Richard Serra, Play it Again, Sam (1970), 
op. cit. (noot 4), pp. 7-9 (7).

14 Rosalind Krauss, Richard Serra: Sculpture
(1986), in: Foster & Hughes (red.), op. cit.
(noot 3), pp. 99-145 (108-109). Dit wordt nog
versterkt door de precieze coördinatie en 
scenografie die de installatie vergt. Een beken-
de foto van de installatie van het werk uit
1969 toont dat maar liefst 8 personen nodig
zijn om de klus te klaren. ‘The only possible
means to erect them’, herinnert Serra zich in

de tekst Rigging uit 1980, ‘was with the help of
other people who were choreographed in rela-
tion to the material.’ Richard Serra, Rigging
(1980), in: Writings / Interviews, op. cit. 
(noot 4), pp. 97-101 (97).

15 Richard Serra, Interview by Alfred Pacquement
(1983), in: Writings, Interviews, ibid., 
pp. 157-164 (160).

16 Richard Serra, Richard Serra’s Urban Sculpture.
An Interview by Douglas Crimp (1980), in: ibid.,
pp. 124-139 (138).

17 Carl Andre, The Cut in Space (1966), in: James
Meyer (red.), op. cit. (noot 12), p. 142.

18 Richard Serra, Sight Point ‘71-’75 / Delineator
‘74-’76, in: Writings, Interviews, op. cit. 
(noot 4), pp. 35-42 (40).

19 Richard Serra, Interview by Liza Bear (1976),
in: ibid., pp. 45-49 (45).

20 Richard Serra, Rigging (1980), in: ibid., 
pp. 97-10 (100).

21 Ibid.
22 Voor een uitgebreide analyse van de controver-

se in Bochum, zie: Douglas Crimp, Redefining
Site Specificity, in: On the Museum’s Ruins,
Cambridge, Mass./London, MIT Press, 1993,
pp. 150-186.

23 Richard Serra, Interview by Bernard Lamarche-
Vadel (1980), in: Writings, Interviews, op. cit.
(noot 4), pp. 111-117 (117). Voor een uitge-
breid verslag van de installatie van Intersection,
zie: Richard Serra. Intersection, Basel,
Düsseldorf, Richter, 1996.

24 Serra’s eenvoudige verklaring voor de eerste
lotgevallen van Sight Point spreekt in dit
opzicht boekdelen: ‘I won a competition for the
commission, but the work wasn’t built because
the university architect said it was too large
and too close to the campus’s historical buil-
ding.’ Richard Serra, Richard Serra’s Urban
Sculpture. An Interview by Douglas Crimp
(1980), in: ibid., pp. 124-139 (133). De ver-
schillende bijnamen die Tilted Arc tijdens de
hoorzittingen kreeg zijn vaak laag bij de
gronds, maar soms ook verhelderend. De
sculptuur werd niet enkel afgedaan als ‘a piece
of nonsense or garbage’, ‘an arrogant, nose-
thumbing gesture’ of ‘a scar on the piazza’,
maar ook vergeleken met ‘the Berlin Wall’ of
‘The Iron Curtain’. Voor een anthologie van de
documenten omtrent de afbraak van Tilted Arc,
zie: Clara Weyergraf-Serra & Martha Buskirk
(red.), The Destruction of Tilted Arc: Documents,
Cambridge, Mass./London, MIT Press, 1991.
Zie ook: Martha Buskirk, ‘Tilted Arc’ in and out
of Context, in: Richard Serra. Intersection, Basel,
Düsseldorf, Richter, 1996, pp. 98-114.

25 Richard Serra, Interview by Alfred Pacquement
(1983), in: Writings, Interviews, op. cit. 
(noot 4), pp. 157-164 (163).

26 Richard Serra, Interview by Friedrich Teja Bach
(1978), in: ibid., pp. 27-33 (33).

27 Richard Serra, Interview by Peter Eisenman
(1983), in: ibid., pp. 141-54 (146).

28 Wanneer Alfred Pacquement vraagt of de
sculpturen door hun betreedbaarheid geen
‘architectuur dreigen te worden’, reageert
Serra eerder defensief: ‘I don’t think they ever
become architecture because they have no
architectural purpose. By definition, architec-
ture has a utilitarian function; sculpture does
not.’ Zie: Interview by Alfred Pacquement
(1983), in: ibid., pp. 157-164 (162-163).

29 Douglas Crimp, Redefining Site Specificity, 
op. cit. (noot 22), p. 179.

30 Richard Serra, The Yale Lecture, in: Kunst &
Museumjournaal 1, nr. 6, 1990, pp. 23-33.

31 Richard Serra in gesprek met de auteur, Parijs,
3 mei 2008 (niet gepubliceerd interview). In
de catalogus van de MoMA-tentoonstelling
wordt dit niet met zoveel woorden gezegd.
Kynaston McShine schrijft de keuze toe aan
zijn voorganger, wijlen Kirk Varnedoe: ‘Richard
Serra Sculpture: Forty Years was initiated by the
late Kirk Varnedoe, former Chief Curator of
Painting and Sculpture, who considered it a
priority to acknowledge Serra’s creative impor-
tance to the art of our time. It was also Kirk
who presciently asked that the architecture of
the Museum’s new building, designed by
Yoshio Taniguchi, be organized so that large-
scale works could be accomodated on the
second floor. This move added to the impetus
to include the exhibition in the early years of
the Museum’s program after the reopening in
November 2004.’ Zie: Acknowledgements, in:
Kynaston McShine (red.), op. cit. (noot 6), 
pp. 9-11 (9).

32 Robert Morris, Notes on Sculpture, Part 2, in:
Continuous Project Altered Daily. The Writings of
Robert Morris, Cambridge, Massachusetts /
London / New York, The MIT Press / Solomon
R. Guggenheim Museum, 1993, pp. 10-22 (11).
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Tilted Arc, 1981
Federal Plaza, New York

Collectie V.S. General Services Administration,
Washington, D.C.

Vernietigd door de regering van de V.S. in 1989

Richard Serra

Circuit, 1972
Installatie voor Documenta 5, Kassel, 1972
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: We willen met je
van gedachten wisselen over de projecten die je
hebt opgezet met andere kunstenaars. Kan je
ons iets vertellen over je allereerste samenwer-
kingsproject?
Matt Mullican: Dat was een samenwerking
met Hans Haacke, in 1972. Haacke was
toen naar CalArts1 gekomen, waar ik stu-
deerde. Hij zocht vrijwilligers om deel te
nemen aan een project dat hij in Santa Cruz
zou organiseren.
K.B./D.P.: Waar ging dat project over?
M.M.: Hij vroeg ons om tien dagen naar
Santa Cruz University te gaan, daar de
omgeving te bestuderen en een kunstwerk
te maken. Aan het eind van ons verblijf
moesten we met alle kunstwerken een ten-
toonstelling opzetten in de galerie van de
school.
K.B./D.P.: Wat heb jij toen gemaakt?
M.M.: Ik had een tekst gekozen van de
directeur van de school. Daarin had hij het
over Santa Cruz en wat voor een fantastisch
project het zou worden. Ik markeerde die
passages met gele inkt, en dat was het.
K.B./D.P.: Herinner je je nog andere kunstwer-
ken?
M.M.: Er zaten prachtige stukken bij. Ik
herinner me een Japanse kunstenaar die
tien dagen lang foto’s nam. Hij moet zowat
twintig rolletjes gebruikt hebben, met
35mm dia’s: een hele stapel cassettes. Aan
het eind van ons verblijf maakte hij ze open
om ze te belichten, de ene na de andere. We
waren ons er de hele tijd erg van bewust
geweest dat hij ons fotografeerde. Toen hij
ze belichtte, leek het plots alsof we uit de
context werden weggezogen. Het was een
grappig werk. Alles bij elkaar genomen was
het een erg interessant project, en met de
10 deelnemende kunstenaars hebben we
veel lol gehad.
K.B./D.P.: Wat vond je zo interessant? Kun je
dat uitleggen?
M.M.: We dachten dat Santa Cruz het
thema zou worden. Dat was de opdracht:
neem de context in je op en maak een
kunstwerk. Maar we kwamen tot de ont-
dekking dat we eigenlijk veel meer CalArts
weerspiegelden dan Santa Cruz. Dat was
een verbluffende ervaring. Onze tentoon-
stelling was een fraaie, afgelikte, volmaakte,
professionele, minimalistische, steriele
installatie onder glas. Het resultaat leek op
iets van Douglas Huebler of Robert Barry of
om het even welke andere avant-gardekun-
stenaar uit die tijd. Het paste perfect in die
scene. Overigens deden de studenten uit
Santa Cruz net hetzelfde. Ze gebruikten
kaders van roodhout en hun tentoonstel-
ling zag er typisch ‘Santa Cruz’ uit. Die zel-
freflectie groeide uit tot het thema. Dat was
een verrassing, ook voor Haacke, die waar-
schijnlijk nooit had gedacht dat het zo sterk
zou opvallen. Ik heb hem nooit iets over dit
project horen vertellen en ik geloof niet dat
hij het ooit getoond heeft. Misschien
beschouwde hij het als een event.
K.B./D.P.: Was hij ontgoocheld? Had hij van
jullie verwacht dat jullie diepgaander met de
context zouden omgaan?
M.M.: Dat weet ik niet. Ik denk dat we daad-
werkelijk met de context zijn omgegaan. We
beseften heel goed waar we ons bevonden,
maar dat leek onbelangrijk. We konden
over de context discussiëren zoveel we wil-
den, uiteindelijk ging het er niet om wat we
zegden, maar hoe we het zegden. Hoe we
onszelf presenteerden: dat werd het thema.
Het ging om de manier waarop we dingen
inlijstten, ze aan de muur hingen, onze
foto’s namen, onze tekeningen maakten…
K.B./D.P.: Hoe kijk je nu terug op dat project?
Beschouw je het als een experiment dat was
ingebed in een educatieve context of zou je het
veeleer beschrijven als een echte samenwerking
tussen onafhankelijke kunstenaars?
M.M.: Het was een echt project. Haacke had
het opgestart, maar voor de rest liet hij ons
begaan. Hij voegde er niets aan toe en heeft
op geen enkel moment geprobeerd om ons
iets te leren. Hij zei evenmin dat hij iets goed
vond of niet zo goed vond. We mochten
doen waar we zin in hadden: dat maakte

deel uit van zijn project. Hij gebruikte ons
alleen als subjecten: het was aan ons om te
doen wat we hadden bedacht.
K.B./D.P.: Heeft hij het project geclaimd als een
eigen kunstwerk?
M.M.: Ja. Het was duidelijk zijn werk.
K.B./D.P.: Kun je het dan wel als een echte
samenwerking beschouwen? Het lijkt nauwe-
lijks op de samenwerkingen die je later met
andere kunstenaars zou opzetten.
M.M.: Het is niet helemaal hetzelfde, maar
ik denk wel dat je het als een samenwerking
tussen een groep mensen kunt beschouwen.
Basquiat, Clemente en Warhol hebben ooit
eens een samenwerking opgezet waarin ze
enkele schilderijen met z’n drieën hebben
gemaakt. Ik weet niet of ze tegelijk aan het-
zelfde schilderij hebben gewerkt. Misschien
gaven ze het doek aan elkaar door. Of mis-
schien werkten ze gewoon samen in dezelf-
de studio. Dat is een duidelijk voorbeeld van
een samenwerking waar meer dan twee
mensen bij betrokken zijn. En als je er goed
over nadenkt: zijn film en theater ook geen
vormen van samenwerking? Er is maar één
regisseur, maar tegelijk werkt iedereen op
allerlei vlakken samen.
K.B./D.P.: Goed, maar deze samenwerking kun
je toch moeilijk uit haar educatieve context los-
maken. Misschien heeft Hans Haacke jullie niet
opgedragen wat jullie moesten doen, maar jullie
moeten duidelijk hebben beseft dat het om een
student-docentrelatie ging. En uit het resultaat
bleek dat iedereen heel duidelijk besefte dat hij of
zij tot een bepaalde school behoorde, CalArts of
UC Santa Cruz.
M.M.: Ongetwijfeld.
K.B./D.P.: Denk je dat dat een effect heeft gehad
op de samenwerking?
M.M.: Misschien, maar ik denk dat de stu-
dent-docentrelatie ook in andere projecten
meespeelt. PONG, mijn meest recente
samenwerking met John Baldessari, is dui-
delijk en welbewust doordrongen van de
student-docentrelatie.
K.B./D.P.: Omdat Baldessari ooit je docent is
geweest?
M.M.: Inderdaad. Dat kan ik niet ontken-
nen.
K.B./D.P.: Op je samenwerking met Baldessari
zullen we later nog dieper ingaan, maar eerst
willen we het even hebben over de aard van die
student-docentrelatie. Wat voor leraar was
Baldessari?
M.M.: Een geweldige leraar, die een hele
generatie diepgaand heeft beïnvloed. Hij
doceerde een cursus die Post Studio Art werd
genoemd en hij nam ons mee naar allerlei
rare plekken. Het was hilarisch. We hebben
het grootste schilderij ter wereld gezien, in
het Forest Lawn Cemetery, en we zijn naar
het Movieland Wax Museum getrokken om
het Palace of Living Art te bezoeken, waar
je wassen beelden kunt zien van beroemde
kunstenaars en hun werk. Ik denk dat die
lessen een diepe invloed hebben gehad op de
manier waarop ik het functioneren van
kunst zie.
K.B./D.P.: De meeste lessen vonden buiten het
leslokaal of de studio plaats?
M.M.: Niet altijd. Vaak werkten en studeer-
den we in ons lokaal. Dat deed John ook: hij
werkte echt met ons samen. Hij maakte zijn
video’s in hetzelfde lokaal als wij. Al die
video’s van hem waar je op de achtergrond
muren van sintelsteen ziet, die zijn allemaal
in ons lokaal gemaakt. Als hij naar Europa
ging, wat hij vaak deed, kwam hij terug met
een koffer barstensvol tijdschriften en boe-
ken, en die lazen we dan samen. Als werk
van hem in een boek werd opgenomen,
vroeg hij extra exemplaren aan die hij aan
ons uitdeelde. Nieuw werk liet hij het eerst
aan ons zien – we waren de eersten die de
Parables 2 hebben gezien. Er was een echte
interactie: dat maakte zo’n fantastische
leraar van hem.
K.B./D.P.: Welk onderdeel van zijn lessen heeft
je werk het diepst beïnvloed?
M.M.: Zoals elke leraar heeft hij een hele-
boel dingen gezegd die ik onthouden heb. Ik
heb zoveel van hem geleerd. Het gebruik
van het geschikte beeld, het filmbeeld en het
stripbeeld, dat heeft allemaal te maken met
Johns werk. Tegelijkertijd verschilt een
groot deel van mijn werk ook sterk van wat
hij doet. Mijn kosmologie en mijn hypnose-

werk, bijvoorbeeld, hebben niets met hem te
maken. Het belangrijkste dat hij me heeft
geleerd, is misschien wel hoe je over kunst
kunt praten, hoe je jezelf moet verdedigen,
hoe je je ideeën kunt articuleren, hoe je je
ideeën kunt formuleren zodat ze kunnen
evolueren, hoe je moet werken. Dat heeft hij
me allemaal onderweg naar school geleerd.
K.B./D.P.: Onderweg naar school?
M.M.: Ja, letterlijk. In mijn laatste jaar
woonde ik in Los Angeles, terwijl John in
Venice woonde. Ik mocht met hem meerij-
den. Hij had een proletarische visie op
kunstopleidingen: hij zag ons als arbeiders
op weg naar de kunstfabriek. Hij zei altijd
dat een kunstenaar niet beter was dan een
loodgieter. Hij beklemtoonde dat het er niet
om ging dat je beter was dan iemand
anders, maar dat kunstenaar wel het beste
was dat je kon worden. Enerzijds was er die
geweldige liefde voor wat je doet, maar
anderzijds was die niet gekoppeld aan een
sociale hiërarchie. Dergelijke inzichten had
John altijd. Alles was oké voor hem, als het
je maar hielp om de best mogelijke kunst te
maken.
K.B./D.P.: Kun je een voorbeeld geven?
M.M.: Hij zei: als je een petieterige studio
hebt, met erg weinig licht, maar die je toch
helpt om het beste werk te maken waar je
toe in staat bent, dan is dat de beste studio
die je hebben kunt. Zo kan het ook een
groot voordeel zijn als je niet bij de beste
galerie zit. Misschien is mijn galerie wel zo
perfect voor mij omdat ik een intieme relatie
heb met Tracy Williams; ze benadert me
individueel, we bellen elkaar elke dag, en
dat heb ik nodig. Dat stelt me in staat mijn
beste werk te maken. Als ik terugblik, is het

moeilijk om Johns lessen uit de hele omge-
ving los te maken. CalArts was een erg
strenge en krachtige context. Je moest zien
te overleven.
K.B./D.P.: In welk opzicht was het streng?
Waren de docenten zo veeleisend?
M.M.: John was prima. Hij gaf je de steun
die je nodig had, en tegelijk waren we als
student erg onafhankelijk. Zodra je de oplei-
ding wilde volgen, beschouwde men je als
een echte kunstenaar. Je had dus niet echt
een docent nodig. Maar de andere studen-
ten waren dodelijk.
K.B./D.P.: Kritisch?
M.M.: In extreme mate. En het was een
waanzinnige, wilde tijd.
K.B./D.P.: Kan je dat toelichten?
M.M.: Ik maakte bijvoorbeeld een werkstuk
waarin ik wilde laten zien wat zwaarte-
kracht is, omdat zwaartekracht eigenlijk iets
vreemds is. Ik bracht de helft van een biels
mee naar de klas, een van die grote houten
dwarsliggers die ze gebruiken om de sporen
op te leggen. Ik wilde die biels zo lang moge-
lijk vasthouden. Uiteindelijk rustte hij op
mijn voeten, zodat ik hem zo lang kon vast-
houden als ik wou. Uren later was iedereen
al naar huis gegaan, maar ik was er nog
altijd. Wolfgang Stoerchle, onze docent, zei:
‘Ik ga de deur sluiten, je kunt ze achter jou
op slot doen als je klaar bent.’ En zo was ik
enkele uren lang helemaal alleen in het
lokaal met dat stuk hout. Niemand kon me
zien. De hele performance was alleen voor
mijzelf bedoeld, en het voelde belachelijk om
daar te zijn, belachelijk op een vreemde
manier. Dat was typisch voor CalArts.
K.B./D.P.: Hoe wist je van CalArts af? Had je
welbewust voor die school gekozen?
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M.M.: Absoluut. Twee of drie jaar eerder
had ik gehoord dat Disney veel geld in die
kunstacademie had gepompt en ik kende de
namen van enkele docenten.
K.B./D.P.: Zoals?
M.M.: Nam June Paik, Allan Kaprow, Paul
Brach. Je had de Fluxusmensen, de feminis-
ten, de conceptuelen, de schilders… Het was
een fantastische plek. Een hele maffia die
naast elkaar leefde. En ze bekommerden
zich niet om je SAT’s.3 Gewoonlijk bepaalt
je SAT-score voor welke school je mag solli-
citeren. Ik heb die SAT nooit gedaan, omdat
het resultaat toch verschrikkelijk was
geweest en omdat CalArts alleen rekening
hield met je portfolio.
K.B./D.P.: Je zei dat de studenten erg onafhan-
kelijk waren en dat je als een volwaardige kun-
stenaar werd beschouwd zodra je de school bin-
nenkwam. Was je verplicht om een vast curri-
culum te volgen of kon je ook kiezen voor een of
twee cursussen?
M.M.: Dat weet ik niet meer. Er waren les-
sen Critical Studies en kunstgeschiedenis.
Lessen om te leren tekenen of schilderen
heb ik niet gevolgd.
K.B./D.P.: Je mocht die links laten liggen?
M.M.: Zeker.
K.B./D.P.: Herinner je je nog andere cursussen
die je hebt gevolgd?
M.M.: Je had Performance Art, gedoceerd
door de componist Harold Bud en door
Wolfgang Stoerchle, de beeldhouwer over
wie ik het al heb gehad. De ene helft van de
studenten bestond uit componisten, de ande-
re helft uit kunstenaars, en samen organi-
seerden we performances. Aan het eind van
het jaar hebben we gepraat over wat ons van
elkaar onderscheidt. We kwamen tot de con-
clusie dat componisten meer bedreven zijn in
het temporele aspect van het kunstwerk en
beeldend kunstenaars meer in het ruimtelij-
ke aspect. Daarin zat het verschil tussen
muziek en sculptuur: een gevoel voor
abstracte temporaliteit of abstracte ruimte-
lijkheid. Dat soort reflecties vond ik belang-
rijk. De beste gesprekken op CalArts probeer-
den het fundamentele idee van het kunste-
naar-zijn te doorgronden. Wat betekent het
om kunstenaar te zijn? Waar moet je werk
heen gaan? Wat is er momenteel aan de
hand? Wat is de zeitgeist? Wat staat er te
gebeuren? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe
politiek moet je werk zijn? Of moet het juist
niet politiek zijn? Welke relatie heb je met de
kerk, met spiritualiteit? Enzovoort.
K.B./D.P.: Hoe zat het met kunsttheorie?
Waren er bekende kunsttheoretici aan de school
verbonden?

M.M.: Die waren er wel, maar ik volgde
geen lessen bij hen.
K.B./D.P.: Waarom niet?
M.M.: Ik denk dat ik enigszins geïntimi-
deerd was. Het departement vormgeving
was erg theoretisch. Je had daar een
Wittgensteinkenner – Graham heette hij,
geloof ik – en ik weet nog dat James Welling
en andere mensen over Wittgenstein praat-
ten. Ik dacht dat ze het over Lichtenstein
hadden. Ik had geen flauw idee wie die
Wittgenstein was. Toen ze dan toch over
Lichtenstein begonnen, was ik opgelucht
omdat ik tenminste wist waar ze het over
hadden. Later kwam ik meer over
Wittgenstein te weten, omdat James me
briefjes begon te schrijven over zijn ideeën,
die dicht bij de mijne lagen.
K.B./D.P.: Je zat in dezelfde klas als James
Welling?
M.M.: Ja, David Salle, Roy Brauntuch,
James Welling en ik zaten in dezelfde klas.
Ik heb Jim ontmoet in de hal van het eerste
leslokaal dat ik er ooit heb bezocht. De les
heette Temporary Structures. De docent, Jack
Goldstein, nam ons mee naar de woestijn,
en we maakten earthworks, keken naar films
en maakten video’s. We voerden theoreti-
sche discussies over wat een object uit-
maakt en wat taal uitmaakt. Jim volgde die
cursus ook, hoewel hij enkele jaren hoger
zat. Ik denk dat hij al aan zijn vierde jaar
bezig was toen ik daar begon, maar CalArts
maakte geen onderscheid tussen het eerste,
tweede en derde jaar en graduate school. Als
graduate had je een eigen studio en moest je
lesgeven aan undergraduates, maar voor de
rest zat iedereen in hetzelfde systeem.
K.B./D.P.: Hoeveel jaar heb je aan CalArts
gestudeerd?
M.M.: Ik heb me ingeschreven in 1971 en
ben er drie jaar gebleven.
K.B./D.P.: Heb je er ooit aan gedacht om gra-
duate school te volgen?
M.M.: Niet echt. In 1973 nam ik deel aan
een uitwisselingsprogramma met Cooper
Union en verbleef ik drie maanden in New
York. Op dat moment stond ik als kunste-
naar al op eigen benen. Ik was onafhanke-
lijk en mijn werk begon vorm te krijgen.
Toen ik mijn BFA4 had gekregen, keerde ik
meteen terug naar New York, zodat mijn
opleiding eigenlijk tot het minimum
beperkt is gebleven.
K.B./D.P.: Had je voordien al werk gemaakt?
M.M.: Je bedoelt op high school, voordat ik
naar CalArts ging?
K.B./D.P.: Ja.
M.M.: Ik had allerlei dingen gedaan. Ik

werkte met fotografie en teksten. Ik pro-
beerde popart en conceptuele kunst te
mixen. Ik maakte een potloodtekening van
een pen en een pentekening van een pot-
lood, dat soort werk. En ik deed ook perfor-
mances, die ik ‘tours’ noemde. Ik nam
vrienden met me mee in de auto voor tocht-
jes rond Los Angeles op de meest ongewone
tijdstippen. Zo had je de spitsuurtour: we
gingen autorijden en raakten vast in het
verkeer om geen andere reden dan dat we
vast wilden zitten in het verkeer. We wilden
nergens heen: we zaten alleen maar te kij-
ken hoe vreemd een file is – al die mensen
die daar in hun eigen coconnetje zitten. Dat
heb ik allemaal op high school gedaan.
K.B./D.P.: En hoe evalueer je dat werk nu? Zie
je het als je eerste werk als onafhankelijke kun-
stenaar, of als werk van iemand die studeert om
kunstenaar te worden?
M.M.: Ongetwijfeld zijn ze het werk van een
student, al zijn sommige latere performan-
ces er wel uit voortgekomen. Maar mijn eer-
ste substantiële werk maakte ik op CalArts:
de kleurkaarten. Dat beschouw ik als mijn
eerste voldragen werk. Ik bevestigde
gekleurde kaarten aan de muur en projec-
teerde er licht op, zodat de kaarten van
kleur veranderden. Het idee vloeide voort
uit het besef dat mijn ogen alleen maar
lichtpatronen kunnen zien. Maar als je dat
beweert, dan is er geen verschil meer tussen
dood en levend, goed en slecht, vast en
vloeibaar. Die categorieën kun je niet meer
hanteren. Terwijl ik nog met die kleurkaar-
ten bezig was, zo rond Pasen 1973, zat ik in
de auto toen ik plotseling dacht aan een
detail van een autoband. Toen ik het teken-
de, besefte ik dat ik een detail van een denk-
beeldige auto aan het tekenen was. Dat per-
spectief wilde ik uitbreiden. Wie zat aan het
stuur? Waar ging de auto heen? Hoe oud
was de auto? In welk seizoen speelde de
scène zich af? Op een vrijdag, een maandag,
een dinsdag, een woensdag? Plots kwamen
een heleboel praktische vragen in me op
over de context van dat kleine detail. Het
leek alsof ik door een spiegel heen stapte, in
een denkbeeldig universum. Ik dacht: als ik
alleen maar patronen van leven zie, waar
zit het leven in die patronen dan? Hoe
bestaat het leven in die patronen? Het is
duidelijk dat het in een constructie bestaat,
in een projectie van het leven. Daarna
begon ik tekeningen te maken van een luci-
fermannetje dat ik Glen noemde, omdat ik
wilde bewijzen dat ook lucifermannetjes
een leven leiden. Ik werkte me doorheen
een biologieboek en een boek over psycholo-

gie en maakte ongeveer 500 tekeningen
van Glen. Hij deed alles wat hij in die beeld-
ruimte kon bedenken. Ik wilde de empathi-
sche respons bestuderen waarmee we leven
in beelden projecteren. Die kwestie blijft
actueel. Denk maar aan de avatar, die je
identiteit vertegenwoordigt in de digitale
wereld. Het lucifermannetje is de voorloper
van de avatar. Het is de incarnatie van de
empathische projectie.
K.B./D.P.: Puur uit nieuwsgierigheid: wat was
het eerste wat je het lucifermannetje liet doen?
M.M.: Het eerste wat hij deed was in zijn
vinger prikken met een naald. Hij kneep
zich in de arm en hij prikte in zijn vinger,
omdat ik geïnteresseerd was in de pijn die
hij in zijn beeldruimte kon voelen. Ik wilde
zijn pijn begrijpen, ontdekken waar die zich
voordeed. Al die dingen stonden centraal in
hetgeen ik in mijn derde jaar op CalArts
deed.
K.B./D.P.: Aan het begin van je carrière heb je
Glen gemaakt. Later heb je ook werk gemaakt
onder hypnose en ook dat alter ego heb je een
naam gegeven, that person, die persoon.
M.M.: Ja, maar that person is een ander ver-
haal. We kunnen het erover hebben, maar
het is wel een uitgebreid onderwerp.
K.B./D.P.: We vermelden Glen en that person
omdat je beide projecten kunt beschouwen als
pogingen om een andere wereld binnen te gaan.
Geldt dat ook niet voor de manier waarop
samenwerkingen functioneren? Door met een
andere kunstenaar samen te werken, overstijg
je de begrenzingen van je artistieke denkwijze
en ga je een andere wereld binnen, het domein
van de samenwerking?
M.M.: Het gaat inderdaad om manieren om
ergens aan te ontkomen. Daarom zijn
samenwerkingen zo fantastisch. Je doet iets
wat je anders niet zo snel zou doen, omdat
je in dialoog met een andere kunstenaar
werkt. Je moet inspelen op die ander. Mijn
eerste samenwerking als onafhankelijke
kunstenaar was met Lawrence Weiner in
1991. We hebben samen een stripboek
gemaakt, In the Crack of the Dawn. Ik heb
altijd van strips gehouden. Toen Lawrence
en ik het daar ooit eens over hadden, beslo-
ten we er samen een te maken.
K.B./D.P.: Zomaar?
M.M.: Zomaar. Ik maakte cartoons en mijn
assistent, een briljante schilder, kleurde ze
in. Het waren uitstekende gouaches en toen
Lawrence naar de studio kwam, hebben we
ze verknipt en er zijn woorden in verwerkt.
Het duurde ongeveer zes uur om dat strip-
verhaal te maken. Het ging erg snel.
K.B./D.P.: Je combineerde de wordworks van
Lawrence Weiner met de beelden?
M.M.: Ja.
K.B./D.P.: Je assistent maakte de gouaches, jij
selecteerde de gouaches waar je mee wilde wer-
ken en vervolgens verknipten jullie ze?
M.M.: Precies. Voor mij was het een uitste-
kende gelegenheid om met zo’n monument
van een kunstenaar samen te werken. Het
was opwindend om mijn naam en zijn
naam op dezelfde pagina te zien, en om zijn
ideeën met de mijne te vermengen. Wat ook
fantastisch is: ik mag het werk houden,
zodat ik nu mijn eigen Lawrence Weiner
heb. Dat geldt ook voor het werk dat ik
samen met John realiseerde. Mijn eigen
reeks van Pong hou ik angstvallig voor
mezelf. Ik heb altijd een Baldessari willen
bezitten omdat hij zo’n belangrijke rol in
mijn leven heeft gespeeld, en nu heb ik er
een die in nauwe samenwerking met hem
tot stand is gekomen.
K.B./D.P.: In In the Crack of the Dawn kun je
gemakkelijk een onderscheid aanbrengen tussen
jouw bijdrage en die van Lawrence Weiner. In
2004 heb je een samenwerking opgezet met
Allan McCollum, en daar is het niet zo duide-
lijk. Hoe komt dat? Hebben jullie bewust gepro-
beerd om te verhullen wie wat heeft gedaan?
M.M.: Dat is nu net de vraag, niet? Hoe ont-
war je zoiets? Het was zijn idee om een
waarzeggersspel te maken, omdat dat
gekke, psychische, spookachtige gedoe hem
aan mij deed denken. Ik kwam met de dob-
belstenen aanzetten. De rode steen staat
voor de persoon die het spel speelt, en de
witte stenen onthullen bepaalde kwalitei-
ten of kenmerken van die persoon. De beel-
den of tekens op de stenen staan voor
breekbaarheid, gezin, emotie, juridische
kwesties, partnerschappen, een erg belang-
rijk iemand, chaos, ten onder gaan, opklim-
men enzovoort. We hebben zelfs een tekstje
gemaakt over de interpretatie van de
tekens. Je gooit de dobbelstenen en stelt een
vraag over geld, liefde, geluk of wat je maar
te binnen schiet. Aangezien op elke dobbel-
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steen slechts één afbeelding staat, heb je
één kans op zes dat die specifieke afbeelding
tevoorschijn komt. Je kunt dus één afbeel-
ding krijgen, of geen enkele, of tien tegelijk.
K.B./D.P.: Van wie kwam het idee om met
tekens te werken?
M.M.: Eigenlijk kwam Allan met de beelden
aanzetten en had ik het idee om op elke dob-
belsteen slechts één afbeelding te drukken.
K.B./D.P.: De tekens hebben jullie ook als teke-
ningen getoond, niet?
M.M.: We hebben tekeningen van de tekens
gemaakt en ze aan de muur gehangen. Aan
een andere muur hebben we ook een reeks
tekeningen gehangen, maar zij zaten ver-
borgen achter zwart vilt. Als je er eentje
kocht, moest je wachten tot je thuis was om
het vilt te verwijderen en te zien wat je
gekocht had: dat was dus in zekere zin jouw
lot. Heel wat mensen dachten dat die tekens
van mij kwamen, maar eigenlijk had ik
helemaal niet met tekens willen werken.
Het idee om tekens te gebruiken kwam van
Allan. En het idee om ze onder zwart vilt te
verstoppen kwam van mij. Daardoor wer-
den ze zwarte, ingelijste objecten, zodat ze
erg op Allans werk gingen lijken. Eigenlijk
was het dus mijn idee om op hem te lijken,
en vice versa.
K.B./D.P.: Je zou het een versmelting van twee
gevoeligheden kunnen noemen. Het idee van de
herhaling en de minieme variatie in die herha-
ling lijkt iets van Allan McCollum, terwijl het
idee van de veranderde bewustzijnstoestand en
de immersie van de kijker in een andere realiteit
veel dichter bij jouw werk aanleunt.
M.M.: Precies. Immersie is een bruikbare
term voor mijn werk.
K.B./D.P.: Was dat idee ook voor dit spel
belangrijk? Wilde je een spel maken dat de spe-
ler zou onderdompelen in een tranceachtige
bewustzijnstoestand?
M.M.: De zogenaamde speltoestand vind je
in al mijn werk. Al mijn projecten zien eruit
als een spel. Your Fate is een spel dat mensen
ook echt moeten spelen. Dat vond ik boei-
end. Het gaat over paranoia. Als je op je
dobbelsteen het teken van de dood ziet,
vraag je je meteen af of en wanneer je dood
zult gaan. Het is alsof je een waarzegger
bezoekt. Wat hij of zij je ook vertelt, het
blijft in je hoofd hangen. In die zin zijn we
allemaal wel een beetje bijgelovig. In elk
geval ben ik het, dat weet ik zeker.
K.B./D.P.: Hoe reageerde het publiek? Waren ze
bereid om te spelen? Waren ze erop gebrand in
hun lot te geloven?
M.M.: De opening was fantastisch. Iedereen
gooide met de dobbelstenen, en ik ging
overal het resultaat interpreteren. Het was
erg leuk. En de mensen waren heel aan-
dachtig omdat ze voelden dat het over hun
toekomst ging. De beheerder van mijn
appartementsgebouw kwam langs en kocht
een setje dobbelstenen. Elke dag voordat hij
naar zijn werk vertrok, gooide hij de stenen.
Op een dag moet hij iets gruwelijks hebben
gegooid. Hij moet erg geschrokken zijn,
want sindsdien heeft hij de dobbelstenen
niet meer aangeraakt. Ik heb geprobeerd
om hem gerust te stellen: ‘Maak je geen zor-
gen, het is een bedenksel van Allan, Matt en
Christine.’ Maar hij wilde het niet geloven
omdat hij de resultaten van het spel niet uit
zijn hoofd kreeg. Ook onze galeriehouder,
Christine Burgin, had een boeiend verhaal.
Ze gooide breekbaarheid en gezondheid en ver-

der niets meer. Een week later gooide ze
alleen gezondheid. Dat je dat twee keer gooit,
eerst breekbare gezondheid en daarna gezond-
heid alleen, dat is merkwaardig. Maar dat is
het spel. En het is een griezelig spel omdat
het echt werkt.
K.B./D.P.: In welk opzicht was Your Fate ook
een spel tussen jou en Allan McCollum?
M.M.: Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb al
verteld dat Allan en ik opzettelijk met
ideeën kwamen aanzetten die aan het werk
van de ander deden denken. In die zin speel-
den we een spel met het publiek en met ons-
zelf. Los daarvan heeft Your Fate meer weg
van een echt spel. Om te kunnen functio-
neren moet het gespeeld worden.
K.B./D.P.: Het spelelement zit dus in de prakti-
sche toepassing van het werk, en niet zozeer in
het creatieve proces. Het is geen middel, maar
een doel.
M.M.: Waarschijnlijk wel. Dit project heeft
mijn samenwerking met John Baldessari
erg beïnvloed. Ik wilde dat we een spel zou-
den bedenken dat we met z’n tweeën kon-
den spelen, een soort actie-en-reactiespel.
Eigenlijk was het Tracy Williams, mijn gale-
riehouder in New York, die de aanzet heeft
gegeven. Ze nam contact op met John en
met mij en vroeg ons of we zin hadden om
samen te werken. Dat vonden we beiden
een schitterend voorstel.
K.B./D.P.: Hoe hebben Baldessari en jij het uit-
gewerkt? Wat was het vertrekpunt?
M.M.: Het project moest een spel worden en
we wilden werken met de student-docent-
relatie, omdat die in ons leven zo’n belang-
rijke rol heeft gespeeld. We besloten dat een
van ons beiden iets aan de ander zou geven.
Die zou erop reageren, in een of andere hoe-
danigheid, het veranderen en het terugstu-
ren, enzovoort. Dat was het idee. Omdat
John de leraar was, waren we het erover
eens dat hij het hele proces zou opstarten,
alsof hij me een opdracht gaf.
K.B./D.P.: Wat stuurde hij je toe?
M.M.: Het duurde ongeveer tweeënhalf
jaar om van hem iets los te krijgen omdat
hij het erg druk had. Een jaar geleden onge-
veer stuurde hij me tien foto’s: film- en tele-
visiebeelden, typische Baldessaribeelden:
mensen die elkaar kussen, die vechten, dan-
sen enzovoort.
K.B./D.P.: En je kon erop reageren zoals jij dat
wilde?
M.M.: Hij vroeg me één foto uit te kiezen.
Dat was een goed begin: het boeiendste ele-
ment in Johns vroege werk vind ik nu net
het uitkiezen en aanwijzen. Dat is onze eer-
ste interactie met de wereld. Dat John zoiets
veelzeggends als basis voor onze samenwer-
king zag, vond ik fantastisch. Bij de foto’s
was er een die niet helemaal in het rijtje
paste. Het ging om een groepsportret van
arbeiders op een boerderij. De foto leek niet
op iets van Baldessari, maar eerder op werk
van mij. Ik pikte hem eruit en stuurde hem
naar John, met een briefje erbij: ‘Deze foto
wil ik.’ John stuurde hem terug met de
boodschap ‘Oké, doe er iets mee’. En dat heb
ik gedaan. Ik heb hem verknipt: iedereen die
op de foto stond heb ik apart op afzonderlij-
ke pagina’s van een notitieboek gekleefd.
K.B./D.P.: Welk soort notitieboek?
M.M.: Een schoolschrift, met gelijnd papier.
K.B./D.P.: Hoeveel mensen stonden er op die foto?
M.M.: Ongeveer 35. Het leek een foto uit de
jaren 20 of 30 van de vorige eeuw. In die

tijd hadden mensen andere voornamen dan
nu. Ik nam een highschooljaarboek uit de
jaren 20 en zocht namen bij elkaar.
Toevallig kwam het jaarboek uit een school
die blauw en wit als kleuren had. In een
vreemd handschrift, that person’s handwri-
ting, schreef ik blauw en wit bovenaan de
pagina in het notitieschrift, en ik voegde er
een lijst namen aan toe, met de foto van elk
personage ernaast. Daarna stuurde ik het
schrift naar John. Zijn eerste reactie was:
‘Hoe krijg je dat aan een muur? Het is een
boek.’ Ik antwoordde: ‘Ja, je stopt het in een
kastje.’ Waarop hij weer: ‘Hoe ga je het
laten zien? Je hebt dertig foto’s die je niet
kunt tonen.’ Een verrassend inzicht, niet?
John is altijd erg praktisch. Van elke pagina
en ook van het boek heb ik afdrukken
gemaakt die we aan de muur konden han-
gen. Het ging duidelijk om kopies van het
origineel, dat in een glazen kast getoond
zou kunnen worden. Het duurde zes maan-
den voordat John reageerde.
K.B./D.P.: Wat deed jij intussen?
M.M.: Ik heb zes maanden gewacht. John
werkt alleen als de timing goed zit. Je mag
hem niet opjagen. Toen hij voelde dat het
moment gekomen was, knipte hij zes figuur-
tjes uit, trok er rechte lijnen omheen en
maakte er een zeefdruk van, in pasteltinten.
Het waren mooie beelden, erg elegant inge-
lijst. Ik vroeg me af hoe ik daarop moest rea-
geren. De lijnen leken een raar patroon te
vormen, de geometrische beschrijving van
een persoon of zelfs van een geest. Ik wilde
iets ongewoons doen – daar gaat het om in
een samenwerking, dat ze je in staat stelt om
iets nieuws te proberen. Ik tekende een geo-
metrische vorm in mijn badkuip en schreef
er de naam van een personage bij. Zowel de
geometrische tekening als de naam waren
een teken voor het ontbrekende lichaam.
Daarna nam ik zes of zeven erg bizarre foto’s
van de badkuip, met een erg rare lens. Op het
filmrolletje stond nog een foto van de restau-
ratie van het Pantheon, een souvenir van
mijn laatste reis naar Italië. Hij paste perfect
bij de badkuipfoto’s, zodat ik hem erbij voeg-
de, als een ongewoon beeld. Het waren klei-
ne, slordige foto’s, die er oud uitzagen en niet
zo goed gekadreerd waren. Ik stuurde ze
naar John, en die antwoordde al twee of drie
dagen later. Toen wist ik dat hij had toegebe-
ten. Hij stuurde me een omgekeerde print
van de badkuip, waarop hij een echte
Baldessari-ingreep had toegepast. Hij had
mijn geometrische beeld op de badkuip klei-
ner gemaakt en de naam verschoven van de
badkuip naar de rechterbenedenhoek van de
foto, alsof het de handtekening van de kun-
stenaar was. Vervolgens gaf hij een badka-
mertegel een gele kleur. Dat was briljant. Op
dat beeld uit de reeks kun je Baldessari echt
herkennen. Het lijkt precies op een van zijn
grafische werken. Ik kon het onmogelijk ver-
beteren. Het enige zinnige antwoord dat ik
kon bedenken, was dit: ik ging naar de win-
kel en kocht een gele tegel. Die stuurde ik
hem toe. Hij reageerde: ‘Laten we ermee
ophouden. Dit is een goed eindpunt.’
K.B./D.P.: Hij wilde dat het project daar ophield.
M.M.: Ja.
K.B./D.P.: Weet je ook waarom?
M.M.: Ik vermoed dat de tegel hem enigs-
zins heeft geschokt. Het maakte het in elk
geval moeilijker, omdat je met een tegel om
het even wat kunt doen.
K.B./D.P.: Heb je hem ervan proberen te over-
tuigen om verder te gaan?
M.M.: Ik zei: ‘We zijn nog maar net begon-
nen. We hebben vier objecten: hoe kun je
daarmee een tentoonstelling opzetten?’ Dat
begreep hij wel – ik heb al gezegd dat John
erg praktisch is. Met rode letters stempelde
hij het woord file op de gele tegel en stuurde
hem naar mij terug.
K.B./D.P.: En dat was het einde?
M.M.: Helemaal niet: nu had hij pas echt de
smaak te pakken. Hij begreep wat er op het
spel stond: je moet het elkaar moeilijk pro-
beren te maken. Hij dacht: probeer dat nu
maar eens te overtreffen! Op internet tikte
ik file en tile in. Dat leverde een tile file op
– waarin pannendekkers hun dakpannen
bewaren. Ik vond ook het recept voor fla-
ming tile file fish, blijkbaar een oosters
gerecht. In het gekke handschrift van that
person schreef ik dus een recept voor flaming
tile file fish en voor flaming file tiles. Dat
stuurde ik hem toe. Daarop kwam hij aan-
zetten met een geschift versje over tilefish en
Lyle die Kyle vile noemt, bile style, en een
mile op een isle in de Nile. Een groot vel
papier, met alleen maar woorden erop. Het
was krankjorum en briljant tegelijk. Een

klassieke Baldessari. Het is mijn favoriete
stuk uit de reeks. Op internet zocht ik via
Google Earth een isle in de Nile dat minstens
een mile wide was. Zo werd het alsmaar
geschifter. En plots ontdekte ik op Yahoo
Singapore woordspelletjes waarin alle
woorden die rijmden op file opgesomd ston-
den. Al die woorden had hij gebruikt
– waarschijnlijk heeft hij ze daar gevonden.
Ik bewerkte ze in een nieuw lettertype en
maakte er een diareeks mee.
K.B./D.P.: Een reeks dia’s met de woorden die
hij voor zijn versje had gebruikt?
M.M.: Precies. Als je er een tijdje naar kijkt,
heeft het iets absurds: er is geen onder- of
bovenkant, geen links of rechts. Ik stuurde
hem de dia’s toe en hij reageerde met een
rode, een gele en een groene cirkel op een
vel grafiekpapier, met een x naast de rode
cirkel. Die mededeling wil zoveel zeggen als:
‘Stop, ik ben aan het eind gekomen.’ Ik
wilde hem nog een stap verder laten zetten,
maar daar is hij niet op ingegaan. John is
een aardige kerel, maar als hij nee zegt, dan
is het nee.
K.B./D.P.: Je zegt dat je geprobeerd hebt om
hem te overhalen. Heb je hem nog een antwoord
gestuurd?
M.M.: Ja. Hij had een rode, een gele en een
groene cirkel gebruikt. Als je daar zwart en
blauw aan toevoegt, heb je mijn vijf kleu-
ren. Ik nam zijn beeld en schilderde er eerst
een zwarte en blauwe cirkel overheen.
Daarna schilderde ik een grote rode cirkel
op een enorm doek, omdat rood voor mij
subjectiviteit betekent. In die cirkel schreef
ik alle woorden die met mijn werk te maken
hebben, de woorden die that person zou
gebruiken. En dat was het.
K.B./D.P.: Maar eigenlijk was het Baldessari
die duidelijk had gemaakt dat hij een eind aan
het project wilde maken, zoals hij dat ook al na
de gele badkamertegel had gedaan.
M.M.: Ik denk dat die gele tegel voor een
ingrijpende wending heeft gezorgd. Eerst
ging het over beelden. Toen John het woord
file op de tegel zette, ging het plots over taal.
Het lijkt alsof het hele proces de relatie tus-
sen het beeld en het object vernietigd heeft.
Ik denk dat we een punt hadden bereikt
waarop we alleen nog in kringetjes konden
draaien. Misschien waren we niet in herha-
ling gevallen, maar we hadden zeker een
punt bereikt waarop ‘meer’ niet automa-
tisch ‘beter’ werd. John moet hebben beseft
dat we aan een grens waren gekomen.
K.B./D.P.: Was het discursieve proces in deze
samenwerking alleen op beelden gebaseerd, of
hebben jullie ook over het project gesproken?
M.M.: Er bestond geen enkele vorm van
conversatie tussen ons. We kregen alleen te
zien wat de ander had gemaakt. Er was geen
sprake van dat we elkaar een handje zou-
den helpen. Wanneer hij me iets terug-
stuurde, zei hij alleen ‘Het beste ermee’ of
iets in die aard. Dat was de enige communi-
catie die er tussen ons was. Het spel zat sim-
pel in elkaar. Het was gemakkelijk om te
begrijpen wat de ander je probeerde te ver-
tellen. Eigenlijk communiceerden we de
hele tijd, maar dan wel met objecten en
foto’s. Ik maak een plakboek en daar rea-
geert hij op met keurige, minimalistische
foto’s. Hij stuurt me piekfijn afgewerkte
foto’s, en daar reageer ik op met kleine,
slecht gekadreerde foto’s enzovoort.
K.B./D.P.: Heeft de samenwerking je iets
geleerd over je eigen werk, in relatie tot dat van
Baldessari?
M.M.: Uit die samenwerking kun je beslui-
ten dat mijn werk meer te maken heeft met
de context van het beeld, en dat Johns werk
abstracter is. Bij hem is de context door-
gaans erg schoon en wit. Er heeft zich ook
een interessante omkering voorgedaan. Als
je Johns gedicht bekijkt en de diareeks die ik
van zijn woorden heb gemaakt, dan zie je
mijn dia’s als een reactie op zijn werk. Maar
ze geven iets weer wat eraan vooraf is
gegaan. Als mensen de diareeks zien, den-
ken ze dat die er het eerst was. John con-
strueert iets en ik deconstrueer wat hij heeft
gemaakt, zodat het lijkt alsof ik eerst was.
Dat is een grappig detail.
K.B./D.P.: Toen je zijn laatste werk zag, met de
drie cirkels en de x, heb je dat onmiddellijk als
het einde van het project geïnterpreteerd?
M.M.: Dat werk gaf me een raar gevoel. Hij
had me nooit verteld dat hij er de brui aan
wilde geven. Hij had het wel aan Tracy ver-
teld, maar niet aan mij. Aanvankelijk had
hij me duidelijk gemaakt dat ik voor het
eindpunt moest zorgen, omdat hij met de
reeks begonnen was. Omdat hij me de eer-
ste foto had gegeven, moest ik voor het slo-
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takkoord zorgen. Daar had ik mee inge-
stemd. Maar toen we in die fase van de
samenwerking waren beland, wilde ik door-
gaan. Ik had nog zes of zeven beurten wil-
len voortgaan.
K.B./D.P.: Waarom? Wat ontbrak er volgens
jou nog?
M.M.: Ik wilde er wat animatie aan toevoe-
gen, maar dat paste niet bij dat hele file-tile
gedoe. We hadden met foto’s gewerkt, met
tekeningen, schilderijen, keramiek, tekst,
en mijn eerste idee was om een filmpje van
het isle te maken, iets heel eenvoudigs.
Maar toen vond ik op Yahoo die tekst over
files en tiles en dat hele geschifte gedoe. Ik
denk dat de diareeks als een video functio-
neert, wat ik prima vind.
K.B./D.P.: Hoe zat het met de presentatie van
die verschillende media in de galerie? Werden
alle stadia getoond?
M.M.: Ja.
K.B./D.P.: Integraal?
M.M.: Ja. Eerst zie je de tien foto’s die John
me had bezorgd, ingelijst. Daarna de foto
die ik had gekozen, eveneens ingelijst.
Vervolgens zie je wat ik ermee heb gedaan.
Je ziet ook het grafische werk van de bad-
kuip met de gele tegel. Het volgende ele-
ment is een gele tegel. Daarna zie je een
tegel met het woord file erop gestempeld.
Dan mijn twee bladen met de flaming tile file
fish, Johns maffe versje, mijn diareeks over
zijn maffe versje, enzovoort.
K.B./D.P.: Elke fase zou je kunnen zien als een

bewerking van de fase die eraan is voorafge-
gaan, zonder die eerdere fase materieel aan te
tasten?
M.M.: In het persbericht werd als metafoor
voor elke fase het cadavre exquis gebruikt,
maar eigenlijk is het net het tegendeel. We
weten wat voorafgaat. Waar we heen gaan,
weten we niet, maar we weten wel waar we
geweest zijn. Het lijkt op een gedachtegang,
een dialoog tussen twee mensen. Dat maakt
het zo bevredigend.
K.B./D.P.: Jullie hadden besloten dat Baldessari
zou beginnen omdat hij de docent was en jij de
student. Met die relatie wilden jullie spelen.
Wat heb je na afloop van het hele project over
die relatie ontdekt?
M.M.: Dat ik meer tijd heb dan hij. Dat is me
nu wel duidelijk geworden. John heeft het
zo ontzettend druk. Hij springt erg kwistig
met zijn energie om. Hij heeft gevochten en
hij is briljant. Toen hij me dat versje over
Lyle en bile en isle stuurde, was ik werkelijk
verbluft. Hij heeft er wat van zijn energie in
gestopt en het is uitgegroeid tot iets gewel-
digs. Het leek hem erg gemakkelijk af te
gaan. Interessant is natuurlijk ook dat ik
hem zover heb gedreven. Aan het begin van
het project had ik het gevoel dat ik de
docent was. Ik gaf hem een zware opdracht,
en vervolgens groeide hij uit tot een whiz
kid, een wonderkind waardoor zijn leraar
– ik dus – zich geïntimideerd voelde.
Daarom wilde ik in dit project ook duidelijk
laten zien wie wat gedaan heeft. Je hebt
Johns idee en mijn reactie erop. Ik vond het
ook boeiend om de samenwerking als zoda-
nig te bestuderen. Ik wilde kijken hoe we ze
uit elkaar konden halen, en ik wilde van
onze werkstukken een embleem maken van
dat proces.
K.B./D.P.: In de catalogus Model Architecture
merkt Stephan Schmidt-Wulffen op dat jij in je
werken uitgaat van modellen.5 Hij stelt in dat
verband ook dat jij modellen hanteert om de
positie van de auteur te relativeren. Ben je het
daarmee eens?
M.M.: Zeker. Ik werk constant met die
afstand. Ik zie dat als een vorm van autisme.
Ik kan dat niet genoeg herhalen. Ook het
werk dat ik onder hypnose maak, hangt
ermee samen.
K.B./D.P.: Dan is de vraag: functioneren je
samenwerkingsprojecten volgens dezelfde logica?
M.M.: Nee. Daarom zijn ze ook zo boeiend.
K.B./D.P.: Waarom niet?
M.M.: Omdat er iemand anders bij betrok-
ken is. Dat maakt het spel anders. Vergelijk
het met praten over je eigen werk of over
het werk van iemand anders. Het is een ern-
stige zaak om over het werk van iemand
anders te praten, het is een ernstige zaak
om met iemand samen te werken. Dat bete-
kent niet dat ik helemaal anders werk. Ook
tijdens samenwerkingsprojecten kan ik
identiteitsspelletjes spelen, maar alles bij
elkaar blijft het toch duidelijk mijn werk.
Als ik snapshots aan de muur hang, als ant-
woord op de keurig gekadreerde zeefdruk-
ken die John heeft gemaakt, dan speel ik
met opvattingen over wat foto’s zijn en hoe
ze functioneren.
K.B./D.P.: Zou je het zo kunnen formuleren: in
je eigen werk stel je het begrip identiteit in
vraag, maar in een samenwerking doe je dat
niet, omdat identiteit daar het hoofdthema
wordt?
M.M.: Zo is het. Er is een ander ego bij
betrokken, en ik wil niet in naam van dat
andere ego spreken. Ik wil niet in naam van
John of Allan of Lawrence spreken. Ieder
van ons doet zijn eigen ding. Het is duidelijk
wat we doen, en dat is prima. Anderzijds is
het boeiendste aspect van een samenwer-
king dat je je identiteit opheft. Het is een
gelegenheid om jezelf te overstijgen. Zonder
de samenwerking had ik dat werk nooit
gemaakt. Ik kon doen wat ik wilde, zonder
me zorgen te hoeven maken over mijn iden-
titeit. Dat geldt ook voor John. Het duurde
wel even, maar uiteindelijk leek hij zich
geen zorgen meer te maken over Baldessari.
Zijn eerste stappen in de samenwerking, tot
de tegel, waren echt Baldessariachtig, maar
de laatste drie stappen waren dat niet meer.
K.B./D.P.: Kun je de titel van het werk uitleg-
gen: PONG?
M.M.: PONG is de naam van het allereerste
videogame. Het verwijst ook naar ping-
pong, antwoord en reactie, heen en weer.
Het spelelement in PONG zit in het creatie-
ve proces. Het had te maken met de vraag
wie nu eigenlijk de leraar was, wie primair
en wie secondair was in onze relatie, en hoe
dat voortdurend verschoof, afhankelijk van
wat we deden.

K.B./D.P.: Gaat het niet ook om een dialoog
tussen kunstenaars van twee verschillende
generaties?
M.M.: Dat komt misschien duidelijk naar
voren in de tentoonstelling. Het publiek kan
ontdekken hoe John met het materiaal
omgaat en hoe ik er op een andere manier
mee omspring. Er is slechts één beeld dat
John niet heeft ingelijst – het blad met Kyle
en bile. Al de rest staat op hoogwaardig
krantenpapier en zit achter glas. Ik denk dat
John een spelletje speelt – wie het blad
koopt, zal het zeker achter glas willen bewa-
ren: het is te goed, te briljant.
K.B./D.P.: In zekere zin is het verrassend dat jij
met andere kunstenaars kunt samenwerken,
aangezien jouw werk een sterke totaliserende
tendens heeft. Het lijkt verbonden te zijn met
een immersietoestand die volkomen autonoom
is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je werk geslo-
ten is, dat het geen ruimte laat voor samenwer-
king.
M.M.: Ja, maar het is gesloten als reactie op
de mogelijkheid om werkelijk om het even
wat te doen. Als ik de materialen opsom die
ik gebruik, is de lijst eindeloos: van kera-
miek tot metaal, van glas tot beton; schilde-
ren, tekenen, fotografie, video’s, computers,
noem maar op. Het gaat erom dat ik mijn
mogelijkheden uitbreid. Tegelijk kan ik
mezelf niet van mezelf bevrijden. Daar gaat
het misschien in de hypnose over, en mis-
schien is het dat wat that person probeert te
bereiken. 
K.B./D.P.: Een bewuste poging om de grenzen
van de subjectiviteit te traceren?
M.M.: In zekere zin. Dat aspect van mijn
werk probeert het subjectieve als zodanig te
begrijpen. Als je subjectief wil zijn, verlies je
je oriëntatie. Zo ga ik er toch mee om. Als ik
op een pagina Glen bezig zie, kan ik je ver-
tellen waar hij is. Zodra ik hem word, weet
ik niet meer waar ik ben. Mijn ideeën over
hoe ik me voel of wat ik wil doen, zijn stuk
voor stuk acties van de hersenen. Hoe meer
ik met hypnose werk, hoe sterker ik besef
dat that person meer een hoe is dan een wat.
Hij is een manier om iets te doen en een
hoe-vraag te zijn; hij sluit aan bij een
bewustzijnstoestand, niet bij een individu.
Lachen, schreeuwen, droefheid, angst,
paranoia en al die andere zaken vormen de
taal van de subjectiviteit die tussen ons en
de wereld staat. Alleen wordt het tot een
superhoog niveau opgepompt. Als je het
volume van de radio zo hard zet dat je niets
meer kunt horen, slaat het om in iets
anders. Trance lijkt daar erg op: ik zet het
volume zo hard dat het iets anders wordt.
Het wordt die vorm van gekte, dat autisme.
K.B./D.P.: De drie samenwerkingen waar je het
over hebt gehad zijn stuk voor stuk verschil-
lend, niet alleen wat de mediakeuze betreft
maar ook wat betreft de manier waarop ze zijn
opgezet. Met Lawrence Weiner heb je in één dag
een stripboek gemaakt. Met Allan McCollum
heb je een spel gemaakt dat ook echt gespeeld
kon worden. En met John Baldessari heb je een
reeks gemaakt die uiteindelijk functioneert als
een dialoog in de tijd. Welke andere samenwer-
kingen zie je jezelf nog doen?
M.M.: Ik denk dat een samenwerking rond
theater wel leuk zou zijn.
K.B./D.P.: Heb je ooit samenwerkingsvoorstel-
len van andere kunstenaars gekregen die je hebt
afgewimpeld?
M.M.: Nee. Nooit. Ik heb geen voorstellen
gehad en heb niets afgewimpeld. Ik vind het
wel belangrijk om de persoon te kennen.
Als ik hem niet zou kennen zou ik het niet
doen. Er moet een zekere intimiteit bestaan.
K.B./D.P.: Omdat je het werk van een andere
kunstenaar binnenstapt.
M.M.: Je stapt een relatie binnen waarin je
moet kunnen nemen en geven. Ik wilde bij-
voorbeeld nog een project doen met
Lawrence, maar die zag dat niet zitten. Hij
vond dat het niet zou werken. 
K.B./D.P.: Zijn er nog kunstenaars met wie je
zou willen samenwerken?
M.M.: Ik denk meteen aan Allen Ruppersberg,
en ook aan Mike Kelley, met wie ik veel inte-
resses deel. Mike heeft heel wat projecten
samen met Paul McCarthy gedaan. En ik
zou heel graag samenwerken met Dan
Graham, een erg belangrijk kunstenaar.
K.B./D.P.: En Europese kunstenaars?
M.M.: Ik zou graag een project doen met
Harald Klingelhöller. Dat is een goede
vriend van me, die nog nooit met iemand
heeft samengewerkt, denk ik. Maar hij is
nogal rigide, om het zacht uit te drukken.
En natuurlijk is er ook Pedro Cabrita Reis.
We hebben al twee keer geprobeerd om
samen te werken.

K.B./D.P.: Aan welke projecten?
M.M.: Ons eerste project was bedoeld voor
een kunstbeurs, maar die werd geannu-
leerd. In het tweede project wilden we in
een en dezelfde ruimte elk een spiegel, een
tafel, een tapijt en een lamp ontwerpen. Het
tapijt kon erg klein zijn of juist enorm groot.
Het kon om het even wat zijn. We vonden
het beiden een goede vertrekbasis. Het pro-
ject was bedoeld voor Art Basel, maar uit-
eindelijk ging het niet door. Ik vind Cabrita
een prima kunstenaar om mee samen te
spelen. Maar er zijn er nog andere: Thomas
Schütte, bijvoorbeeld. Ik ken hem. Het zou
een complexe onderneming worden.
K.B./D.P.: Momenteel lijken samenwerkings-
projecten als paddenstoelen uit de grond te rij-
zen. Hoe verklaar je dat?
M.M.: Volgens mij gaat het om betrokken-
heid bij een kunstenaar die je bewondert. Er
ontstaat een dialoog met die kunstenaar, en
bij die betrokkenheid en die dialoog kun je
alleen maar winnen. Het geeft je verse ener-
gie. Je krijgt de kans om iets nieuws te doen.
En natuurlijk profiteer je van de wereld van
die andere kunstenaar, zoals ik heb geprofi-
teerd van de wereld van John, Lawrence en
Allan. Mij schiet in dit verband een grappi-
ge anekdote te binnen. Ze gaat over Julian
Schnabel en David Salle, die halfweg de
jaren 80 echte supersterren waren. David
stelde voor om schilderijen uit te wisselen.
Hij bezorgde Julian een schilderij en ver-
wachtte er natuurlijk een terug. Op die
manier zouden ze elk een schilderij van
elkaar hebben. Maar Julian schilderde iets
bovenop Davids doek en stuurde het hem
terug. Ik denk dat het zelfs een tekening van
David was die hij boven Davids schilderij
had aangebracht. Dat was natuurlijk alleen
maar lefgozerij, maar David was geschokt.
Hij was van zijn stuk gebracht omdat Julian
het hele proces had verknald. Ik vond het
briljant. Wat een schitterend idee! Ze spra-
ken af dat ze beiden mede-eigenaar van het
doek zouden worden. Ik geloof dat ze het
uiteindelijk voor een enorm bedrag hebben
verkocht en de winst half om half hebben
verdeeld.

Noten

1 California Institute of the Arts, in Valencia,
Californië. Opgericht in 1961 door Walt en
Roy Disney. CalArts was de eerste
Amerikaanse instelling voor hoger onderwijs
die zowel in beeldende kunsten als in podium-
kunsten bachelor- en mastersdiploma’s aan-
bood.

2 Ingres and Other Parables was Baldessari’s eerste
kunstenaarsboek, gepresenteerd in de vorm
van een wandkalender. Aan de bovenkant van
de ‘kalender’ staat een afbeelding, met daaron-
der een parabel, in vier talen, Engels, Frans,
Duits en Italiaans. Elke parabel heeft een
moraal, doorgaans een geestige opmerking.

3 De Scholastic Aptitude Test of Scholastic
Assessment Test is een gestandaardiseerde test
die in de VS vaak wordt gebruikt als indicatie
om te bepalen wie naar de universiteit (college)
mag. Meestal wordt hij afgenomen aan het
eind van de middelbare school. De scores moe-
ten de inschrijvingsverantwoordelijken van
instellingen voor hoger onderwijs in staat stel-
len om lokale en individuele gegevens in een
breder en landelijk perspectief te plaatsen.

4 Bachelor of Fine Arts, meestal afgekort als BFA,
is de standaard undergraduateopleiding voor
studenten die een beroepsopleiding in beelden-
de kunsten of podiumkunsten willen volgen.
Het verschil met de Bachelor of Arts (BA) in de
VS is dat de BFA-opleiding ook een praktisch
studio-onderdeel bevat, en niet alleen colleges
en lessen. Een typische BFA bestaat voor twee
derden uit artistieke opleidingen en voor een
derde uit brede algemene vorming. Voor een
BA in Art is die verhouding vaak omgekeerd.

5 Stephan Schmidt-Wulffen, Modelic Thinking, in:
Matt Mullican, Model Architecture, Hatje Cantz,
Ostfildern, 2006, p. 9.

Dit interview wordt gepubliceerd met de gene-
reuze steun van de Edmond Hustinx Stichting,
Maastricht.

Transcriptie: Pamela Uyttendaele
Redactie in het Engels: Nina Oeghoede 
Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Van 7 november 2009 tot 24 januari 2010
stelt Matt Mullican tentoon in STUK kunsten-
centrum te Leuven. Voor meer informatie:
STUK kunstencentrum, Naamsestraat 96,
Leuven (016/320.300, info@stuk.be;
www.stuk.be). In het najaar van 2010 reist de
tentoonstelling naar De Appel in Amsterdam.

John Baldessari & Matt Mullican

PONG, 2008 
(Matt Mullican, The Ghost of Leonard Mark in My

Bathtub, 2008) Collectie De Bruin-Heijn
Courtesy Tracy Williams Ltd.

John Baldessari & Matt Mullican

PONG, 2008 
(John Baldessari, Pong: Riposte, 2008) 

Collectie De Bruin-Heijn 
Courtesy Tracy Williams Ltd.

John Baldessari & Matt Mullican

PONG, 2008 
(Matt Mullican, Making Flaming File Tiles, It Started
Out with Kirk, 2008, detail) Collectie De Bruin-Heijn

Courtesy Tracy Williams Ltd.
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Universalisme schrijf je met een _
Confrontaties bij de Nederlandse vertaling van Karl Barths Brief aan de Romeinen

SERGE DELBRUYÈRE

Happy endings, no they never bored me.
Happy endings, they still don’t bore me.
They, they have a way
A way to make you pay.
And to make you toe the line.
Though I sever my ties.

Pete Doherty, Babyshambles

Me and You and Everyone We Know (2005)1,
de debuutfilm van Miranda July, toont op
onnavolgbare wijze hoe een gemeenschap
ontstaat. Een man laadt zijn kroost in de
familiewagen. Het gezelschap is in het bezit
van een goudvis in een plastic zak. Door een
vergetelheid van de vader blijven zak en
inhoud bij vertrek op het dak van de wagen
staan. Wanneer twee inzittenden van een
andere auto de vis zien passeren, beseffen ze
dat het dier de rit enkel overleeft als de vis-
boer van dienst aan een constante snelheid
blijft rijden. Er wordt een heel motorisch
ballet op touw gezet om de goudvis, sym-
bool van christendom en zinloos kermislij-
den, van een wisse dood te redden. De ver-
keersregels zijn even niet van tel. Uiteraard
is de operatie gedoemd om te mislukken. De
auto voegt zich naar de orthodoxie van de
verkeersgeplogenheden en remt. De vis
wordt van de wagen gekatapulteerd en is
roadkill. Zou het de messias bij zijn terug-
komst ook zo vergaan?

Barth (Qui?) 

De Zwitser Karl Barth (1886-1968) wordt
beschouwd als een van de grootste protes-
tantse theologen. In Nederland wist Barth
enige ophef te maken2, maar onder de stolp
van de Vlaamse kerktoren geniet hij, om
begrijpelijke redenen, heel wat minder
faam. Barths Römerbrief, een lijvige analyse
van Paulus’ Brief aan de Romeinen, is niet
zomaar een theologisch geschrift, het is
‘een deel van het gesprek dat een theoloog
met theologen voert’ (Barth, vi). De tekst is
esoterisch in de strikte betekenis des
woords: bedoeld voor ingewijden. Hij dient
zich aan als een gesloten circuit. Gelukkig
beschikt de Nederlandse uitgave, De Brief
aan de Romeinen, over twee leeslinten. Het
theologische circuit kan kortgesloten wor-
den.

Barth begon zijn theologische carrière in
het eerste decennium van de vorige eeuw.
Zijn vorming kreeg hij in een sfeer van
wetenschappelijk en cultureel positivisme:
we gingen er met z’n allen flink op vooruit
en God was de wind onder de vleugels van
die schier onstuitbare vlucht voorwaarts.
De religie was stevig verankerd in het maat-
schappelijke leven. God was een man3 van
weinig woorden. Hij zei onomwonden ‘ja’
tegen de mens, waarbij de afstand tussen
God en zijn meest dierbare schepsel ver-
waarloosbaar was.

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
sloeg evenwel diepe wonden bij Barth.
Cultuur en beschaving bleken slechts een
dun laagje vernis te zijn, waarover God zijn
vernietigende oordeel velt. Wat Barth ech-
ter nog meer tegen de borst stuitte, was dat
christenen binnen hun eigen nationale
grenzen tot die ene God baden opdat Hij
hun volk naar de overwinning zou leiden.
God werd ‘genationaliseerd’ en aldus naar
beneden gehaald. Het is tegen die achter-
grond dat Barth in 1919 zijn eerste
Römerbrief schreef. Mens en God komen in
die brief diametraal tegenover elkaar te
staan. Barth maakte komaf met de alles
omarmende ‘Bindestrich-Theologie’ van zijn
tijd. Hier duikt voor het eerst ook het aan
Kierkegaard ontleende ‘God is God’ op. Het
ligt niet binnen de mogelijkheden van de
mens om zich rechtstreeks in die tautologie
te wurmen. Hij staat verweesd tegenover de
almachtige Andere. Toch is er hoop. De
relatie tussen mens en God kan worden her-
steld door het geloof in de wederopstanding
van Christus.

Die eerste Römerbrief bleek slechts een
voorproefje. Wat we nu kennen als de

Römerbrief is de tweede versie, verschenen
in 1922. De bruggen tussen God en mens
worden daarin finaal opgeblazen. De tauto-
logie wordt ten top gedreven: Gods heilig-
heid is van zo’n totaal andere orde, dat het
voor de mens ronduit gevaarlijk is hem te
benaderen. Het is weliswaar nog steeds
mogelijk om in Gods ‘nee’ een verborgen ‘ja’
te ontdekken, maar dan enkel voor wie zich
deemoedig en zonder welke garantie ook
openstelt voor de goddelijke genade.

Pas later, in zijn hoofdwerk Kirkliche
Dogmatik (1957), wordt er weer een mense-
lijkere theologie aangeboden. Barth geeft
toe dat hij de mens in zijn Römerbrief veron-
achtzaamd heeft. De banden worden
opnieuw aangehaald en het goddelijke ‘ja’
sijpelt opnieuw binnen. 

The purloined chain letter / 
When there’s something strange in
the neighbourhood

Het corpus paulinum bestaat uit brieven.
Volgens het maxime van Lacan komt een
brief altijd aan op zijn bestemming. In Enjoy
Your Symptom geeft Slavoj Zizek drie inter-
pretaties van Lacans apodictische stelling.
Met name de eerste is relevant in het geval
van Paulus’ brieven, en in het bijzonder die
aan de Romeinen. Zizek wijst op de moge-
lijkheid van ‘imaginery recognition’: de ont-
vanger ziet zichzelf abusievelijk aan als de
geadresseerde. Of in de woorden van
Barbara Johnson: ‘A letter always arrives at
its destination since its destination is where-
ver it arrives.’4

Volgens sommigen was de Brief gedeelte-
lijk of in zijn geheel niet aan de Romeinen
gericht. Het zou gaan om een algemene
rondzendbrief waarvan enkel de Romeinse
versie bewaard is gebleven.5 Wat er ook van
zij, de brieven van Paulus hebben hun
bestemming meermaals bereikt: Hegel,
Nietzsche, Barth, Taubes, Agamben, Badiou
en Zizek zijn maar enkele van de ontvan-
gers. Misschien dan toch een rondzendbrief?
Het is opvallend dat heel wat hedendaagse
denkers zich, al dan niet abusievelijk,
beschouwen als de geadresseerden van
Paulus’ Brief aan de Romeinen. Paulus is het
onderwerp van een filosofische hype, zoveel
staat vast. Maar hoe moeten we die heden-
daagse hausse duiden? De tijdgeest is hier
niet vreemd aan. We verslikken ons met
onrustbarende en allengs grotere regelmaat
in kwesties van etniciteit, universalisme en
gemeenschapsvorming. De gruwelijke term
multiculturalisme duikt dan weer voorna-
melijk op bij eetfestijnen in aangepaste kle-
derdracht. Of op een partijcongres, waar de
voorzitster een daad meent te moeten stellen
door gehuld in een hoofddoek voor het voet-
licht te treden. Ik vermoed dat de term
empathie daar meermaals gevallen is.

Badiou windt er in Saint Paul: La Fondation
de l’Universalisme zoals gewoonlijk weinig
doekjes om. Voor hem vraagt onze tijd om
een nieuwe militante figuur, die het werk van
Lenin tot voltooiing brengt, zelfs al wordt zo
de onmogelijkheid ervan blootgelegd. In
Paulus vindt hij precies wat hij zoekt.

Agamben laat niet direct in zijn kaarten
kijken. In zijn boek The Time that Remains
verschaft hij geen uitgesproken verantwoor-
ding voor zijn keuze. Gaandeweg wordt ech-
ter duidelijk dat hij zijn lezing van de Brieven
van Paulus concentreert op punten die ook
in zijn eerder werk aan bod kwamen. Zo
heeft hij het uitgebreid over de wet en over
zijn geliefde thema van de ‘uitzonderings-
toestand’. Agamben lijkt in Paulus een aan-
knopingspunt te hebben gevonden om zijn
theoretische begrippenapparaat verder op
punt te stellen. Eén keer laat hij toch een
meer fundamentele interesse doorscheme-
ren: ‘If I had to mark out a political legacy in
Paul’s letters that was immediately tracea-
ble, I believe that the concept of the remnant
would have to play a part. More specifically,
it allows for a new perspective that dislodges
our antiquated notions of a people and a
democracy, however impossible it may be to
completely renounce them.’6

De meeste hedendaagse commentaren op
Paulus lijken hun voedingsbodem te vinden

in een diepgewortelde politieke crisis op
wereldschaal. Paulus krijgt op die manier
iets van een ghostbuster die wordt gesom-
meerd om de door Zizek vastgestelde spec-
trale paradox te verjagen. De tweede helft
van de vorige eeuw stond in het teken van
twee dominante alteriteitsparadigma’s.
Enerzijds, aldus Zizek, verzandde het model
Levinas-Derrida, dat de Ander te allen prijze
in zijn andersheid wou behouden, in idio-
syncratische nietszeggendheid. Het ratio-
neel-communicatieve model van Habermas
daarentegen kon niet anders dan de Ander
zijn anders-zijn ontnemen.7 Zowaar een pat-
stelling. So who can you call? Paulus, die
een koppelteken8 afroept tussen de volkeren. 

Wettelijke houdbaarheidsdatum

De wet (nomos) krijgt een prominente plaats
in Romeinen. Paulus’ houding jegens de
(joodse) wet wordt meestal lijnrecht tegen-
over die van Petrus geplaatst. Hardliner
Petrus zou er zonder veel omhaal het mes in
hebben gezet. Enkel zij die zich conformeer-
den aan de wetten Israëls konden toetreden
tot het christendom. Het christendom als
multinationale zusteronderneming van het
judaïsme: niet-Israëlieten mochten erbij,
maar dan dienden ze, onder meer, besneden
te worden. Paulus zou lak hebben gehad
aan de joodse wetten en gebruiken. Het
christelijke bindmiddel was niet de achter-
haalde wet, maar het nieuwe geloof (pistis).
Het conflict wordt in Jeruzalem beslecht op
een wijze die past bij de grandeur van een
beetje mondiale onderneming: er worden
duidelijke taakomschrijvingen opgesteld.
Petrus zou zich richten tot de joodse markt,
zowel intra als extra muros, terwijl Paulus
de heidenen toebedeeld kreeg. Het koppel-
teken als corporalistische logica.

Wie dieper ingaat op de kwestie kan niet
anders dan concluderen dat de zaken iets
complexer liggen. De grootste misvatting
betreft doorgaans Paulus’ worsteling met de
wet. De apostel maakt het zijn lezers dan
ook niet gemakkelijk. De Brief blinkt niet
meteen uit in eenduidigheid, wat mag blij-
ken uit enkele citaten:

– ‘Want voor zijn aanschijn is niets wat
‘vlees’ heet op grond van de werken van
de wet gerechtvaardigd. Wat door de
wet tot stand komt, is het besef van de
zonde!’ (3:20)

– ‘Want wij rekenen erop dat de mens
rechtvaardig wordt verklaard door Gods
trouw, afgezien van de werken der wet.’
(3:28)

– ‘Stellen wij dan door het geloof de wet
buiten werking? Onmogelijk! Wij
bekrachtigen juist de wet.’ (3:31)

Wat moeten we met wat Agamben, niet
zonder gevoel voor understatement, ‘de
aporetische behandeling van de wet’ in
Romeinen noemt? Bestaat er een koppel-
teken dat krachtig genoeg is om zich tussen
beide standpunten, verwerping en bekrach-
tiging van de wet, in te plaatsen?

Barths oplossing is van een bijna mystie-
ke elegantie. Een ketter met een kwaaie
dronk zou van sofisme kunnen gewagen.
Barth wringt zich in allerlei bochten om het
vierkante blokje in het ronde gaatje te prop-
pen en slaagt daar op zijn manier wonder-
wel in. Hij doet geen enkele moeite om
Paulus’ kritiek op de wet af te zwakken, wel

integendeel: ‘Nee, de grond van de werken
van de ‘wet van de werken’ moet onder
onze voeten zijn weggeslagen.’ (83) Pas dan
kan de geschiedenis tot een einde komen,
breekt het Koninkrijk Gods aan en ontstaat
de nieuwe mens. Maar die nieuwe mens
heeft de wet juist nodig. Als we de wet
immers buiten werking stellen, doen we
afbreuk aan de radicaliteit van de waarheid
van God: ‘Een negatie die als negatie naast
de positie zou blijven staan, zou geen echte,
geen kritische negatie zijn.’ (89) Barths
oplossing van de paradox is een aardige
theologische trouvaille. De wet buiten wer-
king stellen door het geloof, reduceert het
geloof tot iets secundairs, een banaal alter-
natief voor de wet. Het geloof kan op die
manier geen aanspraak maken op de abso-
lute, wetsvervangende rol die het hoort te
hebben. We laten, zegt Barth met hegeli-
aanse flair, de geschiedenis spreken. Dan
wordt vanzelf duidelijk dat het geloof het
telos van de wet is.

Badiou stelt de zaken scherper. Bij hem
geen theologisch knip- en plakwerk. In het
hoofdstuk Paul contre la loi – alleen de titel
biedt al niet de minste ruimte voor nuance –
stelt hij dat Paulus’ boodschap vervat zit in
twee stellingen, die vervlochten zijn in een
gevaarlijke metonymie. Eén: wat ons redt is
geloof, niet de werken (van de wet). Twee:
we staan niet langer onder heerschappij
van de wet, maar van de gratie.

Een gevaarlijke metonymie, zo noemt
Badiou de verwevenheid van de twee stel-
lingen. Het lijkt een enigmatische woord-
keuze. Wie enigszins vertrouwd is met het
metoniem, weet dat deze stijlfiguur ver-
schillende onderverdelingen kent. Het ver-
volg van Badious betoog doet vermoeden
dat het hem hier te doen is om het pars pro
toto, het deel en het geheel, en het imagi-
naire koppelteken dat beide verbindt. Want
waarom moeten we volgens Badiou de wet
verwerpen? Voor zover de wet (het geheel)
zich vertaalt in particuliere werken of gebo-
den (het deel), staat hij het universele appel
van gratie en geloof in de weg. De wet is
partieel, hij controleert, benoemt en kent
predicaten toe. Gratie laat zich niet in met
predicaten en telbaarheden. Terwijl de wet
elk deel van het geheel mondjesmaat en
exact bemeten toekent wat hem of haar
toekomt, stort de gratie zich als exces over
het geheel uit.

Agamben snijdt de kwestie van de wet
aan met het fileermes van de filoloog. Hij
wijst op het belang van het werkwoord
katargeo in de paulinische tekst. Van de 26
keer dat het in het Nieuwe Testament voor-
komt, wordt het 25 keer gebezigd door
Paulus. In het Nederlands betekent het
zoiets als ‘ik deactiveer’ of ‘ik maak inac-
tief ’. Met klem verzet Agamben zich tegen
andere vertalingen als ‘vernietigen’ of
‘doen verdwijnen’. Hij wordt niet bij naam
genoemd, maar men kan zich voorstellen
dat Agamben ernstig bezwaar zou aanteke-
nen tegen Barths commentaar bij Romeinen
(7:6): ‘Maar nu zijn we […] buiten het
bereik van de wet […].’ Als Barth in zijn
commentaar bij het vers enkele bladzijden
verder, de wet beschrijft ‘als iets wat heeft
afgedaan’ (216), zijn we een heel eind van
Agamben verwijderd.

Katargeo, zo geeft Agamben verder
Griekse les, staat etymologisch in oppositie
tot energeo en betekent dus niets meer of
minder dan het wegnemen van energie en
actie. Discussies over de joodse wet weten
zelden te ontsnappen aan een confrontatie
tussen Abraham en Mozes. Volgens Paulus
heeft God aan Abraham beloofd dat hij de
erfgenaam van de wereld zou worden, niet
door de wet, maar door het geloof. Mozes’
‘werken van de wet’, met zijn onwrikbare
voorschriften, zijn honderdveertig jaar later
ontstaan. Het messiaanse deactiveert de
wet, brengt hem terug tot zijn originele
staat van belofte en pure potentialiteit.
Agamben legt dan ook een heel andere
lezing voor van 3:31 (‘Stellen wij dan door
het geloof de wet buiten werking?
Onmogelijk! Wij bekrachtigen juist de wet’).
Door hem te deactiveren, wordt de wet
bewaard tot hij zijn messiaanse staat van
potentialiteit kan bereiken. 
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Paulus, prince of thieves

De wet verdeelt en maakt onderscheid, in
eerste instantie tussen joden en niet-joden
(of in het Grieks van Paulus: Ioudaioi en
ethne.9) Het doorslaggevende criterium is
de besnijdenis. Paulus, de ethnon apostolos,
heeft er zijn (halve) levenswerk van
gemaakt om beide groepen te verenigen
onder de vlag van Christus.

Maar hoe hef je die scheiding op? Door ze
eenvoudigweg niet op te heffen, stelt
Agamben. In plaats van de scheidingslijn
tussen jood en niet-jood weg te gommen,
voert Agamben een tweede scheiding in, die
dwars door de eerste loopt. Hij geeft zelf het
voorbeeld van de mythische wedstrijd tus-
sen de schilders Apelles en Protogenes.
Protogenes schildert een lijn die zo dun is
dat ze niet meer door mensenhanden lijkt te
zijn gemaakt. Apelles verdeelt de lijn met
één simpele penseelstreek in tweeën.
Vergelijk het met het schuttersconcours
van Robin Hood. De pijl van de tegenstan-
der, die nog nazindert in de roos, wordt
doodleuk gespleten.

Agambens splijtende pijl, zijn ‘snee van
Apelles’, is enigszins speculatief, zo geeft hij
tussen de regels toe. In Romeinen 2:28-29
heeft Paulus het over de duidelijke of zicht-
bare joden van het vlees (de besnijdenis) en
de verborgen joden van het geloof. Volgens
Agamben kan die logica worden doorge-
trokken naar de niet-joden: er zijn niet-
joden van het vlees en niet-joden van de
wet. Door deze snee wordt niet zozeer de
tweedeling jood/niet-jood opgeheven, maar
het exhaustieve karakter ervan: er zijn
joden die niet-joden zijn en niet-joden die
geen niet-joden zijn. Agambens hypothese
lijkt tot op zekere hoogte te worden gestaafd
door Paulus in Romeinen 9:6 (‘Wat mijn
volk niet was, wil ik mijn volk noemen’) en
9:26 (‘Want niet omdat ze allemaal van
Israël afstammen zijn zij Israël’).

Agambens snee is meer dan een filoso-
fisch-epistemisch kermistrucje. De messi-
aanse snee introduceert een rest (‘rem-
nant’). Die is allerminst op te vatten als een
kwantificeerbaar geheel. Op dat punt lijken
Agamben en Barth elkaar te vinden. Barth
noemt de rest in Romeinen 9:27 (‘Al was het
volk van Israël zo talrijk als de zandkorrels
aan de zee – slechts een rest zal worden
gered!’) ‘geen kwantitatief vaststelbaar
samenraapsel, geen numerus clausus, in
het geheel geen numerus’ (339).

Over het precieze functioneren van die
rest zijn beide denkers het minder eens.
Barth blijft onverzettelijk inzetten op escha-
ton en universalisme: de rest vormt de voor-
waarde voor de ‘niet-aanschouwelijke
opheffing van alle aanschouwelijke schei-
dingen’ (339). Agamben leest in de rest de
onmogelijkheid van joden en niet-joden, en
bij uitbreiding alle subjecten, om volledig
samen te vallen met zichzelf of de groep
waartoe ze zich plegen te rekenen. Het heeft
volgens hem geen enkele zin om Paulus aan
universalisme te linken, tenminste als we
‘universalistisch’ opvatten als verheven
boven alle inkepingen en scheidingslijnen.

Dat inzicht leidt, aldus Agamben, tot een
herijking van het politieke denken. Het volk
is deel noch geheel, meerderheid noch min-
derheid. Het is wat achterblijft bij elke ver-
deling of er precies aan weerstaat. Het is de
onmogelijkheid voor elke regering om een
onderscheid te maken tussen meerderheid
en minderheid.10

Ook Badiou heeft weinig boodschap aan
discussies omtrent meerderheid en minder-
heid. Hij stelt vandaag een proliferatie vast
van rond predicaten uitgekristalliseerde sin-
gulariteiten en laakt de commerciële recupe-
ratie (of is het eerder omgekeerd, productie?)
die ermee samengaat. Vrouwen, homo’s,
andersvaliden, moslims, zwarte homo’s,
andersvalide Serviërs, ecoyups, telkens er een
nieuwe sociale singulariteit ontstaat (of ont-
spruit aan het brein van een ijverige marke-
teer) geeft zulks aanleiding tot een hele reeks
gespecialiseerde producten en tijdschriften.
Uiteraard zijn er verschillen en die zullen er
altijd zijn, maar om tot een werkelijke ‘univer-
sele singulariteit’ te komen, in plaats van
‘identitaire singulariteiten’, is het nodig om
net als Paulus een tolerante onverschilligheid
aan te nemen tegenover die verschillen.

Het symptoom Paulus

Slavoj Zizek zou graag zien dat Paulus in
zijn apostolische teksten meer gebruik had

gemaakt van de metaforen en semantische
velden uit de tijd dat hij (onder meer) belas-
tingen inde.11 Hoewel er genoeg tegenvoor-
beelden te vinden zijn waarin Paulus dat nu
net wel doet, opent Zizeks verzuchting een
bijzonder interessante ruimte. Waar ligt het
koppelteken dat Saulus van Paulus scheidt,
maar hem er in één penseeltrek ook mee
verbindt? Doorgaans houdt men het op de
veilige vaststelling dat Paulus zijn verleden
nooit heeft verloochend en zijn bekerings-
werk met dezelfde beroepsernst uitoefende
als zijn vervolgingswerk.

Laten we echter een stap verder gaan. Het
is gedocumenteerd dat Saulus de hogepries-
ter van Palestina, zijn werkgebied, een uit-
zondering vroeg op de wettelijke grenzen
van zijn taakomschrijving. Hij diende een
schriftelijk verzoek in om zijn actieradius te
verbreden tot buiten Palestina, daar chris-
tenen te zoeken en ze te deporteren naar
Palestina. Nu is het een bekend verschijnsel
uit met name het verlichtingsdenken dat
religieuze principes worden omgeturnd tot
politieke axioma’s. Gebeurt niet net het
omgekeerde als Paulus pleit voor de ophef-
fing of het ten minste tijdelijk buiten wer-
king stellen van de wet?

In dat opzicht krijgt Jacob Taubes’ passa-
ge over de ambities van Paulus in Rome een
wrange nasmaak: ‘He had a sense for where
to find the power and where to establish an
opposing power. It is a fiction or, if you pre-
fer, a hope, that he is just passing through.
[…] This is why the whole letter is premised
on, so to speak, this fiction of the transitory
passage.’12 Op het eerste gezicht lijkt er wei-
nig aan de hand. Taubes heeft er nooit een
geheim van gemaakt dat Romeinen zijns
inziens een directe aanval is op het wereld-
lijke politieke establishment in Rome. Hij
heeft het zelfs over een regelrechte oorlogs-
verklaring aan (de cultus) van de keizer. In
dat opzicht kan de passus hierboven ons
niet verbazen. De angel zit in de combinatie:
de ‘state of exception’ met betrekking tot zijn
volmachten inzake vervolging en deporta-
tie, Taubes’ politieke oorlogsverklaring en
de mythe van de ‘transitory passage’. Zou het
te ver gaan om een trait d’union te plaatsen
tussen Saulus/Paulus enerzijds en Bush/
Obama anderzijds? Change we can believe in.
Hoe zou dat klinken in het Grieks?

Uiteraard zijn we niet blind voor het feit
dat het trait d’union evenzeer scheidt wat
het verbindt. Voor zover Paulus enig cultu-
reel imperialisme kan worden aangewre-
ven, berust dat op de niets ontziende predi-
king van een tertium datur als radicaal alter-
natief. Precies daaraan mangelt het van-
daag. Nochtans ontbreekt het ons niet aan
messianistische oprispingen. Integendeel,
de messias heeft zich wel degelijk geopen-
baard. Het einde der geschiedenis is aange-
broken en de Zoon is, decent geschoren,
strak in het pak en gezalfd met hydrateren-
de antirimpelcrème, teruggekeerd om zijn
liberaal-kapitalistische eschaton in voege te
laten treden. De democratisch consumeren-
de leeuw slaapt naast het met vrijheid van
meningsuiting begiftigde lam. Dat is
althans de these van Francis Fukuyama: je
kunt soebatten wat je wil, de strijd is gestre-
den en de westerse trinitas democratie-libe-
ralisme-kapitalisme heeft het gehaald. Meer
dan om een oprecht universalisme draait
het hier uiteraard om een imperialistisch
woekerend cluster van identitaire singulari-
teiten: de geëmancipeerde vrouw die door
schier ontelbare modaliteiten van onthaas-
ting op de hielen wordt gezeten, de vrijge-
vochten moslim die zijn getroebleerde rela-
tie met de verbolgen achterban stiekem
koestert, de zogenaamd gewetensvolle con-
sument die een potje schaduwbokst met
zijn eigen naïviteit enzovoort. Stuk voor
stuk zijn ze verpakt in flinterdun hegeliaans
folie, aldus samengehouden door het
pathos van de historische onvermijdelijk-
heid.13

Peter Sloterdijk stelt in Woede en Tijd dat
het deze tijd aan ernstig (i.e. niet identitair
singulier) weerstandspotentieel ontbreekt.
Er hoeft niet eens een koppelteken te wor-
den geplaatst, aangezien er geen waardige
‘positieve apocalyptiek’ opduikt die het
vigerende sociaal-economische model van
weerwoord kan dienen.

Zizek drukte het tijdens een lezing in
Buenos Aires14 plastischer uit: het is gemak-
kelijker om je een levensbedreigende ramp
op wereldschaal voor te stellen, dan je over
te geven aan een denkoefening op kleinere
schaal en je een beeld te vormen van een
alternatief voor het liberaal-kapitalisme.

Is Paulus dan niet veeleer een symptoom
dan een inzetbaar alternatief? En spookt er
in de recente exegesen van zijn werk, met
name bij Badiou, niet iets van een wan-
hoopsdaad? 

Streep eronder

Een van de neveneffecten van de uitvinding
van de typemachine was het opduiken van
een typografisch teken dat we nu kennen als
de underscore (_). De enige manier om tekst
te onderstrepen was wagen en rol met een
speciale toets te laten terugkeren naar het
begin van een passage en ze te voorzien van
aan elkaar geregen liggende streepjes.
Emfatisch poneren hield een verplicht récu-
ler pour mieux sauter in. (Is dat overigens niet
de ultieme vector van het messianisme?)

Intussen is de underscore gemeengoed
geworden in de computerwereld. Het bij-
zondere van het teken, vooral bekend van
e-mailadressen en URL’s, is dat het strikt
genomen functieloos is. Het komt voor in
een sequentie van karakters omdat het lees-
vermogen van de computer daar nu een-
maal geen witruimte aankan. Geheel zon-
der inhoudelijke pretentie vult het een lege
ruimte in. Het wordt getolereerd omdat het
er niet hoort te staan, maar desalniettemin
nodig is. Het verbindt zonder identitaire
aanspraken te maken. Het is tijdelijk en
wendbaar, op het volatiele af. In tegenstel-
ling tot het koppelteken, dat zich alleen al
niet aan zijn lexicografische verantwoorde-
lijkheden kan onttrekken, heeft het geen
agenda.

Er schuilt een zekere ironie in de geschie-
denis van het liggend streepje: aanvankelijk
geconcipieerd om te benadrukken en aan-
dacht op te eisen, vlijt het zich nu in alle
deemoed neer waar nodig. Is het niet pre-
cies die evolutie waarop Sloterdijk doelt als
hij stelt dat van bovenaf opgelegd universa-
lisme gedoemd is te mislukken en dat onze
tijd zal worden belast met het stigma ‘dat hij
niet in staat was voor een gevoel voor
gemeenschappelijke situaties van onderaf
te zorgen’?15 Zou de underscore de typogra-
fische incarnatie van Agambens ‘remnant’
kunnen zijn: ongrijpbaar en onherleidbaar
tot vastomlijnde identiteiten? De goudvis is
een liggend streepje. 

Noten

1 Men lette op de nogal haastig in elkaar gevou-
wen enumeratio in de titel. Naïef universalis-
me in een notendop?

2 Getuige onder meer de publicatie van Martien
E. Brinkman, De theologie van Karl Barth: 
dynamiet of dynamo voor christelijk handelen. 
De politieke en theologische kontroverse tussen
Nederlandse barthianen en neocalvinisten (Baarn,
Ten Have, 1983).

3 Voor de vermeende misogynie in het werk van
Barth verwijs ik graag naar: Jodien van Ark &
Renata Rotscheid, Wat kan de nieuwe Eva begin-
nen tegen de superioriteit van de oude Adam?, 
in: Jurjen Beumer & G.H. ter Schlegget (red.),
Karl Barth: een theologisch portret, Baarn, Ten
Have, 1986; alsook Reimund Bieringer, Febe,
Prisca en Juna. Vrouwen en leiderschap in de brie-
ven van Paulus, in: Frans Van Segbroeck (red.),
Paulus, Leuven/Voorburg, VBS/Acco, 2004. 
De mate waarin dergelijke publicaties verstren-
geld raken in de ‘identitaire recuperatie’ van
Badiou (cf. later), laat ik gemakshalve terzijde.

4 Barbara Johnson, The Critical Difference,
London, The John Hopkins University Press,
1980.

5 Zie voor deze kwestie onder meer Jakob van
Bruggen, Paulus: Pionier voor de Messias van
Israël, Kampen, Kok, 2001, pp. 143 en 271.

6 Giorgio Agamben, The Time That Remains: 
A Commentary on the Letter to the Romans,
Stanford, Stanford University Press, 2005, 
p. 57.

7 Slavoj Zizek en Glyn Daly, Conversations with
Zizek, Cambridge, Polity Press, 2004.

8 Men doet er goed aan de precieze werking van
het koppelteken volgens Lyotard in het achter-
hoofd te houden: het is een teken dat tegelijk
verbindt én scheidt. (Jean-François Lyotard, 
Un trait d’union, Grenoble, Presses universitai-
res de Grenoble, 1993) Dergelijke spreidstan-
den zijn Paulus niet vreemd, getuige de aanhef
van Romeinen: ‘Van Paulus, dienaar van
Christus Jezus, geroepen tot apostel, afgezonderd
voor de heilsboodschap van God.’ Taubes zou
het wel eens bij het rechte eind kunnen heb-
ben als hij stelt dat de hele boodschap al vervat
ligt in deze salutatio (Jacob Taubes, Die politi-
sche Theologie des Paulus, München, Wilhelm
Fink Verlag, 1993).

9 In het Hebreeuws is het am en, het beter
bekende, goyim. Agamben merkt fijntjes op dat
‘etnisch’ in het syntagma ‘etnisch conflict’ zijn
wortels vindt in de Bijbel. De ethne, die intus-

sen omzwachteld is geraakt door raciale en
cryptotribale connotaties, is etymologisch
gezien de ‘andere’, wars van allerlei heden-
daagse exotismen. Geen enkele Belgische poli-
ticus zal het in zijn hoofd halen om de commu-
nautaire twist te benoemen als etnisch con-
flict. 

10 Het onhoudbare karakter van de tegenstelling
meerderheid-minderheid en de wijze waarop
gearticuleerd universalisme het particulier pre-
dicatieve dreigt binnen te smokkelen, wordt
‘sprekend’ geïllustreerd in de installatie I’m
sorry, but I don’t want to be a dictator van Jordan
Wolfson. Op een beeldscherm worden de torso
en de gesticulerende handen van een man
getoond. Het wordt de kijker gauw duidelijk
dat de man zich, ietwat expressief, van geba-
rentaal bedient. Wat probeert hij ons, wanho-
pig bijna, diets te maken? Het bordje bij het
werk biedt houvast. De man brengt de beroem-
de slotspeech uit Chaplins The Great Dictator,
waarin de joodse kapper, toevallig een look-
alike van de op Hitler geïnspireerde dictator
Hynkel, tegen wil en dank op het spreek-
gestoelte belandt. Na enige aarzeling houdt hij
een vurig pleidooi voor universalisme. (‘Jew,
gentile, black man, white. We all want to help each
other.’) Ondanks het naar binnen gekeerde
emancipatorische potentieel – de horende
meerderheid wordt tijdelijk gereduceerd tot
minderheid – raken we ook hier tragisch ver-
strikt in predicatieve particularismen. Het uni-
versele appel van de boodschap klinkt letterlijk
voor dovemansoren.  

11 Slavoj Zizek, The Puppet and the Dwarf: the
Perverse Core of Christianity,
Massachusetts/London, MIT Press, 2003.

12 Taubes, op. cit (noot 8). Ik citeer hier bewust
uit de Engelse vertaling van Dana Hollander
(The Political Theology of Paul, Stanford,
Stanford University Press, 2004) om de intus-
sen overbekende retoriek die eruit opklinkt te
laten nagalmen.

13 De minder sceptisch ingestelde lezer zou kun-
nen opwerpen dat de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens, de hoopvolle spin-off
van het door Fukuyama geschetste bestel, een
bruikbaar uitgangspunt vormt om tot een
waarlijk universalisme te komen. De titel van
het document heeft in elk geval de semantiek
mee en dat scheelt algauw een slok op een bor-
rel. De bezwaren zijn echter legio: de Verklaring
duwt de mens in een slachtofferrol (Badiou) en
wordt gebezigd als weinig overtuigende dek-
mantel voor dubieuze interventies (Zizek).
Western values light, met een humanistische
lemon twist om die onweerstaanbare smaak-
sensatie te bewerkstelligen – en de gore nas-
maak te verdoezelen. Dergelijke (grotendeels
terechte) bezwaren gaan voorbij aan het fun-
damenteel aporetische karakter van de tekst
zelf. Nemen we als voorbeeld artikel 14: ‘1.
Eenieder heeft het recht om in andere landen
asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden
gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens
[…] handelingen in strijd met de doeleinden en
beginselen van de Verenigde Naties.’ De identi-
taire loop is onvermijdelijk: ‘eenieder’ maar
niet ‘zij die’. Het universalisme krijgt kracht
van wet, met alle voorheen geformuleerde
bezwaren vandien. Het ware universalisme
laat zich door geen enkel document dragen. 

14 http://nl.youtube.com/watch?v=E4VpxI8tkpU
15 Peter Sloterdijk, Woede en Tijd, Amsterdam,

SUN, 2007, p. 243.

De Brief aan de Romeinen van Karl Barth
(vertaling Mark Wildschut) verscheen in 2008
bij Boom, Amsterdam (www.uitgeverijboom.nl).
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Nieuws
Kunst moet afbraak van Doel stoppen. Met als centrale
vraag Kan kunst bulldozers stoppen? organiseert KunstDoel
vzw een solidariteitscampagne voor en door de culturele
gemeenschap. Kunst wordt ingezet tegen het bulldozer-
beleid van de overheid dat resterende bewoners uit hun dorp
moet verjagen. De vzw hoopt met een ‘artistiek statement’
de overheid alsnog te overtuigen Doel te behouden en het
dorp een nieuwe, creatieve bestemming te geven binnen de
haven van Antwerpen. Allereerst is er het luik KunstDoel
Inside waarbij een aantal bekende beeldende kunstenaars bij
Doelenaars thuis op een binnenmuur een werk zullen
maken en de woning zodoende symbolisch bescherming
willen bieden tegen afbraak. Er is reeds werk aanwezig van
Jan Van Imschoot, Koen van den Broek, Guillaume Bijl,
Katie Heck, Fred Bervoets, Jan Decleir, Ria Pacquée, Mitja
Tusek en Guy Van Bossche. Een tweede luik KunstDoel
Outside beoogt leegstaande panden in de dorpskom te
beschermen door voor alle ramen tweedimensionale kunst-
werken te plaatsen die de aanwezigheid van bewoners moe-
ten suggereren. Op 30 april bezocht Michelangelo Pistoletto
het dorp. Hij nam tijdens de wandeling door Doel ook even
het tekenkrijt ter hand om zijn bijdrage aan het project te
leveren. Voor Kunstdoel Outside kunnen kunstenaars via de
website de nodige informatie en richtlijnen vinden en
ramen ‘reserveren’. Via de website is ook de voortgang van
het project te volgen. De opening van KunstDoel-Outside,
onder het motto ‘Wereldpremière Doel Openluchtmuseum
2009’, is gepland op 24 mei. Kijk op www.kunstdoel.net.

Zennestraat 17 plant grootschalige expo’s in Brussel.
Aan de Zennestraat 17 in Brussel ligt een voormalig
gebouw van het ministerie van Economische Zaken, waar
onder meer een labo in was ondergebracht. Het gebouw is
overgekocht door Patrick Demeestere en Jos Verbesselt, die
het gedurende een jaar kosteloos ter beschikking stellen
van Jan Verbruggen (beeldend kunstenaar en initiatief-
nemer van Actionfields) en Ischa Tallieu (eigenaar van
Galerie Fortlaan 17). Onder de noemer Zennestraat 17 zet-
ten artistieke organisaties als Constant, Josworld,
Croxhapox, Komplot, Bains Connective, Fortlaan 17,
SECONDroom en Q-O2 er samen een tentoonstellings-
programma op, maar er zal ook plaats zijn voor concerten,
lezingen, workshops en debatten. Het project wil in de eer-
ste plaats inpikken op het gegeven dat ruimtes voor beel-
dendekunstinitiatieven schaars zijn in Brussel. Bovendien
moet het project een duidelijker beeld opleveren van de
actuele Brusselse kunstscene. De eerste toonmaand opende
op 24 april en loopt tot 31 mei, de tweede toonmaand gaat
door in oktober. Meer info www.zennestraat17.be.

Experimentele tentoonstellingsconcepten. Lokaal 01
en Temporary City Berlin. Hoe bepaalt de opbouw van
een tentoonstelling de kunstbeleving van de toeschouwer?
Misschien levert Lokaal 01 met MyPainting.nu een van de
vele mogelijke antwoorden op deze vraag. De opzet van
deze tentoonstelling is het tonen van een veertigtal schilde-
rijen in vier wisselende presentaties op dezelfde plek. Onder
de noemer Geluidspost komen ook geluidswerken aan bod.
De eerste presentatie, door Lokaal 01 in samenwerking met
Jean-Marie Bytebier en Kris Van Dessel, liep tot 10 mei en
toonde alle schilderwerken. Christophe Van Eecke maakte
een selectie van de schilderwerken en vulde ze aan met
video’s en films. Deze tentoonstelling loopt nog tot 24 mei.
Een selectie door Jan Maarten Voskuil zal te zien zijn van 7
tot 21 juni. En ten slotte is een laatste presentatie, bedacht
vanuit het zwarte monochroom door de Rotterdamse schil-
der Olphaert den Otter, te zien van 28 juni tot 12 juli. Op die

laatste dag wordt het project onder meer afgesloten met een
publiek debat. Meer info www.lokaal01.nl.

Temporary City Berlin toont van 15 mei tot 7 juni 2009 in
Atelierhof Kreuzberg een door 15 kunstenaars gerealiseerd
project dat het artistieke scheppingsproces centraal wil
plaatsen. De tentoonstelling is het resultaat van een week
lang onderhandelen over artistieke posities, ruimtelijkheid
en structurele organisatievormen. Er is geen curator
betrokken noch een thema vooropgesteld. Wel ligt op voor-
hand de tentoonstellingsarchitectuur vast, een ontwerp
van Andreas Müller (D). Binnen dat concept, dat de kunste-
naars ertoe dwingt de eigen kunstwerken aan de concrete
context aan te passen, wordt de artistieke praktijk
bevraagd. Gedurende de week van opbouw volgt schrijver
Christophe Van Gerrewey (B) als een stadsantropoloog het
ontstaansproces van de tentoonstelling, waarbij hij de so-
ciale gebeurtenissen en structurele ontwikkelingen ter
plekke observeert en theoretisch overdenkt. Meer info
www.temporarycityberlin.de.

DOKU.ARTS 2009. Van 11 tot 14 juni organiseren het
Filmmuseum Amsterdam en het Mediafonds de vierde edi-
tie van DOKU.ARTS, het internationale festival van films
over kunst. Op de openingsavond staat de autobiografische
film Les plages d’Agnès (2008) van Agnès Varda geprogram-
meerd. In totaal zal een dertigtal documentaires te zien zijn
over kunst en kunstenaars, met zowel nieuw werk als hoog-
tepunten uit de collectie van het Filmmuseum. Met een
nieuw gebouw in het verschiet voor het Filmmuseum – de
werken zijn dit jaar gestart – staat deze editie van het festi-
val in het teken van architectuur. Cinematografische ruim-
te is voor vele architecten een inspiratiebron geweest, ter-
wijl de fascinatie van vele cineasten voor architectuur
gebouwen als een prominent element in hun verhaal
plaatst. Het programma bevat echter ook documentaires
over fotografie, beeldende kunst, performance, muziek, film
en literatuur. DOKU.ARTS werd in 2006 in Berlijn opge-
richt door filmmaker Andreas Lewin. Na twee edities ver-
huisde het festival in 2008 naar het Filmmuseum
Amsterdam. Het festival wil een plaats geven aan creatieve
kunstenaarsfilms en cinematografische essays die afwijken
van de traditionele biografische kunstenaarsfilm en die
door de grote festivals niet worden opgenomen. Meer info
en programma op www.doku-arts.com.

Prixderome.nl 2009. De Rijksacademie van beeldende
kunsten organiseert in samenwerking met De Appel en
Witte de With de Prixderome.nl, die omschreven wordt als
de Nederlandse ‘staats’prijs voor hedendaagse kunst. De
Appel en Witte de With verzorgen de presentatie van het
nieuwe werk van de tien geselecteerde kunstenaars waar-
van er vier de shortlist haalden: Rossella Biscotti (1978, IT,
woont en werkt in Rotterdam), Nicoline van Harskamp
(1975, NL, woont en werkt in Amsterdam), Ólafur Ólafsson
en Libia Castro (1973, IS / 1969, ES, wonen en werken in
Rotterdam) en Sara Rajaei (1976, IR, woont en werkt in
Den Haag). De tentoonstelling is samengesteld door Sarah
Farrar (de Appel) en Juan A. Gaitán (Witte de With). De offi-
ciële prijsuitreiking vindt plaats op 28 mei in de Gashouder
van de Westergasfabriek in Amsterdam. De internationale
jury bestaat uit voorzitter Kestutis Kuizinas (LT), Yael
Bartana (IL), Jurgen Bey (NL), Bruce McLean (UK) en
Barbara Visser (NL). Meer info op www.prixderome.nl.

Cultuurprijs van de K.U. Leuven voor Hans Op de
Beeck. Beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck (°1969,
Turnhout) ontving op 30 april de tweejaarlijkse cultuur-
prijs van de K.U. Leuven, goed voor 15.000 euro. Het werk
van Op de Beeck bestaat uit sculpturen, installaties, video-
werk, fotografie, animatiefilms, tekeningen, schilderijen en

tekst (kortverhalen). In zijn creaties reflecteert hij op de
moeizame en problematische omgang met tijd en ruimte.
Hij toont de toeschouwer onbestaande, maar herkenbare
plaatsen, momenten en figuranten, die lijken te zijn wegge-
haald uit het actuele dagelijkse leven. In de loop van het
academiejaar 2009-2010 zal de kunstenaar een reeks mas-
terclasses doceren aan een selecte groep masters van de
associatie K.U. Leuven. Meer info www.kuleuven.be/cul-
tuur/prijs/cultuurprijs.

Braziliaanse Zomer in Rotterdam. Na het grote succes
van de manifestatie China Contemporary organiseren de
Rotterdamse musea in de zomer van 2009 gezamenlijk
Brasil? Brasil! Contemporary Culture, waarin de Braziliaanse
cultuur centraal staat. Tentoonstellingen en begeleidende
publicatie laten de rijkdom van de Braziliaanse architec-
tuur, stedenbouw, beeldende kunst, design, film, fotografie
en televisie zien. Museum Boijmans Van Beuningen belicht
de hedendaagse Braziliaanse kunst met een presentatie van
kunstenaars die een internationale oriëntatie combineren
met een groot bewustzijn van de nationale geschiedenis.
Het werk van de baanbrekende kunstenaar Hélio Oiticica,
een van de grondleggers van de hedendaagse Braziliaanse
kunst, neemt hierbinnen een belangrijke plaats in. In het
NAi wordt de transformatie van de metropool São Paulo
centraal gesteld, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar
het dagelijkse leven en de stedelijke opgaven. Als smeltkroes
van culturen en identiteiten is São Paulo dé afspiegeling
van het huidige Brazilië. De hedendaagse Braziliaanse
beeldcultuur wordt in het Nederlands Fotomuseum
getoond aan de hand van een breed scala van afbeeldingen
die in het dagelijks leven een rol spelen, dus naast fotogra-
fie ook televisiesoaps, billboards, affiches, reclamefolders,
kranten, tijdschriften en internet. Het programma vangt
aan op za 30 mei en loopt tot zo 23 augustus. Meer info
www.brazilcontemporary.nl.

My name is Spinoza. Kunstmanifestatie in Amsterdam.
Op 8 mei startte de grootscheepse kunstmanifestatie My
name is Spinoza. Op meerdere plaatsen in Amsterdam wor-
den in mei, juni en september exposities, performances,
interventies, talkshows en optredens georganiseerd waarin
het gedachtegoed van Spinoza, 400 jaar na dato, wordt
getest op zijn actualiteitswaarde. De manifestatie moet
Spinoza meteen ook eerherstel verlenen in Amsterdam,
waar hij volgens de organisatoren nooit de waardering
heeft gekregen die hij verdient. Nog volgens de organisato-
ren worden Spinoza’s denken en schrijven gekenmerkt door
een vragende en onderzoekende houding die past bij heden-
daagse kunst. Kunstenaars zouden zich herkennen in
Spinoza’s nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrok-
kenheid. In samenwerking met de deelnemende culturele
instellingen werden kunstenaars uitgenodigd zich te laten
inspireren door Spinoza’s gedachtegoed en zich de vraag te
stellen: wat betekent Spinoza voor onze tijd? De manifesta-
tie is een initiatief van de Amsterdamse Spinoza Kring en
werd ontwikkeld door SKOR (Stichting Kunst en Openbare
Ruimte). Ze moet tevens de basis leggen voor het Spinoza
centrum, waar de kunstwerken en registraties van de
debatten en performances permanent getoond zullen wor-
den. Meer info www.spinozamanifestatie.nl.

Voorstel Gemeentelijke Kunstaankopen Stedelijk
Museum. Voor zijn jaarlijkse gemeentelijke kunstaanko-
pen stelt het Stedelijk Museum telkens één discipline cen-
traal. In 2009 is dat fotografie en Hans Aarsman (fotograaf,
publicist en criticus) is aangezocht als gastcurator. Hij stel-
de met het werk van 33 kunstenaars een tentoonstelling
samen, Off the Record, die tot en met 17 mei te zien is op Art
Amsterdam. Aarsman nodigde kunstenaars uit werk in te

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
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zenden dat gemaakt is vanuit de behoefte om iets vast te
leggen, waarbij de begrippen toeval en ontdekking centraal
staan. Off the Record gaat daarom over foto’s en videower-
ken die tot stand zijn gekomen zonder autonoom werk te
willen zijn. Aarsman zat ook de jury van de Gemeentelijke
Kunstaankopen 2009 voor, die verder bestond uit Hans
Wolf (grafisch vormgever), Erik Kessels (reclamemaker,
bureau KesselsKramer), Albert van Westing (beeldend kun-
stenaar) en Hripsimé Visser (conservator fotografie
Stedelijk Museum). Tijdens Art Amsterdam, op vrijdag 15
mei, maakte directeur Gijs van Tuyl bekend welke werken
worden aangekocht voor de collectie van het Stedelijk
Museum. Meer info en een lijst van de geselecteerde kunste-
naars: www.stedelijkindestad.nl. 

Brabantse kunstorganisaties huizen onder één dak
in Tilburg. Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en
Cultuur (BKKC) heeft onlangs haar intrek genomen in het
pand van het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan in
Tilburg. Op initiatief van de provincie Noord-Brabant is de
nieuwe stichting begin 2009 ontstaan uit een fusie van de
Organisatie voor Muziek in Brabant (BraM), het Literair
Informatiepunt Brabant (LiBra), de Noord-Brabantse Kunst
Stichting (NBKS) en de Vereniging van Brabantse Film-
theaters (VBF). Met het samenbrengen van de verschillen-
de provinciale steunpunten is er nu één aanspreekpunt
voor de professionele kunsten in Brabant. Het BKKC zet zich
in voor de stimulering en ontwikkeling van muziek, lette-
ren, beeldende kunst en film/audiovisuele media in Noord-
Brabant. Over uitbreiding met de disciplines theater, dans,
vormgeving en architectuur lopen gesprekken. De fusie
moet de ontwikkeling van multidisciplinaire projecten een
nieuwe impuls geven. Het kenniscentrum omvat een afde-
ling Overheid en Maatschappij, een afdeling Kunsten, een
Bureau Subsidies en op de begane grond zijn er bovendien
een expositieruimte, een leeszaal en een ruimte voor verga-
deringen en workshops. Meer info op www.nbks.nl; web-
adres wordt later www.bkkc.nl.

A.A.G. – een nieuw tijdschrift rond kunst en samen-
leving. Het nieuwe kunsttijdschrift A.A.G. wil een mentale
ruimte creëren die de voorhoedefunctie van de kunsten
centraal stelt en bevraagt. Er is plaats voor reflectie, dialoog,
artistieke interventies en discoursvorming. Het 0-nummer
behandelt vragen rond ecologie en verspilling in de kun-
sten, met bijdragen van onder meer Franky Barbaix, Ben
Benaouisse, Meg Stuart, Chris Van Camp, Philippe Van
Cauteren. A.A.G. wordt gratis verspreid en is te vinden in
instellingen met een sociaal en/of artistiek programma.
(www.aag-online.eu)

Wiels Kunstenaars-in-Residentieprogramma. Het
Wiels Residentie Programma in Brussel is een internatio-
naal laboratorium voor opkomende en beloftevolle kunste-
naars. Wiels biedt kunstenaars een kader om hun artistie-
ke praktijk uit te oefenen en stimuleert een dialoog met de
hedendaagse kunstproductie. Het programma stelt indivi-
duele werkateliers en een vormingsprogramma ter beschik-
king. De kandidaten moeten ten minste drie jaar aan het
werk zijn en een aantal tentoonstellingen achter de rug
hebben. Wiels verwelkomt niet enkel opkomende kunste-
naars, maar is ook geïnteresseerd in het werk van oudere
kunstenaars die zich willen heroriënteren of die een bijzon-
der project willen uitvoeren. Einddatum van de inschrijvin-
gen is 31 mei. Info op www.wiels.org.

SMart stuurt memorandum met eisen naar Vlaamse
politici. Als aanzet naar de regionale en Europese verkie-
zingen op 7 juni stuurde SMart in maart een memorandum

naar de Vlaamse politici. De beroepsvereniging streeft in
het algemeen naar de erkenning van het kunstenaarsvak
als een beroepsactiviteit evenwaardig aan alle andere in de
economie. Ze formuleert een aantal voorstellen voor de ver-
betering van de werkomstandigheden van kunstenaars en
tijdelijke werkkrachten. Zo wil ze meer aandacht voor ‘flexi-
curity’: de bestaande flexibiliteit op de arbeidsmarkt opti-
maal combineren met een sociale zekerheid en een actieve
arbeidspolitiek waarin tijdelijk werkloze kunstenaars gun-
stige rechten en plichten hebben. Ze pleit onder meer ook
voor de oprichting van een competentiecentrum voor de
kunsten. Meer info via www.smartvzw.be. 

Wissels
Nieuwe curator BAK, basis voor actuele kunst.
Cosmin Costinas (°1982, Satu Mare, Roemenië) is BAKs
nieuwe curator. Costinas is schrijver, kunstcriticus, redac-
teur en curator. Hij werd gekozen voor de functie na een
uitgebreide internationale selectieprocedure. Costinas stu-
deerde kunstgeschiedenis en geschiedenis aan de Babes-
Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca. Hij is verbonden aan de
tijdschriften Idea Arts + Society (Cluj) en Version (Parijs/
Cluj). Costinas wordt door BAK beschouwd als een innova-
tieve, dynamische, en kritische denker die de praktijken
rond het maken van tentoonstellingen heroverweegt.

Nieuwe artistieke leiding bij FLACC. Eind september
2008 verliet Steven Op de Beeck FLACC. Hij had het artis-
tieke beleid van FLACC drie jaar in handen en realiseerde
samenwerkingsverbanden met de Jan van Eyck Academie
te Maastricht en het Frans Masereel Centrum te Kasterlee.
Op de Beeck werd aangesteld als directeur van Contour
Mechelen. Hij werd eind 2008 opgevolgd door Ronald Van
de Sompel. Van de Sompel verrichtte onderzoek naar
hedendaagse kunst in Tokio voor Europalia Nippon Kinen
en naar modellen van regionale samenwerking in Azië aan
de Jan van Eyck Academie. Hij werkte tevens als kunstcriti-
cus, als curator voor het MuHKA en voor het BALTIC
Centre for Contemporary Art in Gateshead, Groot-
Brittannië.

Hans Theys artistiek coördinator Artis Den Bosch.
Sinds 15 maart is Hans Theys tijdelijk artistiek coördinator
van Artis. Hans Theys verzorgt als auteur en vormgever
monografieën, essays en interviews over het werk van heden-
daagse kunstenaars met wie hij vaak nauw heeft samenge-
werkt, onder meer bij het opbouwen van tentoonstellingen.
In 2003 schreef hij de uitgave Alles over Artis. In 2007 orga-
niseerde hij The Moss Gathering Tumbleweed Experience, een
tien maanden durende, groeiende en zich opsplitsende ten-
toonstelling met werk van honderd kunstenaars, die gelijktij-
dig te zien was in Antwerpen, Breda en Milaan. Hans Theys
doceert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in
Antwerpen en aan het KASK in GENT. Hij werkt voor het
S.M.A.K. en is vast medewerker van het Vlaamse kunsttijd-
schrift <H>art. Op zijn website zijn tientallen filmpjes, hon-
derden teksten en duizenden foto’s omtrent hedendaagse
kunst te raadplegen: www.hanstheys.be.

Museumdirecteur Paul Huvenne benoemd in Raad
van Toezicht Rijksmuseum. Paul Huvenne is door de
Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap benoemd in de Raad van Toezicht van het
Rijksmuseum Amsterdam. Paul Huvenne (1949) is sinds
1997 algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen. Van 1984 tot 1997 had hij de

leiding van het Rubenshuis in Antwerpen. Paul Huvenne
verleende ook aan tal van buitenlandse tentoonstellingen
zijn medewerking en is eveneens als docent verbonden aan
de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.
De Raad van Toezicht adviseert het bestuur van het
Rijksmuseum. Huvenne is benoemd in de vacature die was
ontstaan door het terugtreden van Wim Pijbes op het
moment dat deze kandidaat werd voor het hoofddirecteur-
schap van het Amsterdamse museum. De benoeming loopt
over een periode van drie jaar, en kan met een tweede zit-
tingstermijn verlengd worden.

Nieuwe directeur Kunstfort bij Vijfhuizen. Holger
Nickisch is op 1 april in dienst getreden als directeur bij
Kunstfort. Nickisch is beeldend kunstenaar en woont en
werkt in Amsterdam. Naast zijn artistieke activiteiten is
Holger al jaren actief als curator in binnen- en buitenland.
Hij heeft onder meer Artwalk Amsterdam opgericht.
Daarnaast staat hij vooral bekend om zijn inventieve bena-
dering van kunst in de publieke ruimte en zijn belangstel-
ling voor actuele stedelijke veranderingen. Twee thema’s
die nauw verbonden zijn met de ambities van het Kunstfort.

Nieuw hoofd Collectiebeheer ICN. Op 1 april is
Michaela Hanssen aangesteld als het nieuwe hoofd
Collectiebeheer van het ICN. Hanssen is kunsthistorica en
heeft ruime ervaring in het managen van veranderingspro-
cessen. Zij heeft gewerkt als communicatieadviseur, als
adjunct-directeur Amsterdam Steunpunt Wonen en als
afdelingshoofd Economie en Ruimte bij stadsdeel Oud Zuid
in Amsterdam. Met de benoeming van Michaela is het
managementteam van ICN weer op volle sterkte. 

Lezingen
Art Books in Light. Valiz organiseert in samenwerking
met W139 in Amsterdam een manifestatie waarbij kunst-
boeken van onafhankelijke uitgevers in Nederland en
België centraal staan. In het kader daarvan staat een reeks
lezingen op het programma. Wouter Davidts opende op vr
15 mei om 20u met een lezing over zijn favoriete kunstboe-
ken, en het nut, de noodzaak en nonsens van kunstboeken.
Voor meer info zie www.valiz.nl/actueel en www.w139.nl.

Lev Manovich’ Cultural Analytics. In het kader van
Archive 2020 presenteert Virtueel Platform op zo 17 mei
om 13u30 de lezing ‘Cultural Analytics’ door Lev
Manovich (professor of Visual Arts, University of
California, San Diego). Manovich zal spreken over databa-
ses, archieven en de toepassing van nieuwe analytische
hulpmiddelen voor het visualiseren van culturele ‘content’.
Locatie: Paradiso, Weteringschans, Amsterdam. Toegang 5
/ 2,50 €. Registreren via register@virtueelplatform.nl.

Lezing Lokaal 01. Christophe Van Eecke spreekt op wo 20
mei om 20u in het kader van het tentoonstellingsproject
MyPainting.nu. Dit initiatief wordt afgesloten met een
‘openbare discussie’ op zo 12 juli van 13 tot 15u. Lokaal 01,
Kloosterlaan 138, Breda. Meer info op www.lokaal01.nl.

Cornerstones. Op do 28 mei spreekt Mieke Bal over de
politieke esthetica in het werk van Doris Salcedo. De lezing
vindt plaats van 19u tot 20u30 in het auditorium van
Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam
(www.wdw.nl). Inkom € 10. Reserveren via reservations
@wdw.nl.
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Symposium Brazil Contemporary. Op do 28 mei vindt
een internationaal symposium plaats in het NAi, in samen-
werking met Museum Boijmans van Beuningen en het
Nederlands Fotomuseum. Het onderwerp is het
Braziliaanse vermogen om het goede van andere culturen
te combineren met de eigen cultuur. Meer informatie over
het symposium volgt later op www.nai.nl.

Punctum Lezing. In de lezingenreeks rond fotografie van
vzw Punctum spreekt op do 28 mei om 20u fotografie-
recensent Johan de Vos in Auditorium Victor Horta,
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunsten,
Academie Campus Hogeschool Gent, Jozef Kluyskensstraat
2, 9000 Gent. Meer info op www.punctum.be.

When is Feminism in Art? The Case of Sanja Ivekoviç.
Op do 28 mei, van 11 tot 18u organiseren BAK-Utrecht en
het Van Abbemuseum een symposium naar aanleiding van
de overzichtstentoonstelling van het werk van Sanja Ivekoviç.
De evolutie van haar feministische positie in het cultuur-poli-
tieke veld biedt een perspectief op de kunstgeschiedenis van
Centraal en Oost-Europa. Sprekers zijn Katy Deepwell (hoofd-
redacteur van n.paradoxa: international feminist art journal,
Londen), Tom Holert (kunsthistoricus en -criticus, Academy
of Fine Arts, Vienna/Berlin), Nata?a Iliç (curator), Bojana
Pejiç (curator) en Georg Schöllhammer (schrijver). De lezing
gaat door in het Auditorium van het Van Abbemuseum,
Bilderdijklaan 10, Eindhoven. Inkom 10 €. Reservatie via
www.vanabbemuseum.nl. 

Architectuur en de openbare ruimte. Triade organi-
seert samen met Stichting De Nollen en Kaap Helder Beheer
een aantal lezingen en debatten in Den Helder omtrent
architectuur en de openbare ruimte. Op do 28 mei spreken
Bart Stuart en Klaar van der Lippe onder de titel Is er in de
openbare ruimte nog ruimte voor kunst? Op do 11 juni
bespreekt Edzo Bindels Het ontwerpen als creatief proces. Op
do 18 juni gaat Jacqueline van Koningsbruggen in op de
Poëzie van de ruimte. De lezingen vinden plaats in De Nollen
of in Willemsoord. Aanvang telkens om 20u, inkom 5 €.
Meer info bij lokaal architectuur centrum via www.triade-
denhelder.nl. 

NBKS/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 28 mei om
19u30 is kunstenaar A. van Campenhout te gast bij Alex
de Vries, publicist en voormalig directeur van de academie
in Den Bosch. Museum voor hedendaagse kunst De Pont,
Wilhelminapark 1, Tilburg (www.depont.nl). Inkom 3 €.

Symposium over het begin van het kunstenaarschap.
Ter afsluiting van de tentoonstelling Jeugdzonde. Over opus
één en opus min één organiseert LLS 387 op za 30 mei om
15u in samenwerking met Dirk Pültau en Koen Brams
(directeur Jan van Eyck Academie, Maastricht) een sympo-
sium waarin op het begin van het kunstenaarschap kunst-
historisch, filosofisch en sociologisch zal worden gereflec-
teerd. LLS 387, Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerpen
(http://users.telenet.be/lls387).

The Knight’s Move. In deze lezingenreeks over stad en
stedelijkheid is op do 4 juni om 20u John Knechtel uitgeno-
digd. Hij is uitgever van Alphabet City, een serie opmerkelij-
ke publicaties rond thema’s als ‘Food’, ‘Fuel’, ‘Trash’ en
‘Water’. De lezing gaat door om 20u in Stroom Den Haag,
Hogewal 1-9, Den Haag (www.stroom.nl).

Avonden in de Daringman. Op vr 5 juni om 20u30 spreekt
Leen Voet in deze lezingenreeks georganiseerd door
Etablissement d’en face projects vzw. Café Le Daringman,
Vlaamse Steenweg 37, 1000 Brussel. Toegang gratis.

NICC – Artisttalk. Jan Van Woensel in gesprek met Ann
Veronica Janssens op do 11 juni om 20u. NICC, Lange
Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen (onder voorbehoud,
info via www.nicc.be).

The Old Brand New: New Beauty. Een nieuwe afleve-
ring van deze lezingenreeks rond het concept ‘new’ in de

beeldende kunst gaat door op di 22 juni om 20u30 onder
de noemer ‘New Beauty’. Sprekers zijn Marina Warner en
Dominique Gonzalez-Foerster. Stadsschouwburg Amsterdam,
Leidseplein 26, Amsterdam. Reservatie en info www.ssba.nl
en www.theoldbrandnew.nl.

Het engagement tussen instellingen en kunstenaars.
Op do 25 juni om 20u30 organiseert het Bonnenfanten-
museum een dubbelinterview met Iwona Blazwick, direc-
teur Whitechapel Art Gallery, en Maria Anna Potocka,
directeur Kunstbunker in Krakau. Moderator is Nicholaus
Schaffhausen, directeur Witte de With. Bonnefanten-
museum, Avenue Ceramique 250, 6221 KX Maastricht
(www.bonnefanten.nl).

UNFAIR PROJECT – lezingen en debat. De Service
Garage en ParachuteArtists Foundation organiseren van
20 mei tot 7 juni de internationale groepstentoonstelling
UNFAIR PROJECT, die vertrekt vanuit de vraag naar de status
van kunst in het (post)neoliberale tijdperk. Op za 6 juni is er
een programma met lezingen en debatten voorzien over de
culturele waarde van kunst in de vrije markt. Er komen schrij-
vers, critici, publieke geldverschaffers, politici en kunstorgani-
saties aan het woord. De Service Garage, Stephensonstraat
16, 1097 BB Amsterdam. Toegang is gratis. Meer info via
www.deservicegarage.nl of www.parachutartists.com.

LANG LEVE DE MEDIAKUNST ... HELP! Op ma 25 mei
van 10 tot 17u organiseert PACKED een workshop omtrent
de conservering van mediakunst, bedoeld zowel voor stu-
denten, docenten, kunstenaars, privéverzamelaars, curato-
ren en conservatoren als voor professionelen uit de ruime-
re cultureel erfgoedsector. S.M.A.K., Citadelpark, 9000
Gent. Toegang 6 €, info en inschrijven via info@packed.be.

Plastische kunsten
Dara Birnbaum. Retrospective: the dark matter of
media light. In 1977 schreef Susan Sontag in On Photo-
graphy dat elke foto ooit interessant of aangrijpend wordt.
Het verstrijken van de tijd transformeert de foto in een beeld
dat aan de intenties van de maker ontsnapt, en dat zichzelf
op die manier een aura verleent. Hetzelfde geldt voor televi-
siebeelden: als de allereerste uitzendingen van VTM in
1989 amateuristisch overkwamen, dan gaat er nu een
zowel fascinerende als onheilspellende kracht van uit. Het
is echter de vraag of de artistieke ingrepen op het medium
televisie in het museum – de videokunst – op eenzelfde
manier verouderen. Nergens valt die kwestie beter na te
gaan als in het S.M.A.K., waar een retrospectieve loopt van
het werk van Dara Birnbaum. Birnbaum (1946, New York)
was eind jaren 70 een van de late pioniers van de video art.
Toch is haar werk nooit echt gecanoniseerd of bij een bre-
der publiek bekend geraakt: in het Taschen-boek dat in
2006 aan het genre werd gewijd, wordt ze niet vermeld.

Een van de eerste werken van Birnbaum, Technology/
Transformation: Wonder Woman uit 1978, presenteert kort
haar aanpak en haar terugkerende thema’s. De video wordt
getoond op één televisiescherm met geluid. De eerste helft
bestaat uit gemonteerde scènes uit de televisiereeks Wonder
Woman, die in de jaren 70 erg populair was. ‘Wonder
Woman’ is een amazone uit de Bermudadriehoek die tijdens
de Tweede Wereldoorlog trouwt met een gevechtspiloot uit
de Verenigde Staten. Ze besluit haar bovennatuurlijke krach-
ten aan te wenden in de strijd tegen de nazi’s. Telkens
Wonder Woman als ‘gewone’ vrouw transformeert in een
‘supervrouw’, gaat dit gepaard met een bijzonder spektakel:
ze draait rondjes, er voltrekt zich een explosie die kleurige
stralingen opwekt, en daarna draagt zij haar strijdkostuum:
een badpak met de kleuren en de sterren van de
Amerikaanse vlag, en een gouden diadeem. Birnbaum heeft
in Technology/Transformation: Wonder Woman deze transfor-
matie, samen met een paar acties van de superheld, bewerkt:
de explosie wordt tientallen keren vlak na elkaar getoond, in
een onophoudelijke vuurzee; hetzelfde gebeurt met de
pirouettes of met een korte spurt van Wonder Woman in het

heetst van de strijd, zodat er een merkwaardig ballet ont-
staat. De tweede helft van de video toont de door Birnbaum
gemaakte aftiteling, die een paar frases uit de theme song lees-
baar maakt, zoals ‘get us out from under/wonder woman’ of
‘shake thy wonder maker for you’.

De charme van deze video, dertig jaar na datum, valt
moeilijk te onderscheiden van de charme van de televisie-
reeks Wonder Woman. De kritische, ontluisterende of ont-
hullende activiteit – de ‘deconstructie’ door Birnbaum – is
vrij beperkt of in elk geval gemeengoed geworden. In 2009
kijken we niet meer op van patriottische of sexistische
mechanismen in televisieprogramma’s. Het verwonderlijke
aan Wonder Woman is nu net het feit dat al die mechanis-
men zo onloochenbaar en overduidelijk zijn: een superhel-
din gehuld in de Amerikaanse vlag, een ‘gewone’ vrouw die
zich in een vingerknip transformeert om te vechten tegen
de vijanden van het westen, een dominatrix die niet echt
pijn doet enzovoorts… Wat deze artistieke video dus onthult
is de historiciteit van haar toenmalige onthulling: dertig
jaar geleden was dit revelerend en ‘kritisch’. Of omgekeerd:
het sexisme in televisiereeksen (à la Sex and the City) ver-
schuilt zich nu beter dan ooit, en vaak zelfs onder het mom
van progressiviteit – en tegelijkertijd is het nauwelijks nog
een thema in de kunst.

De retrospectieve in het S.M.A.K. toont tientallen van
dergelijke video-installaties, die de hedendaagse toeschou-
wer voortdurend heen en weer slingeren tussen een blasé
gevoel van vanzelfsprekendheid en een schrijnende nostal-
gie naar zoveel artistieke strijdlust. Ook Tiananmen Square:
Break-In Transmission, uit 1991, werkt op die manier. Het
gaat om vier kleine schermpjes die met dubbel zoveel luid-
sprekers in één zaal verspreid aan het plafond zijn opgehan-
gen. Tegen de muur hangt één groot televisiescherm. De
vier kleine schermen tonen beelden van de bloedig neerge-
slagen studentenopstand op het Tiananmenplein in 1989.
Een sensor registreert de bewegingen van de toeschouwer
en bepaalt zo welk van de vier kleine beelden op het grote
scherm zichtbaar wordt. De transparantie van het werk
van Birnbaum is hier totaal: enerzijds toont Tiananmen
Square letterlijk dat we niet mogen geloven wat we op tele-
visie zien, dat er verschillende mediale waarheden zijn, dat

Dara Birnbaum 

Tapestry: Elegy for Donna, 2000. Courtesy Dara Birnbaum 
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we niet precies weten wat er doorgestraald wordt naar de
‘grote centrale’; maar anderzijds suggereert het ook dat we
daar zelf in kunnen beslissen, dat televisie inherent demo-
cratisch is, precies omdat het zoveel stemmen aan het
woord laat en omdat wij de keuze krijgen zelf verschillende
stemmen te zien en te horen. Die tweespalt tussen scepticis-
me en idealisme, die alle videowerken van Birnbaum ken-
merkt, blijft ook in 2009 een uitdaging – hoewel de eman-
cipatorische, democratische werking van televisie (en van
media in het algemeen) naar steeds kleinere randgebieden
is teruggedrongen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Birnbaum na de
eeuwwisseling steeds minder video’s maakte – en, zo laat
deze retrospectieve althans uitschijnen, minder regelmatig
nieuw werk uitbracht. Er is nog Erwartung/Expectancy uit
2001, waarin beelden van een meisje, samen met tekst die
haar gedachten weergeeft, de rol van de vrouw als ‘veilig
baken’ dramatiseren, wachtend op de komst van de man.
En in 2005 maakte Birnbaum Elegy for Donna voor de
Mechelse videobiënnale Contour, waarin televisiebeelden
van ‘onze’ Yasmine (die merkwaardig genoeg radio presen-
teert op tv) worden geprojecteerd op een eeuwenoud weef-
getouw. Door de vroegmoderne wandtapijten die langs de
installatie hangen (en die eveneens vrouwen afbeelden),
wordt dit werk eerder idealistisch dan verzengend kritisch:
televisie is misschien niet meer dan het weefgetouw van
onze tijd. Birnbaum heeft sinds 2000 ook andere en veel
traditionelere media gebruikt. Be Here Now uit 2006 is een
reeks bestaande sciencefictionachtige boeken of dvd’s die
Birnbaum inzet om eerder ongericht (in tekstfragmenten)
vooruit te blikken naar haar eigen positie in 2023. En in de
grote zaal van het S.M.A.K., vooraan op de eerste verdie-
ping, hangen boven en tussen de televisieschermen van
andere installaties, vlaggen van alle landen die de VS ‘bezet’
houden: hoe groter de vlag, hoe groter de Amerikaanse
troepenmacht. Niet alleen schieten deze werken nogal
machteloos alle kanten uit, ze bezitten ook niet langer de
soms grappige, soms dreigende energie van de 20ste-eeuw-
se video’s van Birnbaum. Natuurlijk is haar video art – net
als onze blik – ouder geworden. De video’s blijven echter de
moeite waard, dankzij de al te vaak vergeten kwaliteiten
van de gebruikte televisiebeelden, maar vooral omwille van
de manier waarop Birnbaum die beelden heeft ingezet.

Christophe Van Gerrewey

p Retrospective: The Dark Matter of Media Light van Dara
Birnbaum tot 2 augustus in het S.M.A.K., Citadelpark,
Gent (09/221.17.03; www.smak.be). 

Beyond the picturesque. De eerste installatie waarop de
bezoeker stoot op zijn weg door de tentoonstelling zet met-
een de toon: het onderwerp is het landschap, maar eerder
nog de manier waarop het tot beeld wordt en hoe wij – het
publiek – met dat beeld omspringen. De installatie is het
werk van het kunstenaarsduo Monica Studer en Christoph
van den Berg. In eerste instantie lijkt ze uiteengevallen in
brokstukken die niets met elkaar te maken hebben: ruimte-
lijk van elkaar gescheiden zien we rechts een nagebouwde
rotspartij en links een digitaal geconstrueerd bergland-
schap dat tegen de muur is geplakt. Diep verscholen in de
rotspartij hangt een camera. Pas in het synthesebeeld dat
op een scherm boven de rotspartij verschijnt, blijkt alles
plotseling naadloos samen te vallen en ziet de bezoeker
zichzelf ontvoerd naar een Alpenlandschap. De teneur is
meteen gezet: het landschap is een technisch geconstrueer-
de ruimte die we enkel nog als beeld kunnen ontmoeten.

De ‘ver-beelding’ van de natuur tot landschap (letterlijk:
het tot beeld maken van de natuur) is een proces dat in de
westerse cultuur relatief precies te dateren valt. Ze is ver-
bonden met de opkomst van de pittoreske sensibiliteit in de
18de en 19de eeuw. Eerst werd de natuur zelf, naar analo-
gie met een bestaand beeld, tot landschap gekneed, later
volstond het om de ruwe natuur door een technisch kijk-
instrument te jagen (camera obscura of fotocamera) om
diezelfde spectaculaire transformatie te realiseren. Even
verderop, in de centrale laan die de twee helften van de ten-
toonstellingsruimte met elkaar verbindt, kan de bezoeker

enkele voorbeelden van deze pittoreske landschapskunst
van naderbij bekijken. De in vitrines uitgestalde reeks geïl-
lustreerde boeken toont landschappen getekend volgens de
esthetische codes van het pittoreske landschap. Ze waren
bestemd voor, en even vaak ook de vrucht van de Europese
adel die zich graag verlustigde in de golvende en gevarieer-
de landschappen van Zuid-Europa. Deze beelden, die de
amateurschilder de gelegenheid boden zijn virtuositeit te
etaleren, nodigen de kijker nadrukkelijk uit op te gaan in
het verbeelde landschap. Het pittoreske landschap is een
beeld dat niet enkel het oog aanspreekt, maar dat het hele
lichaam wil activeren.

De tentoonstelling traceert de manier waarop deze pitto-
reske sensibiliteit doorwerkt in de actuele representatie van
het landschap. In een verhelderend essay onderscheidt
Steven Jacobs – samen met Frank Maes curator van de ten-
toonstelling – in de hedendaagse artistieke omgang met het
landschap een drietal karakteristieken die ook de pittoreske
sensibiliteit van weleer kenmerken. Net zoals toen beklem-
toont het neopittoreske landschap zijn beeldkarakter, heb-
ben de makers ervan vooral oog voor het gevarieerde land-
schap en refereren ze expliciet aan eerdere landschapstradi-
ties. Dit laatste gebeurt soms zeer letterlijk, zoals in het her-
fotograferen van het Amerikaanse westen door Mark Klett.
De herhaling van hetzelfde landschap, gefotografeerd van-
uit eenzelfde perspectief als het oorspronkelijke beeld,
maakt niet alleen de ondertussen verstreken tijd zichtbaar,
maar geeft ons ook cruciale informatie over standpunt en
intenties van de oorspronkelijke fotograaf.

Andere fotografen zoeken het neopittoreske landschap
vooral in de ongedefinieerde tussenruimte, op die plaatsen
waar stad en platteland ongemakkelijk tegen elkaar aan-
schuren of waar heden en verleden in een gespannen ver-
houding tot elkaar staan (Joel Sternfeld). Maar het overgro-
te deel van de hier verzamelde installaties en beelden stellen
scherp op het beeldkarakter van het landschap. Soms
gebeurt dat nogal expliciet, zoals in de digitale beeldcon-
structies van Studer en Van den Berg of de Google paintings
van John Timberlake, soms eerder subtiel, zoals in de ana-
loge foto’s van Marc De Blieck. Door in zijn panoramische
beelden aan het tijdsverloop een prominente rol toe te ken-
nen, stelt De Blieck de transparantie van het fotografische
beeld in vraag. Het panoramische beeld is samengesteld uit
vier delen die ruimtelijk naadloos op elkaar aansluiten,
maar die temporeel duidelijk van elkaar verschillen: de
opnames zijn niet onmiddellijk na elkaar gemaakt, maar
met uren vertraging. Zowel de tonaliteit als de verdeling
van licht en schaduw is duidelijk anders in de vier beelden.
Die veranderende lichtomstandigheden leiden tot een ver-
brokkeld beeld, waarin de naden van de montage duidelijk
zichtbaar zijn. Onze haperende blik ziet geen landschap,
maar een landschapsbeeld dat zijn geconstrueerd karakter
uitdagend presenteert.

En precies hier manifesteert zich de fundamentele breuk
met de pittoreske sensibiliteit van weleer. Het pittoreske

landschap ontstond in een cultuur waarin de beeldlust
hoogtij vierde: de transformatie van een brok natuur tot
een verbeeld landschap was een spectaculair en gretig
beoefend tijdverdrijf. Het neopittoreske landschap daaren-
tegen duikt op in een cultuur die gekenmerkt wordt door
een quasi principiële argwaan tegenover beelden. Dit wan-
trouwen is in veel installaties voelbaar en is meteen de
reden waarom deze tentoonstelling misschien eerder moet
worden gelezen als een afscheid van het landschap – als de
verbijsterende vaststelling dat het landschap vandaag let-
terlijk en figuurlijk onvoorstelbaar is geworden. Het beeld-
oppervlak, zo leest men hier tussen de lijnen, is niet langer
de plaats waar het landschap verschijnt, maar waar het
onzichtbaar wordt gemaakt.

De intrigerende installatie van Oliver Lutz vat dit hele
proces op een indrukwekkende manier samen. Met een op
het eerste gezicht monochroom zwarte triptiek, drie kleine
monitoren en het technische vernuft van een infrarood-
camera ensceneert hij landschap, beeld en publiek tot een
wrange komedie vol misverstanden en mislukte ontmoetin-
gen. Landschap, beeld en publiek zitten hier nog wel samen
in eenzelfde ruimte maar miskennen elkaars aanwezigheid.

Steven Humblet

p Beyond the Picturesque tot 23 augustus in het S.M.A.K.,
Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03; www.smak.be).
Een catalogus begeleidt de tentoonstelling. ISBN 978-
907567-933-5

Emile Claus en het landleven. Terwijl het S.M.A.K. ons
met Beyond the picturesque probeert aan te tonen hoe vals
en decormatig de majestueuze landschappen wel zijn die
wij als toeristen voor ‘de natuur’ houden, toont het MSK
aan de overkant werk van een grootmeester in de mislei-
ding die precies het omgekeerde op het oog leek te hebben.

Emile Claus (1849-1924) heeft de naam een landschap-
schilder te zijn. Dat etiket maakt onterecht abstractie van de
voortreffelijke portretten die in de eerste zaal te zien zijn,
zoals zijn zelfportret en de portretten van zijn vrouw, van
zijn leerlinge Jenny Montigny of van zijn mentor Camille
Lemonnier (hoewel men dat portret een landschap zou
kunnen noemen, want met de rosse en gele tinten waarin
het geschilderd is, lijkt de schrijver volledig op te gaan in het
achterliggende korenveld).

Emile Claus was niet echt een landschapschilder. Hij was
een academische schilder die het landschap tot onderwerp
nam. Van de ‘Nouvelle peinture’, gemeenzaam bekend als
het impressionisme, dat definitief brak met het verhalende
in de schilderkunst, dat zich tegen het academisme keerde,
buiten de officiële Salons tentoonstelde en schandaal ver-
wekte, is bij Claus niets terug te vinden. Hoop en al leunde
hij als jonge schilder (op een brave manier) aan bij het
naturalisme. Hij studeerde aan de Antwerpse Academie bij
historieschilder Niçaise De Keyser en landschapschilder

Marc De Blieck 

050816_wasn’t there, 2005 
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Jacob Jacobs. Nooit heeft hij echt afstand genomen van de
academische esthetiek. Helden en veldslagen waren welis-
waar niet zijn onderwerp, wel het landschap en het licht,
maar hij behield de vertellende trant van de academische
traditie. Kijk naar die eerste, zogenaamd naturalistische
schilderijen. Ze vertellen over een veldslag: die tussen mens
en natuur. De oude tuinman zou een ‘vieux grognard’ van
Napoleon kunnen zijn, alleen heeft hij zijn veldslag in de
moestuin en niet in Waterloo uitgevochten.

De picknick (1887) is het meest sprekende doek van Claus.
Weer vinden sommigen er (brave) echo’s in van zijn zoge-
naamde sociale ingesteldheid. Op de voorgrond rusten boe-
ren uit van de noeste dagelijkse arbeid. Aan de andere oever
van de Leie ligt een plezierbootje en houdt de bourgeoisie
een picknick. Twee klassen gescheiden door een rivier.
Maar van klassenstrijd is geen sprake. De bourgeois in de
verte interesseren zich niet voor het gewone volk, ze zijn
zich wellicht niet eens van hun aanwezigheid bewust. De
boeren op de voorgrond kijken verwonderd naar de over-
kant, vooral de vrouwen en kinderen, als naar een betere
toekomst. Ook dit is een slagveld, of beter: een beeld van
voor en na de slag. Maar men heeft niet tegen elkaar
gevochten, wel tegen de natuur, tegen het leven. Aan deze
kant heb je de overwonnenen, die zich niet aan de sleur van
het dagelijkse bestaan kunnen onttrekken, aan de andere
kant de overwinnaars. De picknick incarneert de levensvisie
van de schilder die terugkijkt op het boerenbestaan waar-

aan hij zich ontworsteld heeft. Misschien ís hij dat wel, die
vlasblonde snaak die naar de overkant staart en ervan
droomt ook zo’n boot te bezitten, of nog beter, een heuse
villa aan de Leie.

Mettertijd verdwijnen de bourgeoisie en de parvenu’s uit
de doeken van Claus. Ze zijn overbodig geworden. De blik is
sowieso die van de parvenu: het is als geslaagd kunstenaar,
met beroemde vrienden als Cyriel Buysse of Camille
Lemonnier, dat Claus naar de boeren, de pachters, de dag-
loners, de halve slaven van de Leiestreek kijkt. Hun strijd
met de natuur stelt hij niet langer als heroïsch voor, wel als
aangenaam en idyllisch. Als een picknick. Op je knieën een
hele dag vlas wieden wordt een makkie. De parallel tussen
beide klassen komt nog één keer terug, in twee verschillen-
de doeken gemaakt aan dezelfde open plek in een bocht van
de Leie. In het ene (Wasvrouw, z.d.) legt een meid het was-
goed neer. In het andere figureren twee bourgeoisdames en
is er op de plek een tafel neergezet (Zomeravond, 1895). Op
beide doeken staat onmiskenbaar dezelfde boom, maar
vreemd genoeg verandert hij in het beeld van plaats, van
rechts naar links.

Men heeft in het museum van Gent het goede, maar voor
Claus’ beperkte kunst ook onbarmhartige idee gehad om
zijn werk te confronteren met dat van tijdgenoten. Een
prachtig werk van Henri Le Sidaner uit 1900 hangt in de
grote zaal bij de ingang van de tentoonstelling: een tafel in
een witte tuin. Het beeld is even idyllisch als bij Claus, maar

het steekt zijn burgerlijke origine niet weg. Er is ook het
prachtige, symbolisch geladen naturalisme van Léon
Frédéric. Op de gezichten van de communicantjes, die hij
van dichtbij in beeld brengt, tekent zich de beginnende
degeneratie af. Hun weinig benijdenswaardige toekomst
laat zich zo aflezen. Er is anderzijds een écht luministisch
doek, een vroeg werk van Permeke, dat meteen ver voorbij
de loutere anekdotiek van Claus gaat. Claus schildert de
afstandelijke idylle van een Leiedorp, uiteraard op een
mooie zondag, alsof hij vooral niets wil zien, niets wil zeg-
gen, op wat valse mystiek na. De vergelijkingen maken pijn-
lijk duidelijk dat Claus vaak tot groot formaat opgeblazen
genrekunst produceert, door en door academisch qua
opzet. Negen zalen telt de tentoonstelling in het MSK van
deze zogenaamde luminist en impressionist. Slechts in de
laatste zijn landschappen te bekijken die niet verhalend
zijn, waarin de menselijke aanwezigheid ontbreekt en Claus
(een klein beetje) met de vorm durft te experimenteren.

En dan nog is alles idylle, alles zonneschijn. Het ergste
wat in de wereld van Claus kan gebeuren is een zonsonder-
gang of de komst van de herfst. Meteen worden de penselen
opgeborgen. Hij is geen zondags-, maar een zomerschilder.
‘s Winters komen de penselen alleen boven als de zon
schijnt op sneeuw en ijs. Slechts heel af en toe durft hij wat
slechter weer aan in een tekening. Claus lijkt wel een
Hollywoodregisseur die meteen stopt met filmen als er een
wolkje voor de zon komt. ‘Villa Zonneschijn’ zo heette
Claus’ woning in Astene en die naam beschouwde hij blijk-
baar als een dwingend gebod.

Achter die façade is het werk van Claus helemaal niet
probleemloos zonnig, integendeel: het is ziekelijk blind voor
de sociale realiteit, voor de realiteit tout court. Hij schildert
een disneyversie van de Leiestreek. En uiteraard kan men
vandaag een toeristische Emile Clausroute volgen langs de
meest pittoreske kantjes van de streek… Dit is werk ‘beyond
the picturesque, beyond the idyllic’, het idyllische voorbij
tot in de gruwelijkste naïviteit. Het geïdealiseerde landleven
dient als vlucht uit de werkelijkheid, een vlucht die uiter-
aard de hele zogenaamde belle époque kenmerkt. Met een
bloedige Eerste Wereldoorlog kreeg men de rekening gepre-
senteerd voor zoveel sociale blindheid. Emile Claus moest
naar Londen vluchten. Daar schilderde hij de Theems alsof
het… de Leie was. Marc Holthof

pEmile Claus tot 21 juni in het Museum voor Schone Kunsten,
Citadelpark, Gent (09/240.07.00; www.mskgent.be).

Liefde! Kunst! Passie! Kunstenaarsechtparen. Met
een smaakvol ingerichte tentoonstelling met werk van
zeventien meer en minder bekende kunstenaarsechtparen
uit de periode 1880-1960 richt het Haagse Gemeente-
museum zich tot een groot publiek. Ze speelt in op het moei-
lijk te weerstane verlangen om kunst te koppelen aan het
leven van de maker. Kunstenaarsechtparen zorgt voor een
aanvulling op de dertien koppels die eerder reeds in het
Keulse Wallraf-Richartz-Museum te zien waren. Op de
muren zijn uitspraken opgetekend die de verhouding tussen
de echtgenoten moeten evoceren. De mooiste is van Jean
(Hans) Arp (1886-1966) over Sophie Taeuber-Arp (1889-
1943): ‘[…] ik zou wel zonder de hemel kunnen – maar jou
kan ik niet vergeten […].’

Bij de entree van de tentoonstelling wordt een aantal van
de kunstenaarsechtparen geïntroduceerd met een korte film.
Hoewel deze unieke beelden bevat, zoals van de Mexicaanse
kunstenaars Frida Kahlo (1907-1954) en Diego Rivera
(1886-1957), demonstreert de film meteen het manco van
de tentoonstelling. Hij begint met het oudste ‘echtpaar’, de
beeldhouwers Camille Claudel (1864-1943) en de veel oude-
re Auguste Rodin (1840-1917). De voice-over vertelt hoe
Camille leerlinge werd van Rodin in een tijd dat het voor
vrouwen nog ongebruikelijk was om naar de kunstacademie
te gaan en hoe zij al snel een gepassioneerde liefdesverhou-
ding kregen. Toen Rodin zijn partner Rose Beuret niet voor
Claudel wilde verlaten, verbrak ze de relatie, kreeg achtervol-
gingswaan en werd opgenomen in een gesticht, terwijl Rodin
huwde met Beuret. In werkelijkheid bestond er geen causaal
verband tussen Claudels waanzin en de breuk met Rodin.

Emile Claus 

De kastanjelaar, 1906 
Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Luik © MAMAC, Luik 
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Camille was in de jaren 1880 bij Rodin in dienst als praticien
en werkte mee aan langdurige projecten als de Hellepoort en
de Burgers van Calais. Ze brak definitief met hem in 1898,
maar ontwikkelde pas achtervolgingswaanzin rond 1905,
waarbij ze irrationele ideeën projecteerde op Rodin, die zich
achter de schermen juist inspande om haar carrière vooruit
te helpen. Ze werd in 1913 opgenomen in een krankzinni-
gengesticht. Rodin trouwde pas in 1917 met Rose Beuret,
kort voor zijn dood. Hij huwde haar niet omdat hij haar ver-
koos boven Claudel, maar na hevig aandringen van de
mensen die zijn op handen zijnde donatie aan de Franse
staat wilden zeker stellen. Een deel van zijn landgoed in
Meudon stond immers op naam van Beuret en zou pas na
een huwelijk aan de staat kunnen worden toebedeeld.

Het is jammer dat de tentoonstelling in de valkuil van
gedramatiseerde biografische beeldvorming valt. Temeer
omdat de dikke Duitse catalogus een stuk wetenschappelijker
is opgevat. Conservator Barbara Schaefer geeft aan dat er
werd gestreefd naar een ontwikkelingsgeschiedenis van kun-
stenaarsparen, beginnend in de 17de eeuw met vader-doch-
terrelaties zoals Orazio & Artemisia Gentileschi tot en met
20ste-eeuwse kunstenaarsparen als Gilbert & George. De
catalogus beschrijft veel meer kunstenaarsparen dan logi-
scherwijs op de tentoonstelling konden worden gepresenteerd
en belicht een breed spectrum van onder meer Nederlandse,
Russische, Scandinavische en Amerikaanse koppels.

Lange tijd werd de vrouw gezien als de muze, leerlinge of
het model van de mannelijke wederhelft; haar beeldend
werk werd als onbeduidend aan de kant geschoven. Ook de
vrouwen zelf neigden ertoe om zich dienstbaar op te stel-
len; Sonia Delaunay-Terk (1885-1979) en Hannah Höch
(1889-1978) werkten beiden voor de kost opdat hun part-
ner zich aan de kunst kon wijden. Niettemin is er in sommi-
ge gevallen, zoals bij Paula Modersohn-Becker (1876-
1907) of Frida Kahlo, postuum aanzienlijk meer aandacht
voor het leven en werk van de kunstenaressen dan voor
hun echtgenoten.

Het voorwoord van de Duitse catalogus is geschreven
door Linda Nochlin, auteur van het artikel Why Have There
Been no Great Women Artists? (1976). Zij hoopt dat deze ten-
toonstelling de wederzijdse invloeden van de partners op
elkaars werk zichtbaar zal maken. Lee Krasner (1908-
1984) wees er haar lang geleden namelijk al eens op dat
‘der festgeschriebene moderne Diskurs die weibliche Hälfte
des Paares ganz überwiegend als schlichte Fortführung sei-
nes Willens, seiner Gedanken, seiner Erfindungsgäbe
betrachtet wissen will’. Krasner, die al jaren voordat ze
Jackson Pollock (1912-1956) had leren kennen als kunste-
nares werkzaam was, had immers in de jaren 50 steeds
opnieuw te horen gekregen dat ze zich te veel door hem liet
beïnvloeden. Dit verwijt werd Pollock niet gemaakt.

Terwijl de wetenschappelijke catalogus de onderlinge
beïnvloedingen inzichtelijk tracht te maken, ligt de focus
van de tentoonstelling te veel op het persoonlijke vlak. De
zaalteksten beschrijven hoofdzakelijk de levensloop van de
koppels en de keuze van de getoonde werken is ontoerei-
kend om werkelijk inzicht te krijgen in de artistieke relaties.
Van de meeste kunstenaars zijn maar een paar werken te
zien en veelal gaat het niet om sleutelwerken. Waarom
hangt er bijvoorbeeld geen zelfportret van Kahlo, terwijl het
genre haar handelsmerk is, of een dripping van Pollock?
Daarnaast ontbreken er teksten bij de afzonderlijke kunst-
werken waarin wederzijdse invloeden worden besproken.

Over Alfred Stieglitz (1864-1946) en Georgia O’Keeffe
(1887-1986) wordt er in de dunne Nederlandstalige glossy
catalogus geschreven dat ze elkaar inspireerden, maar hoe
dat in zijn werk ging moet de lezer maar raden. Op de ten-
toonstelling hangt een abstract werk van O’Keeffe uit 1921
en een van de uitvergrote bloemenstudies, Oriental Poppies
(1927), waarmee ze zo beroemd is geworden. Stieglitz werk
wordt gerepresenteerd door twee foto’s uit zijn Songs of the
Sky-serie (ca. 1923) en één foto uit het composite portrait
van meer dan 300 foto’s die hij van O’Keeffe maakte. Op dit
exemplaar steekt ze haar haren op. Nergens wordt duidelijk
gemaakt dat O’Keeffe anno 1921 nog abstract werkte,
maar overstapte naar figuratief werk toen haar schilderijen
als een uiting van haar seksualiteit werden uitgelegd. Die
beeldvorming was een direct gevolg van een fototentoon-
stelling van Stieglitz uit 1921, waar sensuele foto’s van
O’Keeffe te zien waren, en werd door Stieglitz ook actief
gevoed in de pers. Overigens waren er wel degelijk artistie-
ke invloeden tussen beide kunstenaars, bijvoorbeeld in wer-
ken die ze tijdens hun zomerverblijven aan Lake George
maakten, zoals door Sarah Whitaker Peters in Becoming
O’Keeffe (2001) overtuigend is aangetoond.

Bij een koppel als Niki de Saint Phalle (1930-2002) en
Jean Tinguely (1925-1991) wordt er wel wat meer op de

gezamenlijke artistieke interesse en onderlinge samenwer-
king ingegaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
Stravinskyfontein (1983) in Parijs. De stelling dat kunst-
werken van mannen en vrouwen inmiddels op gelijke wijze
worden beoordeeld, zoals concluderend in de catalogus
staat, voert echter te ver. Dat dit nog steeds niet het geval is,
blijkt uit het recente initiatief van het Centre Pompidou in
Parijs om vanaf 27 mei gedurende een jaar de helft van zijn
expositieruimte te gebruiken om vijfhonderd kunstwerken
uit de 20ste en 21ste eeuw van tweehonderd vrouwelijke
kunstenaars te tonen.

De genderstudies hebben ervoor gezorgd dat er meer
aandacht is voor vrouwen in de kunst, maar over het lasti-
ge én fascinerende onderwerp van kunstenaarsparen is nog
maar weinig geschreven, enkele boeiende studies als
Significant Others: Creativity & Intimate Partnership (1996)
onder redactie van Whitney Chadwick en Isabelle de
Courtivron daargelaten. De Duitse catalogus is een veelbe-
lovend begin, maar het onderwerp kunstenaarsparen ver-
dient een betere selectie van kunstwerken, minder belegen
romantiek en diepgaander onderzoek. Sandra Kisters

p Liefde! Kunst! Passie! Kunstenaarsechtparen tot 1 juni 2009
in het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41,
2517 HV Den Haag (070/338.11.11; www.gemeentemu-
seum.nl). Catalogus: Künstlerpaare, Liebe, Kunst & Leiden-
schaft, red. Barbara Schaefer en Andreas Blühm, Wallraf
Richartz Museum, Keulen. ISBN 978-3-7757-2312-1. 

herman de vries. unity. Het Kröller-Müller Museum
toont onder de titel unity een overzicht van de Nederlandse
kunstenaar herman de vries, die al jarenlang in het Zuid-
Duitse Eschenau woont en werkt. De vries wordt deze
zomer 78 en is vijftig jaar als kunstenaar actief. In unity zijn
de werken te zien die het museum sinds 1976 heeft aange-
kocht. Het oudste werk, wit schilderij, dateert uit 1960 en
het meest recente is vorig jaar verworven.

Op de tentoonstelling word je allereerst geconfronteerd
met het recentste werk, mesa uit 1996-2007. Het bestaat
uit zesenveertig voorwerpen die ordelijk zijn uitgestald op
een vierkant kleed op de vloer. De titel mesa (Spaans voor
tafel, maar hier bedoeld als ‘waarnemingsveld’), is geïnspi-
reerd op de attributen of ‘krachtobjecten’ die de Peruaanse
curandros (heelmeesters of sjamanen) gebruiken bij het uit-
voeren van hun genezingsceremonies. De publicatie bij de
expositie is uitsluitend aan dit werk gewijd. Daarin
beschrijft de vries zelf alle voorwerpen van dit werk, geeft
hun herkomst aan en voegt commentaar toe.

De opsomming begint met een gekleide kookpot uit West-
Afrika die links achteraan op het kleed staat. de vries kocht
hem in 2002 in Harry’s Hafenbasar in Hamburg en meldt
dat deze potten tegenwoordig alleen nog voor ceremoniële

doeleinden worden gebruikt. Men bereidt er een bepaald
soort bier in en gebruikt hem ook wel als een klankobject.
In de dagelijkse huishouding redden vrouwen zich nu met
aluminium exemplaren. Het laatste voorwerp staat rechts
vooraan op het kleed. Het gaat om een paar cimbalen: twee
kleine, uit zeven verschillende metalen gegoten bekkens die
door een leertje verbonden zijn. Deze in Tibet en Nepal nog
steeds bij religieuze diensten gehanteerde cimbalen, heeft
de vries in 1989 in Kathmandu gekocht. Ook de andere
voorwerpen zijn vanwege hun ‘krachten’ opgenomen.

Van de toeschouwer wordt gevraagd dezelfde houding aan
te nemen die de curandero aan zijn ‘patiënt’ oplegt. Hij of zij
moet de krachtobjecten bekijken als op zichzelf staande din-
gen, zodat ze beginnen te vertellen over hun bestaan, her-
komst en inhoud. Zo kunnen de dingen de toeschouwer naar
een staat van bewustwording voeren, naar een herkenning
van de waarheid. Een proces dat in Peru soms gestimuleerd
wordt door de patiënt hallucinogenen (bepaalde cactussen
en kruiden) toe te dienen en door aan de voorwerpen een
bepaalde symbolische betekenis te geven. Alles is daarbij
gericht op de helende werking. Voor de vries vormde de mesa
weliswaar het voorbeeld voor zijn werk, maar hij neemt
nadrukkelijk afstand van de symboliek. Hij ziet zijn toe-
schouwer ook niet als een patiënt. De toeschouwer mag van
de vries zijn eigen betekenissen aan de voorwerpen geven en
is er dan ook zelf voor verantwoordelijk.

Na dit fascinerende werk vallen de andere werken die het
museum van de vries heeft verworven eigenlijk een beetje
tegen. Hoewel de vries de laatste tijd tot een van Nederlands
belangrijkste kunstenaars is uitgegroeid, zijn de werken in
het Kröller-Müller Museum bijna zonder uitzondering uit te
leggen als representanten van stromingen uit de recente
kunstgeschiedenis. Zo is zijn reliëf met witte blokjes, V70-
22B uit 1970, vooral een mooi voorbeeld van de toepassing
van toeval, zoals dat ook bij de nulkunstenaars een rol kon
spelen. Met zijn vijf houten balken is toevallige stapeling uit
1975 een toonbeeld van een fluxussculptuur. Zijn video’s,
zoals stream (water reproduction) no beginning no end uit
1986, en zijn geprepareerde paardenstaarten, bijvoorbeeld
equisetum maximum uit 1995, lijken op de eerste plaats
demonstratieve cross-overs tussen land art en arte povera.
Hoewel er ook een enkel prachtig werk tussen zit dat zich
aan deze ‘categorieverblinding’ onttrekt, zoals rosa damas-
cena uit 1984 – een subtiele geursculptuur van vierenvijftig
kilo rozenknopjes die op een vierkant kleed in een gave cir-
kelvorm zijn uitgespreid – is de innige, spirituele verbinding
tussen mens en natuur nergens zo sterk als in mesa.

De tentoonstelling signaleert op geslaagde wijze verschil-
len en verbanden tussen de werken, maar er ontbreekt ook
informatie. Wanneer en waarom de werken werden aange-
kocht, kom je nooit te weten. Het is duidelijk dat er ook
retrospectief is aangekocht en dat er enkele hiaten in de
museumcollectie zijn opgevuld, zoals met de recente aan-
koop van het witte schilderij (1960). Bij andere werken is de
noodzaak voor verwerving dan weer twijfelachtig en daar-
bij aansluitend rijst natuurlijk ook de vraag waarom
bepaalde werken níet aangekocht zijn. Zo zijn er nauwelijks
werken waarin de vries zelf figureert, zoals de beroemde
foto’s waarop hij met zijn lange witte baard in een vijver
tussen de bloeiende waterlelies rondzwemt, of naakt rond-
loopt in het bos in de buurt van Eschenau. Ook de meer aan
mesa en rosa damascena verwante werken zijn onderverte-
genwoordigd. Deze werken, waarin de vries een niet ratio-
neel te bevatten potentie probeert te vatten, en die bedoeld
zijn om de mens in een gelukkigere, harmonieuze en meer
begripvolle betrekking tot zijn natuurlijke omgeving te

Hans Arp 

Fleurs-nuages / Wolkenbloemen, 1932 
Gemeentemuseum Den Haag 

herman de vries 

mesa, 1996-2007
Verworven met steun van de BankGiro Loterij

© Kröller-Müller Museum, Otterlo
Foto: Cary Markerink, Amsterdam
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plaatsen, representeren de recentste en sterkste ontwikke-
ling in zijn kunst. Van dergelijke werken, die je misschien
kosmologisch mag noemen, ontbreekt onder andere een
belangrijk ‘vloerbeeld’, een lange loper waarop de kunste-
naar drogerende kruiden en wortels presenteerde, produc-
ten die hij ook allemaal zelf gebruikt heeft en die hem bij-
voorbeeld van zijn astma hebben afgeholpen.

Jammer is ook dat het goudstaafje, dat deel uitmaakt van
mesa, vervangen werd door een kopie van onedel metaal.
Het museum meende, ongetwijfeld in overleg met de kun-
stenaar, dit kostbare onderdeel vanwege het risico van roof
te moeten vervangen. Daar zit je dan, niet alleen als toe-
schouwer, maar ook als potentieel kunstrover. Een ervaring
die wel heel moeilijk te rijmen valt met de bedoeling die de
vries met dit werk had. Misschien kan daarom een sanctua-
rium ín het museum gebouwd worden, een muur om mesa
heen, waarbij toeschouwers om beurten door een venster-
tje een blik kunnen werpen op het complete werk mét goud-
staaf. Pas dan, dunkt me, als alle door het museum verwor-
ven werken in hun geheel te bekijken zijn, dekt de titel unity
de lading van deze expositie. Alied Ottevanger

p herman de vries, unity tot 7 juni in het Kröller-Müller
Museum, Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo (031/859.12.41;
www.kmm.nl). Bij de installatie mesa verscheen een kun-
stenaarsboek ( ISBN 978-90-73313-24-8) (Duits/Engels).

Le Grand monde d’Andy Warhol. ‘All my portraits have
to be the same size, so they’ll all fit together and make one
big painting called Portraits of Society. That’s a good idea,
isn’t it? Maybe the Metropolitan Museum would want it
someday.’ Het is niet het Metropolitan geworden, maar het
Grand-Palais en de titel is ook niet Portraits of Society, maar
Le Grand Monde d’Andy Warhol. Een ietwat ongelukkige titel
voor deze tentoonstelling van Warhols portretten, omdat
het niet gaat om de ‘grote’ wereld van Andy Warhol, maar
om de kunstenaar zelf en de manier waarop hij die wereld
observeerde, beleefde en weergaf. Soms met deemoed, soms
met cynisme, maar steeds met een zekere afstand. Alsof hij
geen lid wou zijn van een club die bestond uit celebrities als
hijzelf.

De structuur van de tentoonstelling is zowel thematisch
als chronologisch. Door het onderwerp, de identieke forma-
ten en het gebruik van steeds dezelfde techniek vertoont ze
een grote uniformiteit. Ze begint uiteraard bij de kunste-
naar zelf. Drie zelfportretten tonen drie stadia uit Warhols
carrière. Het eerste dateert uit 1948. Warhol is twintig en
studeert aan het Carnegie Institute of Technology. In een
karikaturale stijl toont hij zichzelf als Nose Picker. The Lord
Gave Me My Face, But I Can Pick My Nose. Zijn neus was ook
het eerste wat hij liet corrigeren zodra hij daar de financië-
le middelen toe had. Zijn uiterlijk was een centrale bekom-

mernis. Hij droeg voortdurend make-up en blonde of zilve-
ren pruiken. Vijftien jaar later zien we hem als een zelfver-
zekerde kunstenaar (met zonnebril) die dapper aan zijn car-
rière en zijn imago werkt. Het laatste zelfportret uit 1986 is
een voorafschaduwing van de dood. De tentoonstelling ein-
digt met het laatste avondmaal, waardoor de dood een spi-
rituele betekenis krijgt. Anderzijds kunnen de honderdder-
tig portretten ook gezien worden als de genodigden op deze
ultieme party.

Zijn vroegste portretten waren deze van Marilyn, Liz en
Jackie. In de tentoonstelling hangen ze naast de reeks Most
Wanted Men en de Mona Lisa. Het zeefdrukprocédé dat
Warhol hanteerde, sloot aan bij zijn industriële opvattingen
over het kunstenaarschap. Hij wou op een mechanische
manier anonieme kunst maken. Eerst koos hij een foto, die
door middel van de zeefdruktechniek op een reeds beschil-
derd doek werd overgebracht. Hiervoor gebruikte hij felle,
soms giftige kleuren. Heftige borstelstreken of vlakke tinten
moesten de rake pose en de karakteristieke kenmerken van
het model onderlijnen of banaliseren. Het revolutionaire
procédé waarbij hij de vluchtigheid van de fotoshoot met
het ‘blijvende’ karakter van het schilderij combineerde, en
dat hij begin jaren 60, in zijn meest creatieve periode, ont-
wikkeld had, zal hij in de jaren 70 en 80 schaamteloos
exploiteren.

Zijn eerste portretopdracht kreeg hij in 1962 van Ethel
Scull, echtgenote van de verzamelaar Robert Scull. De 36
foto’s die hij hiervoor gebruikte, waren afkomstig van een
photo booth. Het is evident dat deze anonieme identiteits-
foto’s meer zeggen over het model dan over de maker. In de
tentoonstelling zijn ook de originele identiteitsfoto’s te zien.
Interessant is de overeenkomst van deze vier foto’s tellende
strookjes met de screentests van Warhol uit de jaren 1964-
1966, waarbij het model gedurende drie minuten gefilmd
werd. Vertonen de foto’s een duidelijk tijdsverloop, dan lijkt
in de films het beeld bijna stil te staan.

Nadat Warhol had aangekondigd dat hij zou stoppen met
schilderen om alleen nog films te maken, verraste hij in
1972 met zijn fameuze reeks Maoportretten. Ze vormden
het begin van een vernieuwde belangstelling voor de por-
tretkunst, een genre dat in de jaren 60 op sterven na dood
was. Hij stelde zijn werkwijze verder op punt. Het model
werd vakkundig gemaquilleerd en in rake poses met een
polaroid Big shot gefotografeerd. Nooit te beroerd om te
flatteren durfde Warhol wel eens een dubbele kin weg te
snijden of een brilmontuur te laten verdwijnen. Met de
opbrengst van deze opdrachten onderhield hij zijn Factory
en financierde hij andere, minder lucratieve projecten.

Omdat zijn modellen stuk voor stuk tot de beau monde
behoorden, werd Warhol al smalend de hofschilder van de
Amerikaanse jetset genoemd. De tentoonstelling geeft dan
ook een mooi beeld van de mondaine milieus van de jaren
70 en 80. Amerikaanse presidenten als Nixon (nota bene op

een verkiezingsaffiche voor zijn tegenstander McGovern),
Ford en Carter hangen er naast filmsterren als Dennis
Hopper, Meryl Streep en Diane Keaton, popmuzikanten als
Mick Jagger en Debbie Harry en playboys als Gunther Sachs,
die bij Warhol het portret van zijn ex-vrouw Brigitte Bardot
bestelde. Kunstenaars als Man Ray, Joseph Kosuth, Roy
Lichtenstein, Joseph Beuys, Julian Schnabel, Jean-Michel
Basquiat en Keith Haring komen er samen met kunsthande-
laars als Erving Blum, Ileana Sonnabend, Bruno
Bischofberger, Leo Castelli en Lucio Amelio, kunstverzame-
laars als Ethel Scull en museummensen als Henry
Geldzahler, David Whitney. De prinsessen Caroline en Diana
hangen er naast Mao en Lenin, Nelson Rockefeller naast de
sjah van Iran en zijn echtgenote Farah Diba.

Deze publieke figuren hebben van zichzelf al een icoon-
karakter. Hun beeld leent zich goed voor het door Warhol
gehanteerde procédé van ‘objectvorming’. Warhol maakte
immers niet hun portret, maar hun imago. Psychologisch
inzicht was aan hem niet besteed. Oppervlakkigheid was
het hoogste goed. Zijn fascinatie voor Hollywood had alles
te maken met het clichématige en het tweedimensionale
van het ‘starsysteem’. Tegelijk cultiveert hij het greenbergi-
aanse idee van ‘flatness’. Zijn portretten hebben geen diep-
te. Ze zijn uitsluitend oppervlak.

Ontleende Warhol oorspronkelijk zijn bekendheid aan de
bekendheid van zijn modellen, dan ontleenden zijn model-
len weldra hun bekendheid aan hun door Warhol gemaak-
te portret. Wie niet jong, mooi, beroemd of creatief was,
maar wel rijk, kon voor 25.000 dollar per portret toetreden
tot deze selecte club.

Even schitterend als oppervlakkig is de verleidelijke wereld
van de mode. Onder het kapittel Glamour werden verschillen-
de modeontwerpers als Armani, Valentino, Yves Saint
Laurent en Sonia Rykiel samengebracht. Dit was niet naar de
zin van Pierre Bergé, die het portret van ‘zijn Yves’ de avond
voor de opening liet weghalen. ‘Zijn Yves’ had tussen de kun-
stenaars moeten hangen, vond hij, en nog het liefst naast zijn
goede vriend David Hockney. Maar eigenlijk had het portret
overal kunnen hangen. De blik van de kunstenaar en het
door hem gehanteerde procédé ontdoet zijn model van elke
individualiteit. Het beeld wordt gladgestreken. En dat had
Pierre Bergé kunnen weten, hij die Warhol bewonderde om
zijn humor, zijn minachting voor de dingen en vooral het
weinige belang dat hij hechtte aan zijn onderwerp. Het por-
tret van Yves werd prompt vervangen door een schilderij met
roze damesschoenen. Lieven Van Den Abeele

p Le Grand Monde d’Andy Warhol tot 13 juli in het Grand-
Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Parijs
(01/44.13.17.17; www.rmn.fr).

Andy Warhol 

Ethel Scull 36 times, 1963
Whitney Museum of American Art / Metropolitan Museum of Art, New York

© 2009 Andy Warhol Foundation for the visuals arts inc. / Adagp, Paris, 2009

herman de vries 

v70-22b, 1970
Verworven met steun van de Mondriaan Stichting

© Kröller-Müller Museum, Otterlo
Foto: Cary Markerink, Amsterdam
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Roest op het IJzeren Gordijn
met foto’s van 
Wouter Rawoens

het teruggevonden verhaal
met keramiek van 
Frank Steyaert

Deftig vermaak, ijdel vertier.
Burger en ontspanning in Gent
rond de Belle Epoque
in samenwerking met 
het Liberaal Archief – Gent

Provinciale Prijs Vormgeving 2008
met werk van Pars pro toto, 
genomineerde; 
Bart Baccarne, Elisabeth Leenknegt
en Jurgen Maelfeyt, geselecteerden

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

17 april tot en met 14 juni 16 juli tot en met 13 september

Alexander Calder. Les années parisiennes, 1926-
1933. Zelden was een kunstenaar zo goed omringd door
andere kunstenaars. Marcel Duchamp noemde zijn bewe-
gende sculpturen Mobiles (1932). Jean Arp doopte zijn
vaste beelden Stabiles (1937). Fernand Léger vond zijn werk
ernstig, sans en avoir l’air. Jacques Prévert noemde hem
sculpteur du temps (‘Mobile en haut/stabile en bas/telle est la
tour Eiffel/Calder est comme elle’) en Gabrielle Buffet-
Picabia zag in hem een sculpteur de vent.

Alexander ‘Sandy’ Calder (Philadelphia 1898 – New
York 1976) werd geboren in een kunstenaarsfamilie. Zijn
vader en grootvader waren beeldhouwers, zijn moeder
schilder. Maar zelf wilde hij liever ingenieur worden. De
opgedane kennis van stabiliteit en mobiliteit kreeg echter
een totaal onverwachte bestemming toen Calder zich in
1925 een abonnement aanschafte voor zowel het circus
van de Ringeling Brothers als dat van Barnum & Bailey,
waar hij gretig ging schetsen. Zijn belangstelling gold niet
alleen de trapezisten en andere evenwichtskunstenaars,
maar ook de gracieuze bewegingen van de wilde dieren die
hij observeerde in de New Yorkse dierentuinen van de

Bronx en Central Park. Hieruit ontstond een mooi en leer-
zaam boekje, Animal sketching, dat als facsimile nog steeds
verkrijgbaar is.

Toen hij in 1926 in Frankrijk van de boot stapte droeg hij
in zijn koffers een volledig miniatuurcircus mee dat hij zelf in
elkaar geknutseld had en waarmee hij in zijn levensonder-
houd trachtte te voorzien. Goed gezien, zo bleek, want vrij
snel werd hij dé attractie van Montparnasse. Onder zijn
publiek bevonden zich kunstenaars als Léger, Miro,
Duchamp, Corbusier, Van Doesburg, Vantongerloo, Cocteau
en Foujita. André Kertész en Brassaï maakten er foto’s van.

De tentoonstelling in het Centre Pompidou behandelt uit-
sluitend de Parijse periode. In 1933 keerde Calder terug
naar Amerika. Dit had enerzijds te maken met de politieke
ontwikkelingen in Europa, maar ook met zijn stijgende
bekendheid en het succes in zijn geboorteland. Men kan
betreuren dat het hier geen volledig overzicht van zijn werk
betreft. Anderzijds toont de tentoonstelling op overtuigende
wijze aan dat in deze vroege werken het volledige oeuvre
reeds aanwezig is. Calders gepassioneerde belangstelling
voor het circus ligt aan de oorsprong van zijn experimenten
met evenwicht en stabiliteit, beweging en snelheid.

Naast zijn essentiële bijdrage tot de geschiedenis van de
moderne beeldhouwkunst – met zijn bewegende sculpturen
is Calder een van de grondleggers van de kinetische kunst –
is het grensoverschrijdende karakter van zijn werk van
belang. Het oeuvre van Calder overstijgt alle categorieën:
schilderkunst/beeldhouwkunst, figuratief/abstract, dadaïs-
me/surrealisme/constructivisme. In die zin is hij niet zozeer
een beeldhouwer, maar een totaalkunstenaar die elk aspect
van zijn veelzijdige activiteit met evenveel plezier beoefende.

De opstelling doet zowel de autonomie van de afzonderlij-
ke werken als de samenklank van het oeuvre optimaal tot
uiting komen. Dat laatste is vooral te danken aan de sobere
architectuur en de subtiele belichting. Waarom deze ten-
toonstelling in twee delen werd opgesplitst, is evenwel niet
zo duidelijk. Terwijl het belangrijkste deel zich op de zesde
verdieping bevindt, werden in het museumgedeelte op de
vierde verdieping tekeningen, foto’s en speelgoed samenge-
bracht. In een film over zijn circus zien we Calder aan het
werk als een performancekunstenaar avant-la-lettre. Hier
beseft men pas de rijkdom en de inventiviteit van dit bijzon-
dere werk. Het is tegelijk triviaal en edel, avant-gardistisch
en populair, artisanaal en industrieel, ernstig en speels. De

kracht van Calder is dat hij zowel in het oneindig grote als
in het oneindig kleine dezelfde poëzie kan oproepen.
Monumentaliteit is voor hem geen kwestie van schaal,
maar van verhoudingen. Ondanks de technische gecompli-
ceerdheid die zijn werk soms vertoont, behoudt het zijn
lichtheid en zijn geestelijke vrijheid. Een attitude die in het
circus reeds duidelijk aanwezig is en die hij voor de rest van
zijn oeuvre zal meedragen. Lieven Van Den Abeele

p Alexander Calder. Les années parisiennes, 1926-1933 tot
20 juli in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou,
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Oublier Rodin? La sculpture à Paris, 1905-1914. Aan
het begin van de 20ste eeuw domineert Rodin met zijn
monumentale sculpturen de West-Europese beeldhouw-
kunst. Elke jonge kunstenaar met iets of wat sculpturale
ambitie trekt naar Parijs om hem aan het werk te zien. In
een prachtige tentoonstelling van het Musée d’Orsay wordt
op overtuigende wijze aangetoond dat deze beeldhouwers,
die zich omwille van Rodin in Parijs verzameld hadden, zich
langzaam maar zeker tegen hun meester zullen afzetten om
hun eigen sculpturale opvattingen door te drukken.
Tegenover Rodins expressiviteit stellen ze de schoonheid
van de lijn en de perfectie van de geometrische vorm. Op
zoek naar de essentiële vormen vinden ze zowel aansluiting
bij de traditie als bij de avant-garde. Onder hen bevinden
zich kunstenaars als Bourdelle en Brancusi, grote bewon-
deraars als Zadkine en Gaudier-Brzeska, maar ook moder-
ne schilders als Matisse en Picasso. George Minne, in de ten-
toonstelling vertegenwoordigd met een knielende knaap,
werd reeds in 1891 in Parijs gesignaleerd. Na 1900 arri-
veerden onder anderen Julio Gonzalez, Pablo Gargallo,
Jacob Epstein, Amadeo Modigliani en Alexander
Archipenko. Een meer dan levensgrote Penelope (1905-
1912) van Bourdelle doet denken aan de Huiselijke Zorgen
(1913) van Rik Wouters, die in 1912 enige tijd in Parijs
verbleef en die in de tentoonstelling ongetwijfeld ook een
mooie plaats had kunnen krijgen.

Hoe groot hun bewondering voor Rodin ook was, voor de
ontplooiing van hun eigen persoonlijkheid waren ze ver-
plicht de meester te vergeten. Onder invloed van de plasti-
sche synthese van de Nabisschilders, wordt ook in de beeld-
houwkunst de vereenvoudiging van de vorm doorgevoerd.
Zo onderstreepte Maurice Denis bij Maillol ‘de graad waar-
in hij het gevoel van de vorm, de schoonheid van de lijn en
de geometrische perfectie van zijn oeuvre’ beheerste.

Maar het is vooral de confrontatie met de primitieve
beeldhouwkunst die hen nieuwe plastische oplossingen zal
aanreiken. Realisme en oppervlakkige sensualiteit worden
verworpen ten voordele van het herontdekken van de origi-
nele principes van de beeldhouwkunst. Met elementaire
vormen wordt de essentie van een innerlijke schoonheid
verbeeld. Ondanks hun antropomorfe kenmerken hebben
deze sculpturen elke relatie met de werkelijke wereld ver-

Alexander Calder 

Cirque Calder, 1926-1931
New York, Whitney Museum of American Art, New York, Purchase, with funds from a public fundraising campaign in May 1982.

Foto: © Whitney Museum of American Art. Alexander Calder © 2008 Calder Foundation, New York/Artists Rights Society (ARS), New York

Alexander Calder 

White Spiral, 1933
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne

Constantin Brancusi 

La Muse endormie I, 1910
Paris, MNAM. Foto: CNAC/MNAM Dist. RMN  

© Adam Rzepka / Adagp, Paris 2009
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broken. Hun betekenis ligt niet meer in een subjectieve
beleving van de werkelijkheid, maar in de constructie van
een artistieke realiteit.

De centrale figuur uit de tentoonstelling is ongetwijfeld
Wilhelm Lehmbruck, die tussen 1910 en 1914 in Parijs ver-
bleef. Hij is niet alleen vertegenwoordigd met talrijke beel-
den, maar ook met tekeningen, etsen en zelfs enkele schilde-
rijtjes. Zijn werk is dan ook symptomatisch voor zijn genera-
tie. Hij positioneert zich tegenover Rodin zonder daarom tot
de zogenaamde avant-garde te behoren: een avant-garde,
die eerder beschouwd werd als een schilderkunstige bewe-
ging en onder meer belichaamd werd door het kubisme en
het fauvisme. Merkwaardig genoeg evolueert Lehmbrucks
oeuvre op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog naar
een expressionisme zonder pathos, dat tijdens de oorlog
somberder wordt en in toenemende mate wanhoop uit-
drukt. Op de tentoonstelling ligt zijn Der Gestürzte naast de
Ugolin van Rodin, de voorstelling van de gevallen held uit de
Divina commedia van Dante, die veroordeeld werd tot de hon-
gerdood nadat hij zijn eigen kinderen had opgegeten.

Tegenover deze angst en onzekerheid, die we later zullen
terugvinden bij Giacometti en Germaine Richier, staat een
eerder kalme en organische beweging die de meer poëtische
sculpturen aankondigt van Hans Arp en Henry Moore.

Oublier Rodin? is een interessante tentoonstelling met een
uitstekende catalogus. Daarom verdient ze beter dan de ter-
rassen en de smalle gangen van de zuidelijke vleugel van
het Musée d’Orsay. In het Grand-Palais was een uitgebreide
versie niet alleen beter tot zijn recht gekomen, ze zou er ook
ruimere belangstelling kunnen genieten. Waarom zou een
kunstkritische tentoonstelling zich niet tot een breed
publiek kunnen richten? Oublier Rodin? vormt immers een
mooi alternatief voor blockbusters rond kunstenaars als
Warhol of Picasso met een voorgekauwd verhaal. 

Lieven Van Den Abeele

pOublier Rodin? La sculpture à Paris, 1905-1914 tot 31 mei
in het Musée d’Orsay, 1 rue de la Légion d’Honneur, 75008
Parijs (01/40.49.48.14; www.musee-orsay.fr).

Verbouwing en openingstentoonstellingen White-
chapel Art Gallery, Londen. Een van de sympathiekste
kunstinstellingen in Londen is de Whitechapel Art Gallery.
De door architect C. Harrison Townsend in 1901 opgelever-
de ‘artists gallery for everyone’ is nog altijd gemakkelijk te
herkennen aan zijn sobere, maar toch een beetje aan de
Weense Sezession herinnerende jugendstilgevel. Binnen
hebben er echter grote veranderingen plaatsgevonden.
Doordat het belendende bibliotheekgebouw thans deel uit-
maakt van de galerie, is het vloeroppervlak verdubbeld. Het
Belgische architectenpaar Paul Robbrecht en Hilde Daem,
bekend van hun uitbreiding van Museum Boijmans van
Beuningen in Rotterdam, heeft de vroegere ruimtes, met
respect voor de geschiedenis van de gebouwen en met
handhaving van de oude indeling, op een serene wijze aan
elkaar gekoppeld. Voortaan kun je vanuit de inkomhal – op
straatniveau – ook naar rechts, waar zich een boekwinkel,
restaurant en bar bevinden en via de oude bibliotheektrap
naar verschillende zalen die gedomineerd worden door
oude gietijzeren pilaren en die aansluiten bij de maatvoe-
ring van de bibliotheek. Ook zijn er achter en boven de
‘oude’ expositiezalen extra ruimtes te ontdekken. De ver-
bouwing heeft onder andere een mooie zaal met ouderwets
bovenlicht opgeleverd, enkele bijna kabinetachtige ruimtes,
een verrassende gang en ook diverse aardige hoekjes. Het
zijn ruimtes die uitnodigen om er tentoonstellingen van uit-
eenlopende aard in te richten. En dat heeft de staf van de
Art Gallery dan ook gedaan. Het programma kenmerkt zich
door respect voor de geschiedenis van de galerie, alsook
door een intensivering van het multidisciplinaire aanbod.

Van meet af aan heeft de Whitechapel Art Gallery zich
onderscheiden door het bijna ongebreidelde optimisme
waarmee ze haar activiteiten op de buurt heeft gericht. Het
begon allemaal met de droom van Samuel Barnett, een
19de-eeuwse Anglicaanse pastoor die na zijn aanstelling in
de wijk er alles aan deed om zijn ideaal te verwezenlijken:
‘To bring great art to the people of east London’. Het lukte
hem om midden in East End – dat als achterbuurt met stin-
kende pensionnetjes, bordelen en roversholen het decor
vormde waartegen Jack the Ripper eind 19de eeuw ope-
reerde – een reep land te kopen en daarop een kunstgalerie
te laten bouwen. Er werden meteen tentoonstellingen inge-
richt waar alle East Enders konden kennismaken met
moderne kunst: werken van de fauves, de kubisten en de
vorticisten, de Engelse variant op de Italiaanse futuristen.
Educatie heeft altijd hoog op de agenda gestaan, en was
meestal op kinderen gericht, maar er werden ook manifes-
taties gehouden om begrip te kweken voor andersdenken-
den en om solidariteit te bevorderen. Het bekendste voor-
beeld daarvan is de tentoonstelling van Spaanse kunst in
1939, waar Picasso’s Guernica uit 1937 een centrale plaats
innam. Roem vergaarde de Whitechapel Art Gallery vooral
in de naoorlogse jaren toen Bryan Robertson in 1952 het
roer overnam. In het zog van de in 1956 door de
Independent Group (met onder andere Richard Hamilton)
georganiseerde tentoonstelling This is Tomorrow, die de
(Engelse) pop art op de kaart heeft gezet, ontwikkelden zich
in deze wijk de hippe scenes die de nieuwste ontwikkelin-
gen in de muziek, mode en kunst bepaalden. Ze kwam ook
als woonplek in trek. David Hockney streek er neer en de
legendarische Leigh Bowery, geliefd model van Lucian
Freud, woonde er vanaf begin jaren 80 om de hoek. Nu
werken onder andere Tracey Emin en de broers Dinos en
Jake Chapman in de buurt. Directeur is sinds 2002 – na
Nick Serota (1976-1988) en Catherine Lampert (1988-
2002) – Ilona Blazwick.

Opvallend voor het huidige beleid is het veelvuldig
inschakelen van kunstenaars: bij het bedenken van ten-
toonstellingen, bij het ontwerpen en uitvoeren van educa-
tieve programma’s, bij het vormgeven van het meubilair en
de verlichting, alsook bij tal van andere kleinere projecten.
Helemaal in dezelfde geest is het project te situeren om jaar-
lijks, op basis van de geschiedenis van de voormalige biblio-
theek, een site specific werk te laten ontwikkelen. Daarvoor
wordt dit jaar geen curator, kunstkenner of historicus uit-
genodigd, maar een kunstenaar, in dit geval de Poolse, in
Londen werkende kunstenares Goshka Macuga. Zij heeft
voor deze opdracht de al genoemde tentoonstelling uit

1939 met Picasso’s Guernica als uitgangspunt genomen en
verzamelde documentatie rond dat evenement, alsook het
vervolg daarop, namelijk de mislukte pogingen van Bryan
Robertson en Serota om respectievelijk in 1952 en 1980 dit
schilderij nog eens naar de Whitechapel Art Gallery te
halen. Macuga heeft voor haar tentoonstelling het tapijt
geleend dat naar Picasso’s meesterwerk gemaakt is en dat
door de eigenaar Nelson Rockefeller uitgeleend is aan het
hoofdkantoor van de VN in New York. In London hangt
achter dit tapijt het blauwe gordijn waarmee Colin Powell
in februari 2003 het doek had laten afdekken, om een neu-
trale achterwand te creëren waartegen hij de inval van
Bush in Irak kon aankondigen. Een poging die averechts
gewerkt heeft. Sindsdien wordt het Amerikaanse bombar-
dement op de Irakese stad Falluja vergeleken met de aanval
van de fascisten op Guernica. In de ronde vitrineconferen-
tietafel, die voor het tapijt is gezet, liggen diverse documen-
ten. Macuga werkt nog verder aan haar project en brengt er
dit najaar een publicatie over uit. De expositie loopt tot vol-
gend jaar, 18 april 2010.

Enigszins verwant is de kleine expositie die in een vertrek
van de voormalige bibliotheek is ingericht, The Whitechapel
Boys. Ook deze expositie is direct gerelateerd aan de geschie-
denis van de plek, en dan vooral in haar betrokkenheid op
de buurt. Met de jongens uit de titel zijn hier de Joodse jonge
kunstenaars en schrijvers bedoeld die elkaar in de jaren 10
van de 20ste eeuw in de Whitechapelbibliotheek troffen, om
er hun opvattingen over een nieuwe, dynamische kunst te
bespreken. Tot deze avant-gardisten behoorden de beeld-
houwer Jacob Epstein, de schilders David Bomberg en Mark
Gertler en enkele schrijver-dichters onder wie Isaac
Rosenberg. Van hen zijn enkele mooie tekeningen uit die
vroege periode geleend waaruit een manifeste invloed van
de Italiaanse futuristen blijkt. Een kwart van de bevolking
van East End was toen Joods, zoals je nu veel Aziaten in de
buurt lijkt waar te nemen, vooral Bengalezen, die hun eigen
religies en gewoontes meenamen.

Wilhelm Lehmbruck 

Grosse Sinnende, 1913
Succession Lehmbruck. Foto: Christian Baraja

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

JOHN BALDESSARI
12 mei – 26 juli

De galerie is gesloten van 27 juli tot 30 augustus.

Whitechapel Gallery, Gallery 7, zicht op Passports: Great Early Buys from
the British Council Collection. Foto: Richard Bryant

Whitechapel Gallery, Gallery 4, zicht op ‘The Whitechapel Boys’, 
en de Foyle Reading Room. Foto: Richard Bryant
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Een andere soort tentoonstelling in de nieuwe Whitechapel
Art Gallery ligt in de lijn van de grote solo-exposities die
Serota hier introduceerde. Tot 21 juni loopt er een groot
overzicht van Isa Genzken (zie elders in dit nummer).
Bescheidener van omvang is de expositie van een selectie uit
de collectie van de British Council (niet te verwarren met de
Art Council!), die door Michael Craig-Martin is samenge-
steld (opnieuw een kunstenaar). Deze verzameling Engelse
kunst van de British Council bevat momenteel ongeveer
8.500 werken en is aangelegd met de bedoeling er tentoon-
stellingen mee te maken die in het buitenland kunnen rond-
reizen. Daarvoor worden ook actief buitenlandse locaties
gezocht en partners benaderd. De British Council is inmid-
dels al 75 jaar op die manier bedrijvig.

Craig-Martin, die zelf in de collectie vertegenwoordigd is
en dus weet welke voordelen daaraan verbonden zijn (de
kunstenaars mogen vaak meereizen om ter plekke werk uit
te voeren en te installeren of contacten te leggen), heeft
gekozen voor een tentoonstelling met vroege aankopen:
Great Early Buys. Interessant daarbij is dat elk werk een
‘paspoort’ bezit met allerhande gegevens, onder meer de
tentoonstellingen waarop het te zien was. Op Great Early
Buys zijn verder enkele fantastische stukken te zien, zoals
het geel-zwarte fotowerk van een kersenboom van Gilbert &
George, Intellectual Depression uit 1980, Lucian Freuds por-
tret van zijn eerste vrouw Kitty Epstein (dochter van de
beeldhouwer), Girl with Roses uit 1947-48, en een serie
Selfportraits van Sarah Lucas uit 1990-1999, getoond op
haar behangetje van met filtersigaretten geknutselde bor-
sten. Daarbij is het leuk om te worden geïnformeerd over de
prijzen die er destijds voor betaald zijn – voor de genoemde
werken achtereenvolgens: in 1981 £ 3.105, (omgerekend
naar Euro’s nu € 3.490), in 1948 £ 157,50 (idem € 177) en
in 1999 £ 6.168 (idem € 6.933). Zo biedt de tentoonstel-
ling tevens zicht op het omhoogschieten van de kunstprij-
zen vanaf de jaren 80. Alles samen is het een mooie start
van de nieuwe, vergrote Whitechapel Art Gallery, na een
verbouwing die twee jaar duurde en die £ 13,5 miljoen
heeft gekost. Alied Ottevanger

p Passports: Great Early Buys from the British Council
Collection tot 14 juni 2009; The Whitechapel Boys tot 20 sep-
tember 2009; The Bloomberg Commission: Goshka Macuga:
The Nature of the Beast tot 18 april 2010, alle in de
Whitechapel Gallery, 77-82 Whitechapel High Street,
Londen E1 7QX (020/7522.7888; www.whitechapelgalle
ry.org). 

Isa Genzken: Open, Sesame! Een van de openingsten-
toonstellingen van de vernieuwde Whitechapel Gallery in
Londen is de eerste overzichtstentoonstelling van Isa
Genzken. Genzken is een Duitse kunstenares die de laatste
30 jaar een sculpturaal oeuvre heeft opgebouwd waarin
een beperkt aantal elementen, zoals vensters, architectuur-
modellen of doe-het-zelfmaterialen telkens terugkomt. De
expositie in Londen geeft een overzicht van het oeuvre en
toont de evolutie in het denken en werken van Genzken met
deze basiselementen. Belangrijker is echter dat de tentoon-
stelling op die manier een duidelijk beeld ophangt van de
onderliggende thema’s in haar oeuvre en de evolutie van
die thema’s over een carrière van 30 jaar. Open Sesame is
een tentoonstelling die zich afspeelt binnen de traditionele
beeldhouwkunst en architectuur en die beide uiteindelijk
inzet als media voor maatschappijkritiek.

De tentoonstelling loopt van een serie readymades rond
hifi-installaties omstreeks 1980 tot haar voorstellen voor
Ground Zero uit 2008. Ze is min of meer chronologisch
opgesteld over twee verdiepingen van het gerenoveerde
gebouw. Het werk op de bovenverdieping is in een volledig
andere stijl opgevat dan het oudere werk op het gelijk-
vloers. Het zou bijna om werk van twee verschillende kun-
stenaars kunnen gaan.

Bij het binnenkomen van de tentoonstelling, op de bene-
denverdieping dus, staat een wereldontvanger naast de
ingang. Genzken plaatste het hifiapparaat in de late jaren
70 als readymade op een sokkel. De radio is een grote,
zware, aluminium doos met scherp afgelijnde randen.
Bovenop de wereldontvanger staan twee uitschuifbare
antennes als voelsprieten. Het werk toont zich als een
abstract en bijna sculpturaal volume met een gesloten en
technologisch uitzicht. Tegelijk ‘ontvangt het de wereld’ via
de antennes, waarmee de kunstenares suggereert dat het
monumentale volume een soort verzameldoos van per-
soonlijke ervaringen en verhalen kan zijn. Deze readymade
is op het eerste gezicht een vreemde keuze als introductie op
de overzichtstentoonstelling, maar het idee van een monu-
mentaal volume dat een wereld van ervaringen herbergt,
komt keer op keer terug. Dat is het duidelijkst in twee ande-
re werken die Genzken van antennes heeft voorzien: een
sculpturaal betonnen blok en een maquette van de postmo-
derne Sonytoren in Manhattan. Maar hetzelfde thema
komt evengoed naar voor in Meister Gerhard (1983), een
grote, zwarte houtsculptuur die eruitziet als de koning in
een schaakspel en die verwijst naar de Duitse kunstenaar
Gerhard Richter, met wie ze toen een relatie had. Genzken
plaatst haar werk doelbewust in een klassieke traditie van
monumentale beeldhouwkunst, maar gebruikt daar een
moderne, architecturale vormentaal voor, waarbij ze ver-
wijst naar de complexe realiteit van de persoonlijke verha-
len die onder het abstracte oppervlak schuilgaan. De beton-
nen en polyester vensters die zo prominent de gelijkvloerse
verdieping innemen, zijn wellicht nog de meest doorgedre-
ven uitwerking van deze combinatie van sculpturale tradi-
tie en complexe intimiteit.

Het vervolg van de tentoonstelling op de bovenste verdie-
ping levert een volledig andere ervaring op. Behalve enkele
maquettes voor gebouwen in Berlijn is er nog maar weinig
sprake van monumentale sculpturen. Hier zijn geen objec-
ten op een sokkel te vinden, maar een bijna rommelige ver-
zameling van stoffen, paspoppen, rolstoelen of winkelwa-
gentjes. De installaties deinen uit over de vloer en de wan-
den. Het geheel eindigt met de voorstellen van Genzken
voor Ground Zero, waarin ze pleit voor een meer menselijke
invulling van de plek. Genzken toont haar voorstellen via
een soort maquettes, ruw ineengezette schaalmodellen,
gemaakt met plastic vellen, namaakbloemen, huishoudelij-
ke voorwerpen. Ze stelt een hospitaal voor, een 24/7-disco-
theek, een kerk of een herdenkingstoren. Niet toevallig zijn
het gebouwen die een openbare sociale functie hebben, in
tegenstelling tot de typische verzameling kantoortorens die
op dit moment op de plek gebouwd wordt. Waar Genzken in
het eerste deel van de tentoonstelling, op de gelijkvloerse
verdieping, bij herhaling verwijst naar de monumentale
kwaliteit van sommige Manhattantorens, bekritiseert ze
met de Ground Zero-collectie op de bovenverdieping de
beperkte maatschappelijk rol die de kantoortorens belicha-
men. Waar ze beneden nog antennes op de Sonytoren
plaatst en het gebouw opvat als een letterlijke wereldont-
vanger met een monumentaal, sculpturaal uitzicht, ont-
mantelt ze hier de formele monumentaliteit van dit soort
gebouwen om plaats te maken voor intense sociale ervarin-
gen: religie, feest, herdenking, ziekte. Ook een werk als
Street Party evoceert dit soort fascinatie voor publieke
samenkomsten die zodanig geïnstitutionaliseerd zijn dat er
een eigen gebouwtypologie of traditie uit voortkomt. 

Hoe langer je in de tentoonstelling rondwandelt, hoe
meer het blijkt dat Genzken deze eerste overzichtstentoon-
stelling heeft opgeladen met een doelbewuste ambivalentie.
Een dubbelzinnigheid die ze wellicht zelf in haar werk
terugvindt. Ergens tussen de beneden- en de bovenverdie-
ping heeft Genzken haar begrip van monumentaliteit volle-
dig herdacht. Ze maakt de definitieve keuze voor het publie-
ke monument en schuift het architecturale, sculpturale
symbool opzij. Open, Sesame!, het bevel dat Aladdin toegang
verschafte tot de schat, is hier bijna een j’accuse aan het
adres van politieke en economische ‘schatkamers’, waar-
van ze eist dat ze hun maatschappelijke rol opnemen. Deze
keuze maakt haar recente werk kritischer en ironischer,
maar verankert het tegelijk eerder in een eigentijdse sociale
en politieke discussie dan in een kunsthistorische traditie.

Dries Vande Velde

p Isa Genzken: Open, Sesame! tot 21 juni 2009 in de
Whitechapel Gallery, 77-82 Whitechapel High Street,
London E1 7QX (metro Aldgate East) (020/7522.7888;
www.whitechapelgallery.org).

Bauhaus 2009. In Duitsland wordt dit jaar behalve twin-
tig jaar Val van de Muur ook de negentigste verjaardag her-
dacht van de oprichting van het Bauhaus, in april 1919.
Onder de naam Bauhaus 2009 loopt tot in het najaar een
uitgebreid tentoonstellingsprogramma. De vermaarde
avant-gardeschool voor kunst, toegepaste kunst en later

ook architectuur werd in Weimar opgestart onder leiding
van architect Walter Gropius, gelijktijdig met de installatie
van de Weimarrepubliek. Politieke bemoeienissen en een
afnemende subsidiëring dwongen de school om in 1925
naar Dessau en in 1932 verder naar Berlijn te verhuizen.
Daar bestond de instelling nog een jaar als een privaat insti-
tuut vooraleer de laatste directeur Ludwig Mies van der
Rohe de school definitief sloot. Op de drie vestigingsplaat-
sen van het Bauhaus is de herinnering aan het baanbre-
kende instituut ondertussen geïnstitutionaliseerd. Het
Bauhaus-Archiv in West-Berlijn werd in 1960 al opgericht,
het kleine Bauhausmuseum (als deel van de Klassik Stiftung
Weimar) in Weimar en de Stiftung Bauhaus Dessau konden
pas na het einde van de DDR het licht zien. De verhoudin-
gen tussen de verschillende archief- en museuminstellin-
gen, in drie verschillende Länder, zijn nog steeds in bewe-
ging. Het Bauhaus 2009-programma vindt hoofdzakelijk
plaats in Weimar en in enkele andere steden van de ooste-
lijke deelstaat Thüringen, die uit het jubileumjaar duidelijk
ook toeristische munt wil slaan: Jena, Apolda, Erfurt en
Gera. Zopas is evenwel ook in Dessau in de kelders van
Walter Gropius’ iconische Bauhausgebouw een nieuwe
permanente tentoonstelling geopend en in juli opent in
Berlijn de grootste tentoonstelling uit het programma:
Modell Bauhaus. Die tentoonstelling in de Martin-Gropius-
Bau – overigens genoemd naar Walter Gropius’ grootvader
– wordt meteen de grootste tentoonstelling over het
Bauhaus ooit, en de eerste tentoonstelling gemaakt door de
drie Bauhausinstellingen samen. Vanaf november neemt
het MoMa ze over in haar tachtigste verjaardagsprogram-
ma, waarmee het museum zijn historische rol lijkt te willen
onderstrepen van importeur in de States van het Europese
modernisme – zij het dan vooral een tot een stijl geredu-
ceerd modernisme.

Het Staatliches Bauhaus Weimar ontstond in april 1919 uit
de samenvoeging van de Saksische Kunstgewerbeschule,
voordien geleid door Henry Van de Velde, met de
Kunstschule. Toen Van de Velde omwille van de oorlog
Duitsland ontvlucht was, had hij zelf Walter Gropius als
een van drie mogelijke opvolgers voorgedragen. De nieuwe
school, die het devies ‘Kunst und Technik – eine Neue
Einheit’ zou verkondigen, bouwde verder op de infrastruc-
tuur die hij had uitgebouwd: de door hem ontworpen ate-
liergebouwen waarin hij hooggekwalificeerde vaklui aan
het werk zette. Gropius organiseerde een tiental ateliers,
van keramiek tot typografie en reclame, die het fundament
vormden van de vroege Bauhauspedagogie. Die ateliers
werden geleid door zowel handwerkmeesters als avant-gar-
dekunstenaars die door Gropius werden aangetrokken.

De tentoonstelling Das Bauhaus kommt aus Weimar is ver-
deeld over meerdere locaties in Weimar en stelt verschillen-
de aspecten van het vroege Bauhaus voor. In het Goethe
Nationalmuseum wordt het werk van de Bauhausmeesters
voorgesteld, hun ‘vrije kunst’. Op de eerste verdieping is een
indrukwekkend ensemble met werk van hen uit de vroege
jaren 20 bijeengebracht. Met de versplinterde stadsgezich-
ten van Lyonel Feininger, die ook de titelhoutsnede bij
Gropius’ Bauhausprogrammamanifest ontwierp, het
abstracte en figuratieve werk van Johannes Itten, die de eer-
ste ‘voorbereidingscursus’ inrichtte, maar ook verschillen-
de ateliers leidde, of de figuren van Oskar Schlemmer, laat
de tentoonstelling de grote diversiteit zien in het werk van
de lesgevers. Ook verschilden de kunstenaars-ateliermees-
ters onderling in de manier waarop ze hun rol in het
Bauhaus opvatten. Sommigen, onder wie Feininger, zagen
hun rol vooral in een persoonlijke voorbeeldfunctie, terwijl
anderen als Klee en Moholy-Nagy hun werk ook als een
voor de school programmatisch onderzoek naar vorm- en
kleurwetten opvatten. Op een volgende museumverdieping
wordt precies die kleurenleer voorgesteld, zoals ze in het
Bauhaus onderwezen werd door Itten, of door de muziek-
pedagoge Gertrud Grünow die haar studenten harmonieën
liet zoeken tussen kleuren, muzikale tonen en bewegingen.
De tentoonstellingslocatie verplicht blijkbaar ook om enke-
le keren Goethe bij het Bauhaus te betrekken, wat verras-
send genoeg niet verkrampt overkomt. Zo wordt het
Bauhauskleuronderricht geconfronteerd met kleuranaly-
ses door Goethe, die Itten als een belangrijke referentie
beschouwde, terwijl ook het belang van Goethes
Metamorfosenleer voor het werk van Paul Klee gethemati-
seerd wordt.

De verschillende ateliers van de school worden in de
opeenvolgende zalen van Weimars Neues Museum voorge-
steld. Let wel, er is geen evocatie van de ateliers als werk-
ruimtes te zien met bijvoorbeeld historische foto’s. Wel
wordt het ontwerpwerk van lesgevers en studenten van het
atelier Typografie tot het atelier Weberei voorgesteld met
afgewerkte objecten en prototypes. Ontwerpprocessen blij-
ven ongedocumenteerd en evenmin worden enige ontwerp-
opgaves toegelicht. Het vroege Bauhausdesign verschijnt
als het assortiment van een merk dat zich voor het indivi-
dueel auteurschap schuift. De beroemde tafellamp van
Wilhelm Wagenfeld is bijvoorbeeld te zien te midden van al
dan niet even bekende ontwerpen van de Metallwerkstatt,
zoals de theesets en de asbakken van Marianne Brandt. De
buitengewone extracurriculaire experimenten met fotogra-
fie en collage die diezelfde Brandt tijdens haar Bauhaus-
jaren maakte, krijg je niet te zien. De tentoonstelling sluit
strikt aan bij de geïnstitutionaliseerde structuur van de
opleiding. Het is nochtans erg intrigerend om de samen-
werkingen en activiteiten in de Bauhausgemeenschap bui-
ten dat strikte kader te zien. Lázló Moholy-Nagy was bij-
voorbeeld niet alleen Brandts ateliermeester in het metaal-
atelier. Brandt sloot met haar abstracte fotomontages en
meervoudig belichte foto’s ook aan bij de experimentele

Isa Genzken 

Memorial Tower (Ground Zero), 2008
privéverzameling, Zwitserland

Courtesy Hauser & Wirth Zürich/London en 
Galerie Daniel Buchholz, Köln/Berlin
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fotografie van Moholy-Nagy en zijn partner Lucia. Dit soort
verbanden thematiseert de tentoonstelling niet. Je krijgt ze
maar toevallig of door volgehouden puzzelwerk in het oog.

In Paul Klees cirkel-sterdiagram Idee und Struktur des
Staatlichen Bauhauses uit 1922 staan ‘Bau und Bühne’
(gebouw en theater) centraal als de domeinen waarin alle
ateliers en alle cursussen van de opleiding samenkomen.
Die twee situaties waarin Gesamtentwürfe mogelijk waren,
zijn op twee andere locaties in Weimar gepresenteerd:
‘Spiel, Fest und Bühne’ in het Schiller Museum en architec-
tuur in het Haus am Horn, aan de rand van de stad.

Haus am Horn werd in 1923 in enkele maanden tijd
gebouwd en ingericht als een Bauhausmodelwoning voor
de grote Bauhaustentoonstelling in Weimar. De gelijkvloer-
se woning is rond een hoger woonatrium gebouwd en ziet
er aan de buitenkant uit als een alzijdig volume met een
onregelmatige, functionele gevelarticulatie. Het gaat om
een ontwerp van Georg Muche, de kunstenaar die het weef-
atelier leidde, in samenwerking met Walter Gropius’ eigen
architectuurbureau. Het architectuurontwerp werd vervol-
ledigd met ontwerpen voor de tuinaanleg, geometrische
wandschilderingen, kamerinrichtingen en meubelontwer-
pen. Peter Kelers uitgepuurde kinderwieg, te zien in het
Neues Museum, maakte bijvoorbeeld deel uit van de kin-
derkamer. De tentoonstelling in de gedeeltelijk gerestau-
reerde modelwoning documenteert hoofdzakelijk niet-uit-
gevoerde ontwerpen, enerzijds voor de woning zelf en
anderzijds voor het oorspronkelijk veel ambitieuzere project
van een Bauhaus-Siedlung op dezelfde plek. Daarbij
bevindt zich onder meer een verbluffend ontwerp van
Walter Determann uit 1920 met een kristallijne vormen-
taal die mijlenver af lijkt te staan van het luttele jaren later
uitgevoerde ontwerp. Een totaalontwerp, eveneens voor de
tentoonstelling van 1923 gecreëerd, dat sinds enkele jaren
wel onder de vorm van een volledige reconstructie te bekij-
ken valt, is Walter Gropius’ directeursbureau in Van de
Veldes schoolgebouwen zelf.

De tentoonstelling In nachbarlicher Nähe – Bauhaus in Jena
in het stadsmuseum van Jena belicht de relatie met de klei-
ne universiteitsstad op een steenworp van Weimar. Het op
het eerste zicht erg heterogene materiaal stelt drie belang-
rijke links aan de orde tussen het Bauhaus en het intellec-
tuele milieu in de stad. De tentoonstelling thematiseert
daarmee de complexe historische situatie waarin het
Bauhaus kon bestaan. Ten eerste is er de Kunstverein van

Jena, die belangrijke verzamelaars en opdrachtgevers onder
haar leden telde, en die ook talrijke individuele en gezamen-
lijke tentoonstellingen voor de Bauhausmeesters inrichtte.
Dat blijkt op de tentoonstelling onder meer uit historische
affiches, gereproduceerde besprekingen van die tentoon-
stellingen in de lokale pers en uit werk dat ooit getoond
werd bij de Kunstverein. Een hoogtepunt werd bereikt in
1924 toen in Jena twintig tentoonstellingen doorgingen als
ondersteuning van het Bauhaus, dat toen geconfronteerd
werd met de aangroeiende kritiek die de uittocht naar
Dessau zou inluiden. De Kunstverein van Jena schreef toen
ook het parlement van Thüringen aan om het voortbestaan
van het Bauhaus in Weimar te bepleiten. Ten tweede tonen
maquettes, foto’s en ontwerptekeningen drie uitgevoerde
en enkele niet-uitgevoerde ontwerpen van Walter Gropius
en Adolf Meyer in Jena. Gropius’ stadstheater is vandaag
nog nauwelijks te herkennen, maar de villa’s Auerbach en
Zuckerkandl zijn buitengewoon goed bewaard. Ten slotte
was Jena onontbeerlijk voor enkele technische vernieuwin-
gen waarvan Bauhausontwerpers gebruik maakten, zoals
het vuurvaste glas van de firma Schott. Ontwerpen van
Gerhard Marcks, Wilhelm Wagenfeld en Lázló Moholy-
Nagy voor Schott staan in vitrines.

Het Bauhaus heeft al decennialang een internationale
weerklank als referentiepunt voor de architectuur, kunst en
design van de afgelopen eeuw. Het lijkt dan ook een anoma-
lie wanneer in Thüringen een vloed aan kleine en grotere
tentoonstellingen opgezet wordt om de oorsprong van het
Bauhaus in die oostelijke Duitse deelstaat te vieren. Dat de
internationale karavaan Bauhausmeesters effectief eerst in
Weimar verzamelde, is een feit – een feit dat vandaag van-
zelfsprekend sterker herdacht wordt dan de verdrijving van
de school door lokale ‘elementen’. Maar het zou de geschie-
denis van het Bauhaus ten goede komen, mochten de ten-
toonstellingen ook nauwgezetter de lokale interacties in
beeld proberen te brengen. Nu lijken de evenementen voor-
al een valorisatie van het globale merk dat het Bauhaus is.
Daarvoor grijpen de organisatoren terug op het overgeble-
ven erfgoed dat voor de gelegenheid opgefrist wordt of aan-
gevuld wordt uit andere verzamelingen, of dat opnieuw
aangemaakt of zelfs voor het eerst gerealiseerd wordt, zoals
Lázló Moholy-Nagy’s Raum der Gegenwart ontworpen voor
Alexander Dorners provinciaal museum in Hannover,
momenteel te zien in Erfurt en daarna in Dessau. Maar los
van alle dubbele agenda’s aan de basis van het evenement,
en los van de onderbelichting van een prangende kwestie
als de manier waarop in de DDR-tijd het Bauhaus als pro-
blematisch erfgoed veroordeeld werd, concentreert Bauhaus
2009 nog steeds een ongelooflijk rijke schat aan materiaal.
Hopelijk komt daar straks in Berlijn nog een scherper dis-
cours bij. Maarten Liefooghe

p Het volledige tentoonstellingsprogramma is te vinden op
www.bauhaus2009.de.

Künstlerfürsten: Liebermann. Lenbach. Stuck. Naast
de Brandenburger Tor in Berlijn staat het Max Liebermann
Haus, gebouwd op de plek waar tot de Tweede Wereldoorlog
de stadsvilla van Max Liebermann stond. Terwijl hij in zijn
beginjaren als schilder nog werd verguisd als ‘lelijkheids-
apostel’, rees het aanzien van Liebermann vanaf zijn veertig-
ste levensjaar snel. Het maatschappelijke succes dat
Liebermann vanaf de jaren 1890 te beurt viel in het jonge
Duitsland, verbindt hem met de Münchener schilders Franz
von Stuck en de oudere Franz Lenbach, die bij hun leven al
werden aangeduid als Künstlerfürsten. De term kunstenaars-
vorst wordt in Duitsland gebruikt voor een aantal 19de-
eeuwse kunstenaars wier artistieke reputatie in wisselwer-
king stond met een vooraanstaande positie in het maat-
schappelijk leven. ‘De kunstenaar staat met het hof, met de
adel en met de hoogste beambten op gelijke voet’, aldus Von
Stuck in 1911. Künstlerfürst duidt dus iets heel anders aan
dan prince des peintres, een eretitel die in het 19de-eeuwse
Frankrijk door kunstenaars aan elkaar werd uitgedeeld.
Gauguin bijvoorbeeld werd in 1889 door de symbolisten uit-
geroepen tot prince des peintres, maar zijn maatschappelijk
aanzien bleef tot het einde van zijn leven nihil.

Lenbach en Von Stuck werden door de Beierse vorst
geadeld, en brachten hun imago van Künstlerfürst tot uit-
drukking in de villa’s die zij in München zorgvuldig inricht-
ten. Liebermann, een Jood in het protestantse Berlijn, werd
niet geadeld, maar bekleedde wel een aantal belangrijke
functies in het openbare kunstleven. Hij richtte met een
even grote zorgvuldigheid als zijn collega’s uit München de
representatieve ruimtes van zijn woonhuis in, maar in
tegenstelling tot Lenbach en Von Stuck nam hij daarvoor
niet de renaissancekunstenaar als voorbeeld. Ook liet hij
een zomerresidentie bouwen aan de Wannsee, een statige
villa die hij zijn ‘slot’ noemde.

Liebermann is bij zijn leven nooit een kunstenaarsvorst
genoemd en misschien past de term ook niet zo goed bij zijn
modernere schilderstijl. Wel roemde Thomas Mann zijn
‘nobele nuchterheid’ en werd hij een ‘patriciër’ en zelfs
‘koning’ genoemd. Die laatste eretitel is des te interessanter
wanneer men bedenkt dat aan het andere eind van Unter den
Linden de residentie van de Duitse keizer Wilhelm II lag – met
wie Liebermann geen goede betrekkingen onderhield, daar
hij de bovenste etage van zijn huis tegen Wilhelms wens in
had laten verbouwen tot atelier. Als grootburger kan
Liebermann volgens de tentoonstellingsmakers gelden als
een Berlijnse, burgerlijke variant van de kunstenaarsvorst.

Het ‘kunstenaarsvorstenschap’ is een belangwekkend
uitgangspunt voor een tentoonstelling, omdat het de vraag
aan de orde stelt hoe het kunstwerk maatschappelijke stra-

tegieën van de kunstenaar uitdrukt. Zelfrepresentatie valt
in deze tentoonstelling samen met representativiteit, begre-
pen als de façade die voor de buitenwereld wordt opgetrok-
ken. De getoonde schilderijen, aangevuld met enkele beeld-
houwwerken van Von Stuck, worden gepresenteerd als uit-
drukkingen van een bewust gecreëerd imago. Foto’s van de
huizen en ateliers van de kunstenaars worden getoond
naast schilderijen die de interieurs en façades van de kun-
stenaarsresidenties afbeelden. Een nooit eerder tentoonge-
steld zelfportret van Von Stuck toont de schilder in pak
naast een ezel in zijn lege, schone, renaissancistische ate-
lier, zijn vrouw Mary in avondkleding ernaast. De leegte
van Von Stucks atelier moet in contrast worden gezien met
de inrichting van het atelier van de oudere kunstenaars-
vorst Lenbach. Foto’s daarvan tonen een enorm groot,
typisch 19de-eeuws atelier vol bric-à-brac, verzameld om
de schilder in de juiste stemming te brengen. Het atelier van
Liebermann was even schoon, maar modern: wit en leeg,
een glazen dak, met een lichtinval zoals een impressionisti-
sche schilderstijl die veronderstelde.

Behalve in hun interieurs, onderstreepten alle drie de
schilders hun imago ook middels hun kunstcollecties.
Lenbach was van mening dat de schilderkunst terug moest
naar de zeventiende eeuw en bouwde zijn collectie op in lijn
met die gedachte. Von Stuck bouwde in zijn atelier een
altaar voor de kunst, waarin hij zowel eigen werk opnam,
als werken van kunstenaars met wie hij zich verwant voel-
de. Het centrale werk van dat altaar is te zien op de tentoon-
stelling: een van de versies van De zonde, een duistergroene
halfnaakte vrouw verbeeldend met een blauwe gifslang om
zich heen gewikkeld.

Het leeuwendeel van de tentoonstelling bestaat uit zelf-
portretten, familieportretten en portretten in opdracht
– een genre schilderijen dat vooral in privécollecties wordt
bewaard. De drie Künstlerfürsten verbeeldden zichzelf altijd
in kostuum, weliswaar met penseel en palet in de hand,
maar nooit als kliederige schilders. Lenbach kijkt de
beschouwer door zijn brillenglazen vorsend aan met licht
hautaine blik, en ook Liebermann portretteert zichzelf
altijd frontaal. Het zijn zelfportretten die naar buiten zijn
gericht, en niet op het innerlijk leven van de kunstenaar.
Lenbach laat zelfs zijn hele familie naar de beschouwer kij-
ken, en creëert zo representatieve beelden van zijn adellijke
gezin. Von Stuck schilderde een aantal statige portretten
van zijn buitenechtelijke dochter Mary die haar burgerlijke
status bekrachtigen, nadat ze door de schilder en zijn
vrouw was geadopteerd.

‘Portretmachines’ worden de drie schilders door de ten-
toonstellingsmakers genoemd. De vele portretten die de
schilders maakten van prominenten uit de aristocratie,
politiek, economie, wetenschap en cultuur, brachten zowel
de kunstenaars als de geportretteerden statusverhoging.
Van Lenbach en Liebermann is bekend dat zij actief lobby-
den voor opdrachten bij gezagsdragers. Lenbach viel in de
gunst bij Otto von Bismarck en schilderde maar liefst tach-
tig portretten van de IJzeren Kanselier, waarvan er vier te
zien zijn. Op een portret van keizer Wilhelm I valt op hoe
Lenbach de geportretteerde door een Rembrandtachtige
schilderstijl alvast met historische waardigheid bekleedt, en

Leden van Bauhaus en gasten in het Bauhaus te Weimar rond 1922 
© Bauhaus-Archive Berlin

Peter Keler 

Kinderwieg, 1922
© Klassik Stiftung Weimar

Franz von Stuck 

Die Sünde, ca. 1912
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin. Foto: Andres Kilger
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ook het gladde patina moet statusverhogend hebben
gewerkt. De portretten van Von Stuck vallen vooral op door
hun kleurrijke achtergronden: ‘theaterzaalrood’ voor de
dirigent Hermann Levi; korenblauw voor een pastelteke-
ning van de roodharige actrice Tilla Durieux, een werk dat
opvalt door de krachtige en indringende gezichtsuitdruk-
king. De portretten van de hand van Liebermann zijn sober
van kleur, en doen ondanks een impressionistische schil-
derstijl traditioneel aan in vergelijking met zijn plein-air-
schilderijen. De schilderstijlen van de drie kunstenaars zijn
zeer verschillend, maar de opzet van de tentoonstelling is
geslaagd: uit de portretten, interieurs en façades komt een
beeld naar voren van kunstenaars die deel uitmaakten van
de elitaire wereld die zij afbeeldden. Merel van Tilburg

pKünstlerfürsten: Max Liebermann, Franz Lenbach, Franz von
Stuck, een tentoonstelling van de Stiftung Brandenburger
Tor, tot 5 juli in het Max Liebermann Haus, Pariser Platz 7,
10117 Berlijn (030/22633030; www.stiftung.branden
burgertor.de).

Surrealisme in Kopenhagen. Max Ernst en Wilhelm
Freddie. In Kopenhagen zijn momenteel twee grote ten-
toonstellingen aan twee eminente surrealisten gewijd. Het
Louisiana Museum for Moderne Kunst (Humlebaek) biedt
een ruim overzicht van het oeuvre van Max Ernst onder de
titel Droom en revolutie. In Statens Museum for Kunst is een
retrospectief te zien van de Deense surrealist Wilhelm
Freddie getiteld Steek de vork in je oog!. De verschillen tussen
beide kunstenaars en beide exposities zijn groot – ieder op
zich is een bezoek meer dan waard.

Max Ernst is een van de grote namen of, zoals het in de
aankondiging van de expositie in Louisiana heet, een
‘meester’ van het surrealisme. Enerzijds is deze kwalificatie
zeer treffend, anderzijds schiet zij lichtelijk tekort. De ten-
toonstelling beperkt zich niet tot de surrealist Ernst, maar
presenteert met zo’n 180 werken – schilderijen, beelden,
collages, grafiek en boekontwerpen – een omvattend beeld
van Ernsts gehele oeuvre in een chronologisch gerang-
schikt vierluik. Daarvan is het eerste niet aan het surrealis-
me gewijd, maar staat volledig in het teken van Ernsts
vroegste expressionistische en dadaïstische werk en zijn
schilderijen in de trant van Giorgio de Chirico’s pittura
metafisica. De rest van de expositie toont evenwel ontegen-
zeggelijk dat Ernst een meester van het surrealisme was, in
meerdere opzichten. Veel onverwachts is er niet te zien. De
meeste werken zijn talloze malen, soms tot vervelens toe,
gereproduceerd en ken je uit kunsthistorische verhandelin-
gen over het surrealisme in het bijzonder en de moderne

kunst in het algemeen, maar ook van omslagen van boeken
over geheel andere onderwerpen. Wel zijn er een aantal
werken die pas recentelijk in privécollecties zijn opgedoken
en in Ernsts oeuvrecatalogus ontbreken, zoals het schilderij
La Mer (1925), een surreëel zeelandschap.

Ernst is echter niet alleen een meester van het surrealis-
me, maar ook een meesterlijk kunstenaar tout court. Hij
munt zowel uit door veelzijdigheid als door de perfecte
beheersing van allerlei zeer uiteenlopende technieken, pro-
cédés en vormen, die hij deels zelf ontwikkelde, deels verder
uitwerkte, zoals de frottage, grattage, decalcomanie en de
collageroman, waarin hij elementen uit oude gravures
opnieuw monteerde. Schilderijen die op het eerste gezicht
plat lijken, zoals het zojuist genoemde La Mer, blijken bij
nadere beschouwing een geraffineerd reliëf te bezitten, dat
hij subtiel met spatels, paletmessen, krabbers, kammen en
ander gereedschap aanbracht. Zo subtiel als de technische
uitvoering van zijn werk is, zo gesublimeerd is de represen-
tatie van zijn thema’s. De samenstellers vatten zijn hoofd-
thema’s samen onder de noemer ‘droom en revolutie’, wat
toch een beetje vreemd klinkt. Droomgegevens zijn, in de
vorm van fantastische beelden, wonderlijke landschappen
en een psychoanalytisch beladen symboliek, uiteraard rij-
kelijk aanwezig… Maar de revolutie?

Ernsts vroegste dadaïstische werk heeft inderdaad de
nodige ergernis bij de Keulse autoriteiten losgemaakt en op
grond van zijn vermeend aanstootgevend karakter tot de
sluiting van een dadatentoonstelling aanleiding gegeven.
Maar over de gehele lijn is zijn werk met zijn vele natuur-
beelden zeer braaf en ingetogen, en houdt het zich op bin-
nen de grenzen van het betamelijke, zeker vanuit een vroeg
21ste-eeuws perspectief. Slechts af en toe wordt voorzichtig
op politiek gezinspeeld. Eenduidige statements en krasse
uitspraken met een onmiskenbaar revolutionair karakter
zijn Ernst vreemd. In de catalogus is weliswaar een slotbij-
drage aan Ernsts politieke overtuiging en kunstzinnige
(politieke) protest gewijd, maar dat deze beschouwing
amper meer dan twee pagina’s telt, geeft aan dat de revolu-
tie niet aan Ernst besteed was.

In het werk van die andere surrealist, Wilhelm Freddie,
vormen revolte en revolutie, protest en provocatie daaren-
tegen wel een rode draad. Steek de vork in je oog! is de titel
van de tentoonstelling, gebaseerd op de titel van een schil-
derij uit 1941, Stick the fork in your eye, we shall be glad to eat
yourselves. Decennialang werkte Freddie als een rode doek
op zedenmeesters en andere autoriteiten. Seksualiteit staat
niet enkel centraal in zijn werk, hij brengt ze ook zonder
opsmuk in beeld. Met het schilderij Meditation on Anti-Nazi
Love (1936) kwam het hem op een inreisverbod in Hitler-
Duitsland te staan. Terwijl hij lange tijd een slechts opval-
lende randfiguur in het Deense culturele leven was, leidden
zowel deze thematiek als zijn hang naar provocatie tot een
late doorbraak in de jaren 60.

Anders dan Max Ernst behoort Wilhelm Freddie niet tot de
pioniers van de surrealistische beweging. Freddie, geboren
in 1909, is zo’n twintig jaar jonger dan Ernst (geboortejaar
1891) en de meeste andere surrealisten. Pas rond 1930
begint Freddie met exposeren en zich in rap tempo het idi-
oom van de surrealisten eigen te maken. In veel opzichten is
hij een lokale, Deense epigoon van de Franse en Spaanse
surrealistische beweging. Met zijn zeer verzorgde verschij-
ning en gestylede uiterlijk lijkt hij als twee druppels water op
Salvador Dalí. Ook zijn werk lijkt soms verdacht veel op dat
van de Spaanse surrealist. Dat geldt voor zijn schilderijen
met fantasielandschappen en gedeformeerde en getransfor-
meerde lichaamsdelen, die soms opgaan in allerlei fabel-
wezens en biomorfe constructies, maar ook voor allerlei
objecten. Onmiskenbaar is de gelijkenis tussen Dalí’s Retro-
spectieve buste van een vrouw (1933) en Freddies bekendste
werk, Sex-Paralysappeal (1937), dat tegenwoordig tot de
canonieke werken van de moderne Deense kunst behoort:
een beeld van een vrouwenhoofd dat mogelijk in de etalage
van een hoedenzaak dienstdeed en door Freddie met allerlei
kleine symbolische objecten is opgetuigd: een handschoen
op het hoofd, wijnglazen op de borst, een strop om de hals,
een penis op haar wang. Zoals zo vaak – fallische toespelin-
gen zijn er bij Dalí ook, maar niet zo eenduidig – doet Freddie
er een schepje bovenop. Hij provoceert bewust en lokt zo
meer dan eens een schandaal uit. Dat lukte hem al in 1936
bij de grote internationale surrealismetentoonstelling, die in
dat jaar in Londen werd gehouden. Zijn schilderij
Psychofotografisch fenomeen: de gevallenen van de wereldoorlog,
dat een gedeformeerde massa lichamen toont, werd door de
Britse douane tegenhouden vanwege het vermeende aan-
stootgevende karakter. Een jaar later werd het samen met
een ander schilderij, Legionairs van de lust, en met Sex-
Paralysappeal door de Deense politie in beslag genomen op
zijn tentoonstelling in Kopenhagen, getiteld Trek de vork uit
het vlinderoog. Sex-surreëel. Beschuldigd van pornografie
krijgt Freddie tien dagen gevangenisstraf. Zijn geconfis-
queerde werken belanden in het Criminologisch Museum
van de Kopenhaagse politie, als toppunt van artistieke
obsceniteit. Zelfs nog in 1961, wanneer Freddie ze opnieuw
wil exposeren, blijven ze achter slot en grendel. Freddie
besluit kopieën te maken, die worden tentoongesteld.
Uiteindelijk krijgt hij de originelen in 1963 terug.

Sex-Paralysappeal neemt een centrale plaats in op de ten-
toonstelling in Statens Museum for Kunst, waar in totaal
zo’n 150 werken van Freddie te zien zijn en andere gedocu-
menteerd worden. Freddie schilderde, tekende, maakte
assemblages en collages, fotografeerde, maar ontwierp ook
mode en boekomslagen, arrangeerde een ballet, richtte eta-
lages in en creëerde allerlei vluchtige werken die de tand
des tijds niet doorstonden. In de thematisch ingerichte
expositie wordt duidelijk dat droom en revolutie bij Freddie
een buitengewoon belangrijke rol spelen, op een veel dras-
tischere, directere wijze dan bij Max Ernst. Freddie maakt
seksualiteit, lust, begeerte en lichamelijkheid in zijn werk
direct aanwezig, waardoor het een geheel ander gezicht
van het surrealisme laat zien dan dat van Ernst.

Hubert van den Berg

p Max Ernst – Dream and Revolution tot 1 juni in Louisiana
Museum for Moderne Kunst, Gl. Strandvej 13, 3050
Humlebaek (049/19.07.91; www.louisiana.dk).
p Wilhelm Freddie – Stick the fork in your eye! tot 1 juni in
Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307
Kopenhagen (033/74.84.94; www.smk.dk). 

Max Liebermann in zijn atelier, ca. 1900

Max Ernst 

La ville entière, 1935-1936. Kunsthaus Zürich

Wilhelm Freddie 

Zola and Jeanne Rozérot, 1938 
Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder
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Architectuur
Oscar Niemeyer. 101 jaar oud is hij nu, Oscar Niemeyer.
Zijn meest recente project, het Museu da Brasília, werd
vorig jaar opgeleverd. Een overzichtstentoonstelling van
zijn werk is nu te zien in Het Glaspaleis in Heerlen. Ze komt
rechtstreeks uit Brazilië, en is daarna nog te bezoeken in
München en Madrid. De expositie toont voornamelijk
archieffoto’s en schetsen (waar zijn de plattegronden?) van
de belangrijkste gebouwen van Niemeyer ter gelegenheid
van zijn eerste 100 jaar. De samenstelling was in handen
van de diverse Braziliaanse instituten en stichtingen die
zich bekommeren om het werk van Niemeyer. Voor Heerlen
zijn enkele projecten geactualiseerd. Ook is een Nederlands-
talige catalogus gemaakt.

Het Museu da Brasília (2006) is een van die aanvullingen
in de tentoonstelling. Als Niemeyer niet nog zo vitaal was,
zou men kunnen zeggen dat daarmee de cirkel rond is. Het
museum vormt namelijk de voltooiing van een project
waarvoor hij in 1956 de eerste sierlijke lijnen op papier
zette. In dat jaar begon hij, in opdracht van president
Kubitschek de Oliveira, aan het ontwerp van Brasília, de
compleet nieuw te bouwen hoofdstad van Brazilië. ‘Brasília
was nogal een avontuur’, zegt hij er zelf over. In drieëneen-
half jaar tijd moest de stad klaar zijn. Niemeyer begon met
gewoon wat rond te rijden met een paar werkloze vrienden.
Kijken en praten. Ze sliepen in de houten barakken waar
ook alle werklui verbleven. Alle woon-, werk- en cultuurpa-
leizen die hij voor de stad ontwierp, zijn in die barakken tot
stand gekomen.

Brasília is de stad die een nieuwe maatschappij moest
belichamen, met een geheel nieuwe Braziliaanse architec-
tuur die niets te maken wilde hebben met Europese of
Amerikaanse voorbeelden, een architectuur gebaseerd op
lichtheid en gelijkheid. Weg met de rechte hoeken van Le
Corbusier. ‘De curve die ik zie in de bergen van mijn land/in
de bochtige loop van zijn rivieren/in de golven van de zee/in
de wolken aan de hemel/in het lichaam van mijn uitverko-
ren vrouw/uit curves bestaat het hele Universum/ het
gekromde Universum van Einstein.’ De rondingen in zijn
architectuur verschijnen als hemisferen, als hellingbanen,
als daklijnen, als gevelvlakken. Ze vormen het tegenwicht
voor een al te ver doorgevoerde rationalisatie in de moder-
ne architectuur, die naar zijn mening leidt tot standaardisa-
tie, rechthoekigheid en vooral: saaiheid. Niemeyer staat
synoniem voor technische vernieuwing en een unieke vor-
mentaal. Hij bezorgde Brazilië voor eens en voor altijd een
plaats in de gidsen van architectuurliefhebbers over de hele
wereld. Technische innovaties komen vooral tot stand in de
overkappingen en curves, niet om de vernieuwing op zich,
maar als middel om vrije ruimte te creëren.

In deze tentoonstelling kan de bezoeker onbekommerd
genieten van zijn ontwerpen. Het Pampulha-project
(1940), COPAN (1951), het Alvoradapaleis (1957), de
kathedraal en het gebouw voor de Nationale Volks-
vertegenwoordiging in Brasília (1958), Uitgeverij
Mondadori (1968), de Universiteit van Constantine
(1969), het cultureel centrum van Le Havre (1972), het
Museum voor hedendaagse kunsten in Niteroi (1996). De
lijst van gebouwen van onaardse schoonheid is eindeloos
lang. Het wekt dan ook geen verbazing dat zijn persoonlijk-
heid en verdiensten bij leven al haast mythische proporties
hebben aangenomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de superla-
tieven in de tentoonstellingsteksten en uit de citaten van
architecten over de hele wereld die in hem een belangrijke
inspirator hebben gevonden. ‘Zijn oeuvre heeft mij de moed
gegeven om mijn eigen weg te volgen’, zegt Zaha Hadid. ‘Dit
alles heeft als voorbeeld gediend voor het artistieke werk en
de zorg voor details en materialen, waarmee ik en vele van
mijn collega’s in de loop der jaren hebben leren werken’,
stelt Richard Meier. ‘Bedankt, Oscar Niemeyer’, jubelt
Mario Botta. Zijn grootsheid maakt van Niemeyer een leer-
meester, geen collega-architect.

Maar, hij leeft nog! Hij is nog onder ons! Wat zou hij alle-
maal niet kunnen zeggen over 100 jaar architectuur! Hoe
was het om een hele stad te mogen ontwerpen met een
opdrachtgever die zijn politieke en esthetische idealen deel-
de over gelijkheid van mensen, lichtheid van architectuur,
en een nieuw elan voor Brazilië? Om al die gebouwen in
overleg met Lucio Costa (stedenbouwkundige) en Robert
Burle Marx (landschap en openbare ruimte) vorm te geven?
Om vervolgens vier jaar na de feestelijke inauguratie van de
stad te moeten aanzien hoe deze het decor wordt van
onderdrukking en onrecht onder de dictatuur van de
Estado Novo? Om na de vervaardiging van meerdere pro-
testmonumenten te moeten vluchten naar Frankrijk en

aldaar, behandeld met alle egards van een beroemd archi-
tect, zijn communistische idealen in Europa in architectuur
te gieten? Om, verteerd door heimwee, terug te keren naar
Brazilië? Om daar het werk af te maken, nieuwe projecten
te beginnen, tot aan een heuse Caminho Niemeyer (camin-
ho betekent straat) toe? Hoe legitiem is het bestaan van
Brasília nu nog? Is de stad (nog) wel leefbaar in zijn strenge
opzet en bovenmenselijke grandeur? Hoe verhouden zijn
werk en inzichten zich tot die van collega-architecten, tot
de architectuurstromingen die aan hem voorbijgingen, tot
het architectuurdebat?

Enig inzicht in dat soort vragen, maar bijlange na niet
genoeg, geeft de documentaire van Marc-Henri Wajnberg,
Oscar Niemeyer: An architect committed to his century (a free
man who believes in the power of imagination) die op de twee-
de verdieping in de bibliotheek van het Glaspaleis wordt ver-
toond. Hij duurt een uur en daar is geen minuut van te mis-
sen voor wie de gebouwen enigszins in een context wil kun-
nen plaatsen. Daar pas wordt ook duidelijk hoe Braziliaans
zijn gebouwen zijn en hoe verweven met de Braziliaanse cul-
tuur in veel bredere zin. Indira van ‘t Klooster

pOscar Niemeyer tot 1 juni in Schunck Glaspaleis, Bongerd
18, 6411 JM Heerlen (045/577.22.00; www.glaspaleis.nl).

Building voor Bouwkunde. Op 13 mei 2008 brandde de
Faculteit Bouwkunde in Delft af. Het nieuws ging als een
schok door architectuurminnend Nederland. Dat had niet
uitsluitend te maken met de grote waarde van het gebouw
en de collectie boeken en stoelen. Veel ontwerpers hebben in
Delft hun opleiding genoten en kennen het gebouw tot in de
kleinste uithoeken. Het bood het decor voor de eerste kus of
de eerste geniale gedachte of de eerste botsing met Van Eyck,
Hertzberger of een andere grootheid – voor het moment dus
dat een ontwerper zich realiseert dat hij een professionele
mening, een ontwerpvisie heeft. Sentiment en herinnering,
maar ook de verbeelding van een architectuuropleiding en
alles wat daarmee samenhangt. Het kan een dergelijk motief
zijn dat de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) direct
na de brand een persbericht deed verzenden waarin de TU
hulp werd aangeboden. ‘De BNA inventariseert op dit
moment welke hulp het hardst nodig is.’

Tegelijk met de collectieve rouw was sprake van een grote
daadkracht. Decaan Wytze Patijn regelde zo snel de alter-
natieve huisvesting (in tenten) dat sommige studenten
geen les gemist hebben. De hulp van de BNA was niet nodig.
En na amper een dag waagden de eerste architecten zich
reeds aan mijmeringen over een Faculteit Bouwkunde. Aan
welke eisen zou de opvolger voor de betonkolos van Van den
Broek en Bakema moeten voldoen om te anticiperen op toe-
komstige ontwikkelingen (bouwtechnisch, ecologisch,
esthetisch, onderwijskundig) en om de huidige praktijk van
het architectuuronderwijs tot uiting te brengen in een
nieuwe Faculteit Bouwkunde? Ook het NAi richtte zich op

deze vraag in de Biënnalemanifestatie Archiphoenix;
Faculties for Architecture in september 2008. Met een
indrukwekkende lijst van sprekers op allerlei architectuur-
niveaus poogde het NAi de discussie over het Bouwkunde-
gebouw open te trekken. De manifestatie moest input leve-
ren voor de op handen zijnde internationale ideeënwed-
strijd voor een nieuwe faculteit, waaraan zowel architecten
als architectuurstudenten mochten meedoen. Vier maan-
den na de brand had iedereen de ogen ferm op de toekomst
gericht.

Hoe anders ging dat bij het vorige faculteitsgebouw. In
1955 werd besloten dat hoogleraren en oudhoogleraren van
de TU in een besloten prijsvraag ontwerpen mochten aanle-
veren voor een nieuw gebouw. In 1956 waren er ontwerpen
van Van den Broek, Holt, Lansdorp en Wegener Sleeswijk. In
het winnende ontwerp van Van den Broek in 1957 stonden
naar zijn eigen zeggen drie gedachten centraal: een nauw
contact tussen de hoogleraren, de wetenschappelijke staf en
de tekenzaal; een groepering naar verschillende studiejaren;
en het samenbrengen van meer algemene afdelingen. Als
kleinste maat nam hij een ruimte van 2.70 bij 2.70 meter,
precies voldoende om een tekentafel met machine, uitleg-
ruimte, zitruimte en loopruimte kwijt te kunnen. (bron:
BOUW, nr. 23, 05-06-1971) Op de begane grond was de
‘straat’ een belangrijk element: een grote ongelede ruimte
zonder programma, die ruimte bood aan tentoonstellingen,
overleg, feesten en voorzieningen. De opzet van het gebouw
kwam dus hoofdzakelijk voort uit de behoeften die samen-
hingen met het architectuuronderwijs.

Anno 2008 kwamen 466 inzendingen binnen uit de hele
wereld met nieuwe concepten voor Bouwkunde en met
daarbij aandacht voor de relatie tot de campus en de stad.
Een jury van internationale deskundigen onder leiding van
rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol ging aan de slag. Op
basis van drie ter plaatse geformuleerde criteria vond de
selectie plaats: visionaire, innovatieve kracht, ook op het
gebied van duurzaamheid, was de eerste; gevolgd door
architectonische kwaliteit van onder andere ruimtelijke
compositie, inbedding in de stedelijke omgeving en materi-
alisering; en tot slot een vruchtbare aanzet tot economi-
sche en ecologische kracht. Aan het eind van de eerste dag
waren 400 ontwerpen afgevallen. Aan het eind van de
tweede dag was van de acht genomineerden een definitieve
rangorde bekend. In plaats van één gelukkige winnaar zijn
er drie eerste prijzen, drie tweede prijzen en twee eervolle
vermeldingen.

De tentoonstelling in het NAi geeft een overzicht van de
66 ontwerpen die de tweede ronde hebben gehaald. De acht
prijswinnaars zijn herkenbaar door de verlichte tafels
waarop ze tentoongesteld zijn. De resterende 400 ontwer-
pen zijn op computers te bekijken. De diversiteit van de
plannen is enorm en bestrijkt een breder palet dan de acht
winnaars. Binnen de tentoonstelling zijn de ontwerpen
gerangschikt naar ‘One’, ‘Some’ en ‘More’, waarmee een
onderverdeling is gemaakt van een monolithisch gebouw
tot een verzameling gebouwen. Aan het begin van de expo-
sitie hangen diverse data. Van de genomineerden zijn 25%
student en 75% professionals, 16% vrouw en 84% man, 5
Nederlands en 3 buitenlands. Volgens het NAi gaat geen
van deze inzendingen in op de mogelijkheden van economi-
sche haalbaarheid, zoals locatiekosten, grondeigendom,
samenwerking met andere organisaties, partnership of
sponsoring. Ook is er geen interactie met andere facultei-
ten, de stad, de regio of de maatschappij.

Wat er wel is, is een achttal ontwerpen die een beeld
schetsen bij de door de jury relevant geachte vragen voor
het vervolgtraject. Hoe zou een toekomstige Faculteit
Bouwkunde tegelijkertijd een uitspraak kunnen doen over

Oscar Niemeyer 

Niteróis Contemporary Art Museum, Brazilië. Foto: Michel Moch

Van den Broek en Bakema 

Faculteit Bouwkunde te Delft, ca. 1970
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de toekomst van de architectuur en het architectuuronder-
wijs? Blijft Bouwkunde op zijn huidige tijdelijke locatie aan
de Julianalaan of niet? Is het mogelijk om op locatie uit te
breiden in al dan niet tijdelijke paviljoens? Kan de Mekelweg
in programma en bebouwing zo worden geïntensiveerd dat
een conglomeraat van kleinere gebouwen ontstaat? Hoe
kan duurzaamheid architectonisch vorm krijgen en wat is
er op de oude locatie mogelijk?

De volgende fase is cruciaal wil de stortvloed aan ideeën,
ontwerpenergie en collectief engagement een vruchtbaar
vervolg krijgen. Een echte bouwopdracht moet Europees
worden aanbesteed en zal dus heel anders verlopen dan
deze ideeënprijsvraag. Het gevaar is een hedendaagse equi-
valent van de hoogleraren die bepalen hoe hun eigen
gebouw eruit gaat zien. De TU zoekt echter naar mogelijk-
heden om dat te voorkomen in een innovatief aanbeste-
dingstraject. Ook wil Liesbeth van der Pol proberen om de
acht prijswinnaars een rol te geven in de volgende stap
naar een nieuw gebouw voor Bouwkunde. Het is hoe dan
ook de moeite waard om in het NAi te gaan bekijken wat de
inspanningen tot op heden hebben opgeleverd. En het is te
hopen dat iets van deze vorm van collectieve rouwverwer-
king doorwerkt in de nieuwbouw. Indira van ‘t Klooster

pBuilding voor Bouwkunde tot 7 juni in Zaal 3 van het NAi,
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00;
www.nai.nl en www.buildingforbouwkunde.nl).

Publicaties
World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches.
Sinds ongeveer veertig jaar vindt binnen de kunstgeschie-
denis de ene na de andere ‘wending’ plaats. Na de kritische
wending die werd voorgesteld door de New Art History,
volgden onder meer een visuele wending, een culturele
wending en een ‘iconische’ wending, in de vorm van
Bildwissenschaft. Recent lijkt de kunstgeschiedenis zich
vooral bezig te houden met twee relatief nieuwe onder-
zoeksgebieden: de vraag naar de relaties tussen kunst en
wetenschap, en het openbreken van de discipline om
‘wereldkunst’ te kunnen opnemen. Het boek World Art
Studies: Exploring Concepts and Approaches wil een bijdrage
leveren aan het debat rond dat tweede vraagstuk. Het boek
presenteert zich bewust niet als een anthologie van de
belangrijkste teksten – daarvoor is het nog te vroeg – noch
als een volwaardige introductie op ‘wereldkunststudies’.

De term World Art Studies werd in 1996 geïntroduceerd
door de kunstwetenschapper John Onians. Het studieobject
van World Art Studies is de visuele kunst als wereldwijd ver-
schijnsel, dat wil zeggen overal en van alle tijden. World Art
Studies zou volgens Wilfried van Damme, hoogleraar World
Art Studies te Leiden en een van de samenstellers van het
boek, haar onderwerp niet alleen willen benaderen vanuit
een globaal perspectief, maar ook met behulp van alle
mogelijke relevante gezichtspunten en disciplines. De eerste
discussies over de noodzaak van globalisering en multidisci-
plinariteit in de studie van de kunst zijn gevoerd in twee
door John Onians georganiseerde symposia in 2000, en
werden in 2008 voortgezet op het congres van het
International Committee for the History of Art, met als
thema Crossing Cultures: Conflict, Migration, Convergence.
Het voorliggende boek stelt zich tot doel de merites van ver-
schillende disciplinaire benaderingen in de studie van de
kunst te bevragen. Ten tweede willen de auteurs de mogelij-
ke integratie van andere disciplines in de kunstgeschiedenis
– transdisciplinariteit – onderzoeken. Ter bevordering van
de wereldkunststudies, in de woorden van Van Damme ‘de
globale en multidisciplinaire examinatie van de visuele kun-
sten’, zijn in deze beginfase van de studierichting drie the-
ma’s gekozen voor het boek. Deze thema’s zijn gebaseerd op
vragen die (moeten gaan) behoren tot het domein van de
wereldkunststudies, en vormen ook de leidraad voor de
opzet van het boek: ten eerste de vraag naar de oorsprong
van de kunst en van menselijk kunstzinnig gedrag; ten
tweede interculturele vergelijking; en tot slot de uitwisse-
ling tussen culturen, waarvoor Zijlmans en Van Damme
het begrip ‘interculturalization’ introduceren.

Bij deze thema’s wordt van de kunsthistoricus vereist ver
uit te zoomen van zijn of haar geijkte studieobject: het wes-
terse kunstwerk, gemaakt in de afgelopen 2500 jaar, maar
het vaakst in de laatste 600 jaar. Met de vraag naar de oor-
sprong van het kunstwerk betreden we het domein van de
antropologie van de kunst, of van de psychologie van de
kunst. Antropologie, sociologie en psychologie hebben van
oudsher een rol gespeeld in de kunstgeschiedenis. Het eer-
ste deel van het boek presenteert in twee zeer heldere arti-
kelen van de hand van Ulrich Pfisterer en Marlite
Halbertsma hoe dat gebeurde in het kader van het onder-
zoek naar de wereldkunstgeschiedenis als tak van de kunst-
geschiedenis in Duitsland tussen 1900 en 1933.

Kitty Zijlmans ziet historiografie als een noodzakelijk en
belangrijk element van World Art Studies. Het discours dat
het vak kunstgeschiedenis heeft gebracht waar het nu is,
moet worden ontward, aldus Zijlmans. Volgens haar hoeft
de kunstgeschiedenis niet te verdwijnen: zij heeft zich
genoeg vernieuwd om van belang te blijven. Jammer
genoeg licht Zijlmans de door haar geroemde ‘nieuwe
kunsthistorische methoden’ niet toe, maar beperkt zij zich
tot de opmerking dat de kunstgeschiedenis zich moet con-
centreren op de methodes en beschrijvingen die al dan niet
het discours creëren dat binnen- en buitensluit, en dat
indien nodig nieuwe concepten moeten worden toegepast.

Het boek somt een aantal niet-traditioneel kunsthistori-

sche disciplines op: de geografie van de kunst, die onder-
zoekt hoe kunst resulteert uit of reageert op geografische
omstandigheden; de kunstgeografische subdiscipline
‘Green Art Studies’; de antropologie van de kunst, waarvan
zowel de geschiedenis als nieuwe richtingen worden
besproken; de bio-evolutionaire studie van de kunst; en de
neurokunstgeschiedenis, een nieuwe tak van de psycholo-
gie van de kunst. Sinds ongeveer twintig jaar is er meer
bekend over de werking van het menselijk brein en de
auteur van het artikel over neurokunstgeschiedenis
(Onians) laat zien hoe inzichten in spiegelneuronen en neu-
rale plasticiteit kunnen bijdragen aan het begrip van kunst-
productie en -receptie. Na de cognitieve studie van de kunst
in het poststructuralisme opent neurokunstgeschiedenis de
deur naar een ‘perceptionalistische’ studie van de kunst.

Pas in de laatste twee delen van het boek komen toepas-
singen aan de orde. Het vierde deel van de verzamelband is
gewijd aan interculturele vergelijking en kunst; het vijfde
en laatste deel aan interculturele uitwisselingen in de
kunst. Deel vier zou de toepassing van nieuwe concepten
moeten behelzen. Het bevat echter vier artikelen die aflo-
pen in kwaliteit. Twee artikelen vergelijken portretkunst in
verschillende culturen, en stellen mimesis en realisme cen-
traal. Jean M. Borgatti toont aan dat mimesis en realisme
als westerse begrippen niet standhouden bij niet-westerse
portretten; een observatie die niet nieuw is. Donald E.
Brown verbindt realisme in de portretkunst met maat-
schappelijke structuren; een thema dat ook al bestond in de
kunstsociologie, maar dat nu wordt uitgesmeerd over alle
continenten en over verschillende tijdperken. De titel van
een pleidooi voor een universeel humanisme gebaseerd op
‘common sense’ van Ben-Ami Scharfstein – The Common
Humanity Evident in European, African, Indian, Chinese, and
Japanese Aesthetic Theory – geeft al aan dat dit artikel niets
bijdraagt aan de kunstwetenschap.

Het laatste deel van het boek, dat de toekomst van World
Art Studies als studie van hedendaagse globale kunst zou
moeten inluiden, bevat slechts twee artikelen. Een daarvan
is weliswaar erg goed, maar is gericht op een herwaarde-
ring van het oude begrip primitivisme als kritische term
voor de duiding van hedendaagse westerse kunstwerken.
Wederom is de terugblik op het vakgebied zeer goed gepre-
senteerd: Colin Rhodes schrijft een van de beste overzichten
van het probleem van het primitivisme in de westerse
kunstgeschiedenis tot nu toe. Het laatste artikel, van John
Clark, belooft de andersheid van niet-westerse modernitei-
ten te bespreken, maar blijft steken aan de oppervlakte, en
is bovendien geformuleerd in een onbegrijpelijke taal. Het
artikel eindigt met een afbeelding van een kunstwerk van
de Chinese kunstenaar Huang Yong Ping, een model in
zand van een precommunistische Britse bank in Shanghai.
De auteur zegt hierover alleen dat het werk als allegorie
voor zijn stelling kan functioneren, maar beschrijft niet hoe
het werk dit doet. Een kunsthistorische analyse wordt hier
node gemist.

Het boek biedt al met al een goed en kritisch overzicht van
de concepten die tot op heden voor wereldkunst zijn
gebruikt (centrum en periferie, circulatie en diffusie, hybri-
diteit, heterogeniteit, de Ander, acculturatie, syncretisme,
adaptatie, appropriatie, ‘indigenisatie’, agency, primitivis-
me, authenticiteit, marktkunst, identiteit en het nieuwe
begrip interculturalisatie), en van de vragen die zijn gesteld
en nog gesteld kunnen worden. Maar dat World Art Studies

nog in de kinderschoenen staan, blijkt uit het feit dat de
interculturele dialoog moeilijk op gang komt. Van Damme
geeft in zijn inleiding toe dat de samenstellers van het boek
minder succesvol waren dan gehoopt bij het vinden van
wetenschappers die zich identificeren met tradities buiten
het Westen. James Elkins, die zich al langer bezighoudt met
de vraag Is Art History Global? (2007), stelt zich in dit boek
als enige sceptisch op. Een waarlijk interculturele dialoog is
volgens Elkins niet mogelijk, en het laten vallen van kunst-
historische kerncategorieën als ‘ruimte’ en ‘vorm’ is ook
niet wenselijk. Elkins’ eindconclusie sluit in zekere zin aan
bij die van Zijlmans: (westerse of wereldwijde) kunstge-
schiedenis is een nuttig vak. Wel duidelijk is dat de discipli-
ne, als altijd, in beweging moet blijven. De wijde blik van
World Art Studies is één optie, maar de andere disciplines die
in het boek worden voorgesteld kunnen ook onder het kopje
‘kunstwetenschappen’ vallen – de benaming die in
Duitsland al lang geleden de in vele opzichten problemati-
sche benaming ‘kunstgeschiedenis’ heeft vervangen.

Merel van Tilburg

p World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches (red.
Kitty Zijlmans & Wilfried van Damme) verscheen in 2008
bij Valiz, Amsterdam (020/676.41.44; www.valiz.nl). 
ISBN 978-90-78088-22-6

Erratum

Door een ‘slechte communicatie’ tussen de computerprogram-
ma’s van de eindredacteur en de vormgeefster ging er in de eer-
ste paragraaf van de tekst van Paul De Vylder, gepubliceerd in het
vorige nummer van De Witte Raaf, een en ander mis met de
fonetische tekens. Daarom wordt deze paragraaf hier integraal
en onverkort afgedrukt… Een variant op de tekst is inmiddels
overigens verschenen in een ‘kunstenaarsboek’ van Steve
Schepens, tevens opgenomen in de rubriek Nieuwe Publicaties.

Het Engelse woord hoax ziet er eerder vreemd uit. Het heeft
de allure van een antieke constructie op ‘-ax’, gelijk het
Latijnse vorax (‘vraatzuchtig’) of het Griekse hapax (‘een-
maal’). Dit is boerenbedrog: fonetisch gespeld – /hoks/ –
verdwijnt de suggestie van de suffix ‘-ax’; in het Engels
wordt de klank /o/ immers gespeld als ‘oa’ (vergelijk met:
/ok/, oak). Dergelijke botsingen tussen morfologie en uit-
spraak kunnen ons verbazen, maar in het geval van hoax is
de collisie eerder ironisch dan verbazingwekkend. Niet in
het minst voor ernstige etymologen die zichzelf veroordeeld
zien dit ongewone woord af te leiden van ‘hocus pocus’. Een
riskante operatie waarbij ‘hocus pocus’ op zijn beurt een
geschifte variant of derivaat blijkt te zijn van het nog meer
geschifte ‘hax pax max Deus adamax’. We zijn nog maar
begonnen met de ‘fopperij’ en we zitten al middenin het pot-
jeslatijn van de 16de eeuw en de toverformules van de
beunhazen.

Uit het boek World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches: links: Portret van Oboi (gestorven 1669), Qing dynasty (1644-1912); 
rechts: Naar Hans Holbein de jonge, Henry VIII, na 1537
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Brieven

Welkom in de woestijn van de 
architecturale autonomie

Een reactie op Christophe Van Gerrewey’s recensie van
het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 in
De Witte Raaf nr. 135

Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 besteedt
zowel aandacht aan de architectuur in haar autonome ver-
schijningsvorm als aan de culturele en maatschappelijke
context waarbinnen deze mogelijk wordt. De vrij heftige,
bijna wat emotionele recensie in De Witte Raaf nr. 135
toont hoe deze ambitie een centrale zenuw raakt in de
opvattingen omtrent architectuur die Christophe Van
Gerrewey deelt met vele collega’s. De opzet van het
Jaarboek Architectuur Vlaanderen als sensibilisatiemiddel
– naast zijn onvermijdelijke promotionele aspect – kan dus
als deels geslaagd beschouwd worden. Toch voelen wij
ons genoodzaakt kort in te gaan op Van Gerrewey’s toch
wel geestige omschrijving van de projectomschrijvingen
in het jaarboek als een nieuwe vorm van architectuur-
kritiek die ‘als een gehypnotiseerd subject […] mecha-
nisch en stamelend beschrijft wat hij of zij ziet.’ Deze kri-
tiek past binnen de meer algemene stelling van Van
Gerrewey dat het Jaarboek Architectuur de eigen cultuur
en eigen geschiedenis van de architectuur miskent.

Vooreerst moeten we stellen dat Van Gerrewey niet
helemaal ongelijk heeft in zijn vaststelling van een zorg-
wekkende hypnotische toestand in de projectbeschrijvin-
gen. Deze toestand moet echter teruggevoerd worden
naar het object van beschrijving: zij reflecteert slechts de
diepe toestand van hypnose waarin de architectuurprak-
tijk in Vlaanderen zich vandaag bevindt. Symptomatisch
hiervoor was het feit dat geen enkele inzending voor het
Jaarboek een conceptnota bevatte die het eigen ontwerp
op enigerlei wijze in architectuurkritische of historische
zin duidde. De conceptnota’s getuigen zo van het feit dat
de architect in Vlaanderen zich vooral concentreert op zijn
kerntaak: het ambacht van het architecturale object. In het
uitvoeren van deze opdracht gedraagt de architect zich als
een aan tekentafel en kavel gebonden demiurg die abso-
lute zeggenschap heeft over zijn product. De hypnose situ-
eert zich met andere woorden binnen de wijdverbreide
consensus betreffende de autonomie van de architectuur
als culturele productie – een consensus die Van Gerrewey
in de recensie van het Jaarboek met pauselijke gratie lijkt
te verdedigen. Het is de verabsolutering van deze consen-
sus die de architectuurpraktijk inderdaad reduceert tot de
loutere productie-eenheid van kasplantjes. Het gevolg van
deze consensus voor de architectuurtheorie is haar reduc-
tie tot een vorm van ingebedde architectuurjournalistiek
waarin de lezer meegevoerd wordt in enigmatische ont-
werpbeslissingen en ontwikkelingen in het oeuvre van de
architect. Van Gerrewey’s verheven oproep om de eigen

geschiedenis te overdenken kan en zal de hypnotische
zelfgenoegzaamheid waarmee de architect zijn taak uit-
voert niet genoeg doorprikken. Waarom niet? Omdat de
noodzaak voor de architect om zich in de dagelijkse uitoe-
fening van de architectuurpraktijk te verantwoorden gesi-
tueerd wordt binnen de veilige haven van de zelfafgeba-
kende architectuurgeschiedenis.

Er is dan ook geen enkele aanleiding om het gebrek aan
een kritische architectuurcultuur te wijten aan teveel aan-
dacht voor processen die schijnbaar buiten de eigenlijke
architectuurpraktijk vallen, zoals het bouwmanagement,
participatiemogelijkheden in het ontwerp of de duurzaam-
heid van architectuur. Integendeel, de honende uitval van
Van Gerrewey naar de excessieve aandacht in de essays
van het Jaarboek voor wat hij als triviale kwesties ervaart,
stelt ons opnieuw in staat de gehekelde hypnotische toe-
stand terug te voeren naar zijn eigen opvatting over het
primaat van de autonomie van de architectuur als de nood-
zakelijke voorwaarde voor haar maatschappelijke rol. Dit is
ons tweede punt. Het gebrek aan een kritische architec-
tuurcultuur is het paradoxale en vooral trieste gevolg van
de jarenlange strijd om de architectuur te definiëren als
een zelfstandige discipline die slechts maatschappelijk
relevant is voor zover ze zich eindeloos verhoudt tot haar
eigen geschiedenis. Het mag duidelijk zijn dat de jarenlan-
ge propaganda omtrent de autonomie van de architectuur,
jaren van academisch onderzoek naar een eigen architec-
tuurcultuur, jaren van reflectie op de eigen architectuurge-
schiedenis, het uitlichten van zovele unieke oeuvre’s van
toparchitecten en het ontplooien van grootse architectura-
le visoenen over Brussel weinig tot geen bijdrage geleverd
hebben aan een meer volwassen architectuurpraktijk in
Vlaanderen. Tenzij je het uitstrooien van confetti in de
Giardini van Venetië (als onderdeel van de multimediale
installatie van Office Kersten Geers en David van Severen)
als een bewijs ziet dat architectuur eindelijk zichzelf
geworden is, is het enige bedenkelijke succes dat de profe-
ten van de architecturale autonomie op hun conto kunnen
schrijven dat ze de dagelijkse architectuurpraktijk volledig
op zichzelf hebben teruggeworpen. Het enige wat de archi-
tectuurpraktijk vandaag wakker houdt, is de individuele
strijd tussen architecten om met het meest originele idee
op de proppen te komen en zo voor zichzelf een plekje te
verwerven in het Pantheon der architecten.Wie behalve de
architectuurtheoreticus zal de architect verwijten het
steeds wederkerende mantra ‘architectuur is architectuur
is architectuur’ ietwat beperkt te interpreteren als een alibi
om zich vooral op de eigen creaturen te concentreren, als-
ook op het eigen imago als architect. Zodra het nieuwe
architectgenie aan de horizon verschijnt, staat dezelfde
architectuurtheorie paraat om het schrijnende gebrek aan
historisch besef te compenseren door de nieuwe goden in
periodieken en tentoonstellingscatalogi snel te verheffen
tot laatste stap in de architectuurgeschiedenis.

Het is niet enkel een historische vergetelheid die de
emancipatie van de architectuur bedreigt. Het ahistorische
opereren van de architectuur in Vlaanderen is slechts een
lokale manifestatie van een meer algemene vergetelheid
omtrent de maatschappelijke inbedding van de architec-

tuur. In de zoete utopie van een disciplinaire autonomie
blijkt de architectuurpraktijk te vergeten dat haar moge-
lijkheidsvoorwaarde doorgaans niet in zichzelf te vinden
is. Opnieuw verwijzen wij naar de projectnota’s die de
Jaarboekredactie van architecten ontving en ook de
gesprekken die zij aanging met de betrokken architecten
tijdens de selectieprocedure. Veel architecten vinden het
blijkbaar onnodig om zelfs nog maar de vraag van de
opdrachtgever helder te definiëren – er ongetwijfeld van
uitgaand dat deze ofwel zichtbaar wordt in het ontwerp,
ofwel irrelevant is in het licht van de autonomie van de
architectuur. Een enkele architect, meermaals gelauwerd
om zijn jong doch zelfbewust oeuvre (Jan De Vylder
Architecten), maakte er zelfs een gedicht van – een stukje
beat poetry van amper vijf lijntjes. Het is dit gebrek dat
het Jaarboek Architectuur compenseert door in de essays
uitgebreid in te gaan op de verschillende maatschappelij-
ke spanningsvelden waarbinnen architectuur vandaag
– bewust of onbewust – opereert. De uitval van Van
Gerrewey tegen deze intentie levert het toch wel schok-
kende bewijs dat deze maatschappelijke vergetelheid niet
alleen de architectuurpraktijk bedreigt, maar in de eerste
plaats ook de architectuurtheorie zelf. In haar pauselijke
missie om de autonomie van de architectuur uit te dragen,
lijkt de architectuurtheorie zelf niet te weerstaan aan de
hypnose die ze overal rond haar detecteert.

Van Gerrewey’s oproep aan architecten om vooral NIET
wakker te liggen van zaken als bouwmanagement of
duurzaamheid doet ernstige vraagtekens rijzen bij de rol
en functie van de architectuurtheorie in de ontwikkeling
van een meer volwassen architecturale discipline. Het is
moeilijk de ogen droog te houden wanneer de theorie in
volle ernst roept dat architecten vooral NIET moeten
nadenken over de maatschappelijke krachten waartoe ze
zich in hun dagelijkse praktijk voortdurend verhouden.
Nog lachwekkender wordt het wanneer de theorie de fina-
le emancipatie van de architectuur situeert in het NIET
verantwoorden van haar activiteiten, maar in de abstracte
zelfreflectie op de eigen geschiedenis. Deze zwanenzang
van de architectuurtheorie dwingt ons eens te meer om te
stellen dat architectuur in Vlaanderen – zowel de praktijk
als de theorie – dringend behoefte heeft aan sensibilisatie
en propaganda, niet zozeer omtrent haar autonomie,
maar wel haar heteronomie: het bewustzijn dat architec-
tuur geen losgeslagen hemellichaam is, maar een centraal
onderdeel vormt van bredere maatschappelijke ontwikke-
lingen die haar zowel een bestaansrecht geven als bedrei-
gen. Enkel een beter theoretisch inzicht in de heteronomie
van de architectuur kan de architectuurpraktijk in
Vlaanderen redden van haar zelfgenoegzame hypnosetoe-
stand en zo voor het eerst de noodzaak alsook het verlan-
gen creëren om zich te verhouden tot de architectuurge-
schiedenis.

BAVO

De bespreking van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen
06-07 (editie 2008) kan u nalezen op de site van De Witte
Raaf (www.dewitteraaf.be). Ga naar ‘Archief’ en kies rechts
onderaan voor ‘WR 135’ .

Nieuwe publicaties

• Pierre-Olivier Arnaud. Dégradés. Marseille, (U)L.S, april
2009. 16 blz. 7 afb. ISSN 1959-7355
Sinds februari 2008 verschijnt bij Editions (U)L.S (afkorting van
Un-Limited Store) om de drie maanden een kunstenaarskrant. Dit
is ondertussen het vijfde nummer, met een werk van de Franse
kunstenaar Pierre-Olivier Arnaud (°1972). Telkens nodigt (U)L.S
één kunstenaar uit om een werk te maken binnen de ruimte van
een zwart-witkrant op tabloid formaat (43 x 29), gedrukt op een
snelle rotatiepers (het ziet er dus ongeveer uit zoals De Witte Raaf).
De oplage varieert van 5.000 tot 10.000 exemplaren en wordt
gratis verspreid in Frankrijk. De kranten bevatten enkel een
kunstwerk en geen kritische teksten, publicitair commentaar of
externe informatie. Eerder verschenen reeds kunstenaarskranten
met werk van Céline Duval, bekend door haar samenwerking met
Hans-Peter Feldmann (Les trophées), Michalis Pichler (Some Fallen
Umbrellas and Something Else), Peter Downsbrough (Ecart) en
Claude Closky (Repartir à zéro). Distributie is nog niet voorzien in
België en Nederland. Wél is er een website waarop de kranten ver-
schijnen met een bladerfunctie: www.un-limitedstore.com

• Vaast Colson. 99 / 09. Antwerpen, Maes & Matthys
Gallery, 2009. 590 blz. ISBN 978-9081413008
Deze dikke softcover is volgestouwd met beeldmateriaal over de
dikwijls efemere kunstpraktijk van de Antwerpse kunstenaar
Vaast Colson (°1977). De fotodocumenten behandelen de laatste
tien jaar.

• Barbara Engelbach / Friederike Wappler / Hans
Winkler. Looking for Mushrooms. Beat poets, Hippies,
Funk, Minimal Art. San Francisco 1955-68. Köln,
Museum Ludwig, 2008.
De verschillende auteurs geven in dit documentair boek een over-
zicht van de gebeurtenissen die voorafgingen aan het jaar 1968 in
en rond San Francisco en de Amerikaanse Westkust. Er ontstond
toen een politiek gemotiveerde tegencultuur die de grenzen tussen
theater, beeldende kunst, dans, literatuur, muziek en film over-
schreed (denk aan Allen Ginsberg, Yvonne Rainer, Grateful Dead,
Bruce Nauman…). Het boek bevat zeer divers archiefmateriaal.
Het verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling
in het Museum Ludwig (8 november 2008 tot 1 maart 2009).

• Suzanne Hudson. Robert Ryman. Used Paint. Cambridge
(Massachusetts), MIT Press, april 2009. 328 blz. 
128 afb. ISBN 978-0-262-01280-5
Dit boek bevat de meest grondige studie over het werk van Robert
Ryman (°1930) tot nu toe. De schilderkunstige praktijk van deze

Amerikaanse kunstenaar kan gezien worden als een onderzoek
naar wat een schilderij precies is. Zijn witte schilderijen kondigden
niet het einde van de schilderkunst aan, maar lieten de toekomst
open. De auteur Suzanne Hudson verdeelde haar boek in vijf
hoofdstukken met de volgende titels: ‘Primer’, ‘Paint’, ‘Support’,
‘Edge’ en ‘Wall’. Meteen bij het verschijnen kan het boek ook bijna
volledig geraadpleegd worden op het internet via googlebooks (zie
website MIT Press of http://mitpress.mit.edu/
catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11690)

• Robert Kusmirowski. Robert Kusmirowski. Zürich, 
JRP-Ringier / Migros Museum für Gegenwartskunst,
maart 2009. 68 blz. 62 afb. ISBN 978-3-905770-52-0
Dit kunstenaarsboek ligt duidelijk in het verlengde van de installa-
ties die deze Poolse kunstenaar maakt. Vorige winter was een van
zijn installaties nog te zien in het Museum Dhondt-Dhaenens te
Deurle. Het boek heeft de allure van een technische handleiding
voor militairen in volle koude oorlog. Kusmirowski speelt een sub-
tiel spel met nostalgische beelden.

• John Stuart Mill. Over vrijheid. Amsterdam, Boom
Uitgevers, 2009. 188 blz. ISBN 978-9085066811
Deze beroemde tekst (originele titel: On Liberty) uit 1859 bevat
een pleidooi voor vrije meningsuiting. De Britse filosoof John
Stuart Mill (1806-1873) maakt hier een onderscheid tussen de
‘persoonlijke’ levenssfeer, waar de vrijheid van het individu abso-
luut dient te zijn, en de ‘sociale levenssfeer’. Dit is een jubileum-
uitgave naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de tekst.

• Sophie Richard. Unconcealed. The International Network
of Conceptual Artists 1967-77. Dealers, Exhibitions and
Public Collections. London, Ridinghouse Publications,
2009. 512 blz. 32 afb. ISBN 978-1905464173
Dit boek bevat een uniek onderzoek naar de samenhang tussen
galeries, musea en verzamelaars tijdens de hoogdagen van de con-
ceptuele kunst. De strategieën, aangewend om kunstenaars te
promoten, worden blootgelegd, maar de studie geeft ook nieuwe
informatie over tentoonstellingen en de verkoop van kunstwerken.
De auteur overleed in 2007. Lynda Morris nam de verantwoorde-
lijkheid op zich voor de uitgave en de inleiding. De publicatie bevat
ook een selectie van Jacques Charliers foto’s van de Vernissage des
Expositions uit 1974-1975. 

• Steve Schepens. Horror 44. Brugge, De Bond
Cultuurcentrum, 2009. 80 blz. 20 ill.
Alle kunstwerken van Steve Schepens hebben dezelfde titel
(Horror) gevolgd door een nummer. Dit boek behoort dus tot het
oeuvre van Steve Schepens, die in de colofon expliciet over een
kunstenaarsboek spreekt. Het boek bevat nochtans drie teksten
van critici, waaronder het artikel Hocus Pocus. De semantiek van de

begoocheling in tijden van artistieke onrust van Paul De Vylder, dat in
een andere versie verscheen in het vorig nummer van De Witte
Raaf. Verder toont deze publicatie een twintigtal gemanipuleerde
foto’s van Jan Mast, die eveneens verantwoordelijk was voor de
vormgeving.

• Haim Steinbach. Object. Paris, Three Star Press, 2009. 
De 64 kartonnen pagina’s van dit kunstenaarsboek zorgen ervoor
dat het boek meer dan 4 cm dik is en bijna sculpturaal overkomt.
Dit wordt nog benadrukt doordat het boek centraal geperforeerd
werd met een cirkelvormig gat. Op elke bladzijde staat één gede-
tourneerde foto van een object, die zich rond het lege gat in het
centrum van de pagina bevindt. Haim Steinbach (°1944) koos de
objecten uit zijn onmiddellijke omgeving, waardoor men het boek
ook als een zelfportret zou kunnen bekijken.

• Geert van Kesteren. Baghdad Calling. Reports from
Turkey, Syria, Jordan and Iraq. Rotterdam, Episode
Publishers, 2008. 388 blz. 320 afb. 
ISBN 978-90-5973-091-5 (Nederlandse versie, 
er bestaat ook een Engelse versie)
Voor journalisten is het niet meer zo gemakkelijk om in oorlogs-
gebieden te komen als tijdens de Vietnamoorlog. Dat ondervond
ook de fotojournalist Geert van Kesteren in Irak. De oorlog daar
heeft miljoenen vluchtelingen op de been gebracht, die verspreid
zijn over Irak en verschillende buurlanden. Voor dit fotoboek heeft
Geert van Kesteren fotomateriaal verzameld dat vluchtelingen
meebrachten vanuit de ontoegankelijke gebieden op hun mobiele
telefoons en digitale camera’s. Dit is dus fotoverslaggeving uit de
eerste hand. Samen met eigen foto’s en interviews met vluchtelin-
gen vormt dit boek een uniek document. Opvallend is dat het boek
op krantenpapier is gedrukt. Het werd vormgegeven door Mevis &
Van Deursen. 

• Andy Wauman. Broke Plumes of Sensation. Otegem,
Deweer Gallery, 2009. 24 blz. 120 ex. genummerd en
gesigneerd.
Dit boekje verschijnt naar aanleiding van Waumans solotentoon-
stelling bij Deweer Gallery in Otegem (3 mei – 21 juni 2009). Het
werk van Andy Wauman (°1975) concentreert zich vooral op het
gemengd gebruik van taal, objecten en materialen. Het boekje
bevat een minimalistisch Engelstalig ‘gedicht’ dat nauw aansluit
bij zijn visueel werk. Soms cryptisch, soms romantisch, soms bizar.
Of zoals de kunstenaar het zelf zegt: ‘But rather than a political
activist, I like to call myself a poetical terrorist.’

Samenstelling: Marc Goethals
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
q ‘Netherworld’ – Yvan Derwéduwé /
’Flota Nfumu’ – Filip Van Dingenen /
’Kidnapping Mountains’ – Slavs and
Tatars, voorstellen kunstintegratie
stationsomgeving Aalst’ [tot 13/6]

Antwerpen

Extra City – Centrum voor
Hedendaagse Kunst
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Sergei Eisenstein: The Mexican
Drawings’ [tot 21/6]

FotoMuseum
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
q ‘EyeCandy 1984-2009’ – Erwin Olaf /
’East of Que Village’ – Yang Fudong [tot
7/6] q ‘Collectiepresentatie [03] –
Fotografie in België tijdens het
Interbellum’ [tot 13/9] q ‘Theatres of
the Real. Britse fotografie vandaag’ /
’Baghdad Calling. Why Mister, Why?’ –
Geert van Kesteren [19/6 tot 13/9]

Indian Caps vzw
Engelse Beurs 4 – 03/203.41.51
do-zo 14-18u
q ‘De Keuze van Guy Van Bossche’ [tot
17/5]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘Goya, Redon, Ensor. Groteske schilde-
rijen en tekeningen’ [tot 14/6] q ‘Pas-
sing Through – Joe Scanlan’ / Potential
Estate / Jimmie Durham [tot 10/9]
q ‘In het Prentenkabinet: Curiosa uit
het archief’ [29/5 tot 6/9]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 03.226.06.30
wo-za 13-18u
q ‘Gaendé’ – Vanessa Van Obberghen
[tot 13/6]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727
do-za 14-18u
q ‘Jeugdzonde. Over opus één en opus
min één. Groepstentoonstelling geïnstal-
leerd door Gert Verhoeven. Concept:
Ulrike Lindmayr’ q Discursief randpro-
gramma: Koen Brams en Dirk Pültau’
[tot 30/5]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do 20-22.30u vr-za 13-17u
q Pol Matthé [22/5 tot 23/5]
q ‘Afstudeerpresentatie ism Sint-Lukas’
[19/6 tot 23/6]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
Nationalestraat 28 – 03.470.27.70
di-zo 11-18u
q ‘Paper Fashion’ – Hussein Chalayan,
A.F. Vandevorst, John Galliano, Walter
Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Issey
Miyake … [tot 16/8]

Museum Plantin-
Moretus/Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22-23 – 03.2211450
di-zo 10-17u
q ‘Columbus achterna. Antwerpse boeken
en prenten de wereld rond’ [tot 19/7]

Openluchtmuseum beeldhouwkunst
Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
q Chris Burden [30/5 tot 27/9]

Stieglitz19
Arthur Goemaerelei 19 – 00 32 495
515 777 / 00 32 3 248 49 31
vr 16-18u za-zo 14-18u / op afspraak
q ‘Stitches and Images’ – Elke Boon
[22/5 tot 21/6]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
q Juan Usle [tot 27/6]

Asper

I.E.R.M.A. – Ideas and Expressions of
Real Modern Art
Steenweg 1 – 0475 90 12 78
za-zo 14-18u
q ‘Reflections about art’ – Carlo
Eggermont, Chris Rul, Jacques ‘t Kindt,
Eric Verhal, Stefaan Roelstraete ... /
’Anonymous’ – Joke Devynck, Sophie
Martens, Lucas Paemen, Bernard Vande
Velde, Filiep Verhaeghe, Julie Verzelen
[tot 27/9]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48
di-zo 9u30-17u
q ‘The Museum of Museums’ – Johan
van Geluwe [tot 27/9]
Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40
ma-za 13-18u
q ‘Gradient Dark – Joris Ghekiere [tot 7/6]
Groeningemuseum
Dijver 12 – 050/33.99.11
dagelijks 9u30-17u
q ‘Karel de Stoute (1433-1477). Pracht
en Praal in Bourgondië’ [tot 21/7]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
di-za 12-19u
q ‘Moving truck and recent works’ – Dias
& Riedweg / ’The stone road (On track.
Off track. Memorising the Mid-World.
Walking the Fifth-Space)’ – Orla Barry,
Els Dietvorst, Wim Cuyvers, Nikolaus
Gansterer, Johanna Kirsch [tot 27/6]
Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12
di-vr 14-18u
q ‘Cancellature’ – Emilio Isgrò [tot 3/11]
Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95
di-za 12-18u
q Chris Johanson – Jean Dubuffet [tot
13/6]
BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q Maurizio Cattelan / ’United artists of
Italy’ [tot 17/5] q ‘Da Van Dyck a
Bellotto. Luister aan het hof van Savoye’
[tot 24/5] q ‘Niche. Jonge Belgische
Architectuur’ [tot 30/6] q ‘Disorder’ –
Bernard Venet & Jacques Charlier [27/5
tot 30/8] q ‘Kunstenaarsportretten. 80
jaar Paleis voor Schone Kunsten in beeld’
[tot 13/9] q Sophie Calle [27/5 tot 13/9]
q ‘Repromotion. Modern is Changing’ –
Jan De Cock / ’Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst 2009’ [25/6 tot 13/9]
De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘Kunstenfestivaldesarts 09. Eutopia.
Protected Landscape / Collective
Memory Mass Grave’ – Filip Berte [tot
21/5] q ‘Nothing is Permanent’ –
Samengesteld door Alberto Baronian:
Zorio, Merz, Paolini, Séchas, Poitevin,
Devriendt, Plateus … [19/6 tot 27/9]
Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
q ‘Je suis dada’ [tot 30/5]
Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51
wo-za 14-18u
q ‘XXL’ – Isa Genzken [tot 30/5]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q John Baldessari [tot augustus 2009]
Gemeenschapscentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02.512.34.25
di-zo 12-18u
q ‘Clinamen’ – Luc Coeckelberghs, Luc
Piron, Leen Lybeer, Lore Vanelslande,
Francis Schmetz … [tot 31/5]
Institut Supérieur pour l’Etude du
Langage Plastique (ISELP)
Waterloolaan 31 – 02/504.80.70
ma-za 9u30-19u
q ‘Dress Code. Ces vêtements qui nous
collent à la peau’ [tot 25/7]
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
q ‘Vegetal City. Een visie op een duur-
zame toekomst door Luc Schuiten’ [tot
30/8] q ‘Eenvoud en weelde onder
China’s laatste keizers’ [tot 24/10]
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-zo 10-17u
q ‘Belgisch Stripverhaal. Een Kruis-bestui-
ving’ [tot 30/6] q ‘Opening van het
Margritte Museum’ [op 2/6] q Alfred
Stevens [tot 23/8] q Kunst en Financieën
in Europa. 16 de eeuwse meesterwerken
in een nieuw licht’ [tot 6/9]
Le Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
q ‘Belgicum’ – Stephan Vanfleteren [4/6
tot 9/8]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2 – 0495/254150
di-za 11-18u
q ‘Avenida Ixtapaluca (Houses for
Mexico)’ – Jordi Colomer / Hreinn
Fridfinnsson / ’I Went’ – On Kawara [tot
23/5]

Momentum – Platform for
Performance Art
www.momentum-festival.org
0497/83.98.45
5-6 juni om 20 u / 7 juni om 11u
q ‘Momentum #4 – Platform for
Performance-Art – Locaties: Bains
Connective, Q-O2, La Bellone, Charleroi /
Danses – La Raffinerie’ – Bernd Lohaus,
Danny Devos, Lee Wen, Boedi S. Otong,
Jason Lim … [5/06 tot 7/06]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
q ‘Steinlen: l’oeil de la rue’ – Théophile-
Alexandre Steinlen [tot 31/5]

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 ‘Wervelend. Haute couture voor
tafels.’ /  ‘Hoy. Een installatie van
Carmen Hoyos’ [tot 21/6] q ‘Van new
look tot expo 58. De mode in de jaren
1950’ [tot 31/12]

Tour & Taxis
Havenlaan 86 c – 02/420.31.69
di-za 10-18u zo 14-18u do 10-22u
q ‘Urban E Motion’ – Nick Ervink,
Katie Lagast, Johan Slabbynck, Ben
Kruisdijk … [18/6 tot 28/6]

Vlaams Parlement
Ijzerenkruisstraat 99 – 02/552.11.11
ma-za 10-17u
q ‘De Wereld van Roger Raveel’ [tot
13/6]

WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / zo 11-18u
q Bruno Serralongue [tot 31/5]
q ‘Against The Day’ – Luc Tuymans [tot
2/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
q Thierry De Cordier [tot 20/5]
q George Condo [28/5 tot 4/7]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71
do-zo 12-18u
q ‘Nous Autres’ – Frédéric Lefever [tot
14/6]

Musée des Beaux Arts
Place du Manège 1 – 071/86.11.36
di-vr 9-17u za 9-18u
q ‘Tin Town’ – Michael Matthys [tot
21/6] q ‘Les Belles Impressions. De
l’impressionisme à la création actuelle,
ouverture sur un espace-temps de plaisir
…’ [tot 22/8]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
q ‘Looking at the U.S. 1957-1986’ –
Wendy Watriss & Frederick C. Baldwin
[24/1 tot 24/5] q Duane Michals /
’Protokoll’ – Christian Lutz / ’Beyond
History. Havana 1998-2006’ – Vincent
Delbrouck [30/5 tot 13/9]

Damme-Sijsele

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 0498.75.43.37
za-zo 10-12u 15-18u (dagelijks tijdens
de zomer)
q Dirk Bogaert [tot 2/8]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
q ‘Tekeningen van Emile Claus’ [tot 21/6]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
q Wade Guyton / Peter Buggenhout /
’Picture This’ – Francesco Gennari [tot
31/5] q ‘When the mood strikes: de ver-
zameling Wilfried & Yannicke Cooreman’
– Franz West, Thomas Schütte, Art &
Language, Jean-Marc Bustamente, Jan
Vercruysse … [21/6 tot 13/9]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54
di-zo 10-17u30
q ‘Van Kempen. Van zilversmid tot
fabrikant’ [tot 21/6]

Eupen

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
q ‘Angebot + Nachfrage. Bring it all
home’ – Broodthaers, Grootjans’ [tot 21/6]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Roest op het Ijzeren Gordijn’ –
Wouter Rawoens / ’het teruggevonden
verhaal’ – keramist Frank Steyaert [tot
14/6]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82
0479.45.37.79 do-zo 14-18u
q ‘Brainbox 2. Unit 11’ [21/5 tot 7/6]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q ‘Verbindingen. Een eigenzinnige
keuze van 100 textielobjecten uit de col-
lectie’ / ’Cool Dozen+ / ’Boekontwerp
tussen art nouveau en nieuwe zakelijk-
heid’ – Henry van de Velde [tot 1/6]
q Yrjö Kukkapuro / ’Keramiek van
Raoul Dufy’ / ’Schoonhoven Silver Award
2009. Poëzie in Zilver’ [4/7 tot 11/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
wo-za 14-18u zo 11-14u
q ‘De Opgemeten Toestand’ – Stéphanie
Leblon [tot 21/6]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09.269.23.50
di-zo 11-17u
q ‘Kijklust & Sensatielust: in het
Variététheater’ [tot 6/9]

Kunstbib Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 – 09/264.41.20
ma-vr 9-12u/13-17u
q ‘Fotografie uit het Proka – archief’ –
Carlos Dekeyrel [tot 26/6]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
q ‘Fotografie Walter De Mulder &
Beeldhouwwerk Walter De Buck’ [tot 6/9]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Unknown Secrets’ – Goran Djurovic /
’Toyland’ – François Burland / 
’De Tentoongestelde Mens. Andere cultu-
ren als amusement’ [29/5 tot 13/9]

Museum voor Industriële Archeologie
en Textiel
Minnemeers 9 – 09.269.42.00
di-zo 10-18u
q ‘Gent op geporseleinde kaarten’ [13/6
tot 19/10]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘Emile Claus en het landleven’ /
’Gentse Boekerijen’ [tot 21/6] 
q ‘Artist in Residence. Raoul de Keyser’
[30/5 tot 20/9]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q ‘Where I’m likely to find it’ – Satoru
Eguchi [tot 31/5] q ‘Retrospective: The
Dark Matter of Media Light’ – Dara
Birnbaum [tot 2/8] q ‘Beyond The
Picturesque’ – Marcel Berlanger, Geert
Goiris, Jan Kempenaers, Mario Garcia
Torres, Christian Vetter… [tot 23/8]
q ‘Faux Jumeaux’ – Michel François
[tot 3/1]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
q ‘Picture Palace’ – Hans
Vandekerckhove [13/6 tot 26/7]

Witte Zaal
Posteernestraat 64 – 09.225.42.90
woe-vr 12u30-17u30
q Phil Niblock [24/4 tot 23/5]
q ‘The Ornamental Body’ – Charif
Benhalima, Wim Delvoye, Emilio López-
Menchero, Lien Nollet & Fabien
DeLathauwer … [29/5 tot 4/7]

Hasselt

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Promotion’ – Gabriel Lester [tot 30/8]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Etapes’ – Ronan en Erwan
Bouroullec [tot 31/5]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Jeux de massacre’ – Pascal Bernier /
Patrick Codenys / Harun Farocki [tot
30/6] q Dialogist-Kantor [17/5 tot 31/7]

Ieper

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
q ‘Artist in residence IFFM 2009:
Camiel van Breedam. De werken tegen
oorlog en geweld’ [10/7 tot 4/10]

Knokke-Heist

Internationaal Fotofestival van
Knokke-Heist
Meerlaan 32 – 050/630 430
www.fotofestival.be – 10-19u
q ‘Internationaal Fotofestival 2009’ –
Marcel Broodthaers, Robert Barry, Dan
Graham, Peter Downsbrough, Dennis
Oppenheim, Lothar Baumgarten … [tot
7/6]

Kortrijk

Cultuurcentrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 – 056/21.78.63
di-zo 14-18u
q Viola Groenhart [22/5 tot 14/6]

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’art américain dans les collections du
Centre de la Gravure’ [tot 17/5]
q ‘Effeuillage. dans le cadre de se met-
tre au vert, 7ème biennale d’art contem-
porain dans la Région du centre ‘ [27/6
tot 30/8]

Musée Ianchelevici
Place Communale 21 – 064/28.25.30
di-vr 14-17u za-zo 14-18u
q ‘No Style No Glory’ – Stephan
Balleux, Jacques Lizène, Frédéric
Platéus, Nicolas Kosakis, Idel
Ianchelevici … [7/6]

Leuven

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
q ‘Immersion’ – Harun Farocki [tot 14/6]

Lier

De Voorkamer
H. Geeststraat 7 – 0499.38.25.31
vr-za 18-21u30
q ‘Werner Cuvelier &’ – Werner
Cuvelier, Lieve D’Hondt, André Cadere,
Dan Van Severen, Peter Downsbrough …
[16/5 tot 5/7]

Lommel

Glazen Huis
Dorp 14b – 011 541335
di-zo 10-17u
q ‘Anima Mundi. The hidden alchemy of
glass’ – Leo Copers, Koen Vanmechelen,
Ann Veronica Janssens, Andy Paiko …
[tot 30/8]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Objectschilderijen’ – Roger Raveel,
Raoul de Keyser, Imi Knoebl, Wim
Delvoye, André Cadere, Jimmie Durham,
Franz West … [tot 14/6]

Mechelen

Stadsvisioenen: All that is solid melts
into Air. Het Muhka in Mechelen: 300
kunstenaars op 5 locaties
q Startpunt Cultuursite De Garage –
Onder den Toren 12, Mechelen –
015.29.40.14 Marcel Broodthaers,
Raoul De Keyser, Mark Manders, Jimmie
Durham, Isa Genzken, Bruce Nauman,
Joëlle Tuerlinckx, Gordon Matta-Clark
… [tot 21/6]

Congrescentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8/10 – 015/29.49.10
di-zo 10-18u
q ‘De Hemel in Tegenlicht. A Ticket to
Heaven. Confrontatie met ons exotische
zelf’ [tot 21/6]

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00
di-zo 10-18u
q ‘All that is solid melts into Air: Het
Ding’ [tot 21/6]

Mechelen Station
Voetgangerstunnel onder het 
stationsplein
q ‘City Visions Europe. Herkomst en
toekomst van de Europese stad’ [tot
21/6]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
q ‘Constructie XVII. Wormholes’ –
Karel Breugelmans [10/5 tot 14/6]

Menen

Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 – 056.51.58.91
ma-zo 10-12u 14-18u
q ‘Concreet’ – Ria Bosman, Tine
Deweerdt, Paul Perneel, Ute Resch,
Bernard Sercu [tot 30/5]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 –
064.21.21.93 di-zo 10-18u
q ‘Une vie de soldat. La Grande Guerre
au jour le jour. Les carnets du grenadier
Gustave Groleau (1914-1918)’ [tot
30/8] q ‘Athénée Warocqué. 100 ans –
100 objets’ [tot 20/9]

Oostende

Kunstmuzeum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18
di-zo 10-18u
q ‘Labyrinth & Pleasure Gardens.
Prenten & Ontwerpen’ – Jan Vercruysse’
[tot 4/10] q ‘Beaufort Inside: Herinne-
ringen. Kunstenaars aan de Belgische
Kust van 1830 tot 1958’ [tot 4/10]

Beaufort 03 – Triënnale voor
Hedendaagse Kunst – Kunst aan Zee
www.beaufort03.be – (0)59 56 45 89
[tot 4/10] – De Panne, Koksijde-
Oostduinkerke, Oostende ...

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
woe-do-za-zo 14-18u vrij 10-18u
q ‘Paintings 1986 – 2007’ – Hans
Vandekerckhove / ’Neue Bilder,
Eiswasser und Spiegelung’ – Josef Felix
Müller / ’Post Everybody’ – Andy
Wauman [tot 21/6]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal & Annex, Academie
voor Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03.780.36.77
do-vr 14-17u za-zo 10-12 & 14-17u
q ‘Déjeuner sur sable (blanc)’ – Philip
Aguirre, Vincent de Roder, Joachim
Devillé, Fik van Gestel … [tot 31/5]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
q ‘The Planets Connected’ – James
Brown [tot 19/7]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
dagelijks 10-22u
q ‘Transvisions’ / ’Endless and less. Een
videoproject van Marc Raes’ / ’In de
Wind: Edith Dekyndt’ / ’De Blik in haar
Ogen’ – Thomas Janssens [tot 17/5]

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof/Foyer De
Scene
Sint-Michielstraat 9 – 051/40.29.35
ma-zo 14-17u
q ‘Close to Romania’ – Titus Simoens
[tot 7/6]

Tournai

Maison de la Culture de Tournai
Boulevard des Frères-Rimbaut 2 –
069/25.30.81 di-zo 10u30-18u
q ‘L’art du Livre: la microédition et les
livres d’artistes en Communauté françai-
se de Belgique’ [tot 31/5]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
wo-zo 11/17u
q ‘À Buster Keaton’ – Marcel
Broodthaers, Stefaan Dheedene, Richard
Venlet [tot 28/6]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82
vr-zo 14-18u
q Dirk Verhaegen, Luc Coeckelberghs
[23/5 tot 21/6]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 –
0241.180.71.04 di-zo 12-18u
q ‘Pop-Up ! The Collection’ – Haegue
Yang, Sofia Hultén, Annette Wehrmann,
Karoe Goldt, Gabriel Kuri, Nairy
Baghramian, Susanne Paesler, Danica
Dakic, Yael Bartana … [tot 23/8]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten –
0241.50.32.55
di-zo 14-18u wo 14-20u
q ‘Total Awareness Of All Dimensions
(Dimensions Variable)’ – Michaela
Eichwald/Meg Cranston [tot 17/5]

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 78.49.28.835. 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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q ‘The New Mineral’ – Nina Canell
[31/5 tot 26/7] q ‘Public Garden –
Public Generation’ – Andreas Wegner,
Finger, Christoph Schäfer, Margit Czenki,
Holger Nickisch, Martin Pfeifle, Rita
McBride … [8/6 tot 26/7]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Im Kupferstichkabinett. Verborgene
Bildwelten. Meisterwerke der
Klassischen Moderne’ – Max Beckmann,
Lyonel Feininger, Otto Müller, Emil
Nolde, Oskar Schlemmer … [tot 31/5]
q ‘Der große Virtuose’ – Jacob Backer
(1608/9-1651) [tot 7/6] 
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 Silberkuppe [tot 17/5] 
q Friedrich Kunath [23/5 tot 31/5] 
q Dirk Bell [2/6 tot 14/6] 
q Alex Müller, Shannon Bool [16/6 tot
28/6] q Henning Bohl [30/6 tot 12/7] 
q ‘7 x 14 Jubiläumsausstel-lung’ –
Georg Baselitz, Imi Knoebel, Markus
Lüpertz, Palermo, Gerhard Richter,
Ulrich Rückriem … [tot 12/7]

Berlin

Akademie der Künste 
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0
di-zo 11-20u
q ‘Anatomie Titus. Fall of Rome.
Filmische Installation von Brigitte Maria
Mayer’ [tot 24/5]

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000
di-zo 13-18u
q ‘aus/gezeichnet/zeichnen’ – Joseph
Beuys, Carlfriedrich Claus, André
Thomkins, Emilio Vedova … [tot 14/6]

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43
wo-ma 10-17u
q ‘New York in the Forties’ – Andreas
Feininger [tot 18/5]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
q ‘Ich nicht and Enduros. Part 1’ – Imi
Knoebel [23/5 tot 12/7] 
q ‘Ich nicht and Enduros. Part 2’ – Imi
Knoebel [4/7 tot 2/8]

Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Musical works by visual artists: The
Murder of Crows. Mixed media sound
installation’ – Janet Cardiff and George
Bures Miller [tot 17/5]

Haunch of Venison
Heidestrasse 46 – 030 39 74 39 63
di-za 11-18u
q ‘A blacker gold’ – Mark Alexander
[tot 15/8]

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 –
030.39.78.71.53 di-zo 11-20u
q ‘1989 – 2009. Das Haus der Kulturen
und die Welt. Jubiläum’ – Conferenties,
performances … [tot 27/9]

Kulturforum Potsdamer Platz –
Gemäldegalerie
Potsdamer Platz 030 266- 42 4242
di-zo 10-19u do 10-22u
q ‘Der Meister von Flémalle und Rogier
van der Weyden’ [tot 21/6]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
di-zo 12-19u do 12-21u
q Annette Kelm / Sergej Jensen /
’Organic Food Shop’ – Wolfgang Breuer
[tot 19/7]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7
030/254.86.777 di-zo 10-20u
q ‘Sixty Years, sixty works. Art from the
Federal Republic of Germany from ’49
to ’09’ [tot 14/6] q ‘Woman with a
Camera: Liselotte Grschebina. Germany
1908 – Israel 1994’ [tot 28/6]
q ‘Photographs’ – Hannes Kilian [tot
29/6] q ‘Gandhara. The Buddhist
Heritage of Pakistan. Legends,
Monasteries and Paradise’ [tot 10/8]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘Czech Photography of the 20th
Century’ [tot 26/7] q ‘Encounters with
Modern Art. The Kunstmuseum
Winterthur. The great collections’ – Arp,
Artschwager, de Chirico, Delacroix,
Morandi, Richter, Kandinsky … [tot
23/8] q Amedeo Modigliani [tot 30/8]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘Wassily Kandinsky – Complete prints’
[tot 12/7] q ‘For your eyes only. Works
1978 – 2009’ – Raimund Kummer [28/5
tot 9/8] q ‘Understanding and working
with printing techniques and graphic
arts. An exhibition for children and ado-
lescents’ [tot 13/9]

Duisburg
MKM – Museum Küppersmühle für
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11
wo 14-18u do 11-18u za-zo 11/18u
q ‘Paintings from Private Collections’ –
Gerhard Richter [21/5 tot 23/8]
Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30
di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘Wenn Förderung ist, ist eigentlich
Vollgas’ – Luka Fineisen, Jáchym Fleig,
Dragan Lovrinovic [24/5 tot 19/7]
q ‘Henry Moore (1898-1986). Wie die
Natur. Druckgrafik 1931-1969’ [tot 9/8]
q ‘Kilims a la turca’ – Fatih Kurceren
und Heike Weber [tot 16/8]

Düsseldorf
K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q Jorge Pardo [tot 2/8] q ‘Hausgenos-
sen. Location-specific installation’ – Ayse
Erkmen [tot 14/1]
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Compilation IV’ – Sandra
Boeschenstein, Jürgen von Dückerhoff,
Christine Gensheimer, Katie Holten, …
[30/5 tot 9/8]
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
q ‘On Paper. Our finest handdrawings.
From Raffael to Beuys, from Rembrandt
to Trockel’ / ’Unsere Sammlung neu
gesehen’ [tot 2/8] q ‘Spot on 03: Das
Borngräber-Zimmer – Neues Deutsches
Design / Erik Van Lieshout /
Goldrubinglas’ [tot 23/8] q ‘Giving
Picture for Trophy’ – Johannes Brus
[30/5 tot 30/8]

Esslingen
Galerie der Stadt Esslingen – Villa
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61
di 11-20u wo-zo 11-18u
q ‘Top 09. Meisterschüler der
Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Karlsruhe’ [tot 14/6]
q ‘Displacement’ [tot 16/8] q It’s
always night, or we wouldn’t need light’
– Astrid Nippoldt / Hansjörg Dobliar
[28/6 tot 16/8]

Frankfurt
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Triumph’ – Aleksandra Mir [14/5 tot
26/7] q ‘The making of art’ – John
Baldessari, Joseph Beuys, Nedko
Solakov, Andy Warhol / Jean-Michel
Basquiat, Fischli & Weiss … [29/5 tot
30/8]
Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘Bruno Martinazzi – Maß Zahl
Gewicht. Der Bildhauer und
Grandseigneur der italienischen
Goldschmiedekunst zu Gast in Frankfurt’
[21/5 tot 30/8]
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘Appendix’ – Simon Dybbroe Møller /
’Role Control – In Character’ – Saskia
Holmkvist / ’10 Reasons to be a Member
#19: Cova Macías: Horses in my dreams’ /
’If you don’t create your own history,
someone else will’ – Doris Lasch / Ursula
Ponn [tot 31/5] q ‘Together into the
Future’ – Martin Conrath & Marion
Kreißler, Rabea Eipperle, Petra Gerschner,
Johanna Kandl, Michael Trippel, Catrin &
Olaf Val … [10/7 tot 4/10]
Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di,vr,zo 10-18u wo,do 10-21u
q ‘Michelangelo. Drawings and
Attributions’ [tot 7/6] q ‘Caravaggio in
the Netherlands. Music and Genre in the
Work of Caravaggio and the Utrecht
Caravaggists’ [tot 26/7] q ‘Focus on
Andrea Mantegna: Mark the Evangelist,
c. 1450 (Inv. No. 1046)’ [tot 6/9]
Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18
di-zo 12-18u wo 12-20u
q ‘Hawaiian Modern: The architecture
of Vladimir Ossipoff’ [tot 14/6]
q ‘Las Vegas Studio. Images from the
Archives of Robert Venturi and Denise
Scott Brown’ [tot 21/6] q ‘Nostalgic
Future’ – Tezuka Architects [tot 28/6]
q ‘European Architectural Photography
Prize 2009. New Homeland’ [tot 30/6]

Museum für Moderne Kunst – MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
q Sarah Morris [30/5 tot 30/8]
q ‘Yellow and Green’ – Warhol, Gertsch,
West, Nauman, Palermo, Artschwager,
Rauschenberg … [tot 30/8]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44
di-zo 11-17u
q ‘Nothing to say and I am saying it’ –
Markus Amm, Karla Black, Marieta
Chirulescu, Ned Vena, Cerith Wyn Evans,
Sergej Jensen [tot 24/5]
q Ayse Erkmen [5/6 tot 2/8]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q ‘Gazes and Desire’ – Herbert Tobias
(1924 – 1982) / ’Drift. Photographs’ –
Wolfgang Zurborn [tot 16/8] q Cecily
Brown / Herbert Brandl [tot 30/8]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-19u
q ‘Nicolai Abildgaard. The Teacher of
Friedrich and Runge’ [tot 14/6] 
q ‘Wir Kleinbürger! Zeitgenossen und
Zeitgenossinnen’ – Sigmar Polke [tot
31/1] q ‘Noble Guests. Impressionist
Masterpieces from the Kunsthalle
Bremen’ [tot 2011]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
q David Salle [tot 21/6] q Michaël
Borremans [tot 21/6]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Compendium’ – Simon Dybbroe
Møller / ’About the presence of things’ –
João Maria Gusmão & Pedro Paiva [tot
17/5] q ‘Oppositions & Dialogues’ –
Francis Alÿs, Claire Fontaine, Nathan
Coley, Garrett Phelan, Arthur ˚mijewski
… [30/5 tot 9/8]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz –
0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘Henk Chabot. Ein Expressionist aus
Holland’ [tot 23/8]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
q ‘Electric Kisses’ – Dennis Oppenheim /
’Unter freiem Himmel’ – Paolo Chiasera
[tot 28/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q Tariq Alvi / ’Come in, friends, the
house is yours’ – Martin Beck, Dani Gal,
Julika Rudelius, Florian Wüst, Katrin
Mayer … [tot 14/6]

Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Banquet_nodes and networks.
Netculture in Spain’ [tot 28/6]
q ‘Notation. Calculation and Form in the
Arts’ – John Cage, Marcel Broodthaers,
Allan McCollum, Mel Bochner, Edgard
Varèse … [tot 26/7]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q Ettore Spalletti [24/5 tot 20/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 –
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
q ‘10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0’ – Nora
Schultz [tot 7/6]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘From Picasso to Warhol. Avant-garde
artists’ jewellery’ [tot 19/7] 
q ‘Marcel Proust and his letters’ [28/6
tot 6/9]

Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 –
0221.221.223.79 di-zo 10-18u elke 1ste
vrij / maand 10-22u
q ‘In the mirror of possibilities.
Drawings & Watercolours from 1947 to
Today’ – Maria Lassnig [tot 14/6]
q Christopher Wool [tot 12/7] 
q Lucy McKenzie [tot 26/7] q ‘In the
Net’ – Erik van Lieshout / ’Apocalypto
Now’ – Jonathan Horowitz [tot 23/8]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Romanticism on the Rhine. Water-
colours by Caspar Scheuren’ [tot 17/5]
q ‘The Moon’ [26/3 tot 16/8]
q ‘Albrecht Dürer: The Apocalypse’
[12/6 tot 13/9]

Krefeld

Haus Esters – Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91-97 –
02151/77.00.44 di-zo 11-17u
q ‘A Man screeming is not a dancing
bear – How to appear invisible’ – Allora
& Calzadilla / John Baldessari [tot 1/6]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 –
0214.855.56-29di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Projects: Done. Candida Höfer –
Kuehn Malvezzi [16/5 tot 2/8]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
q ‘Ars Viva 08/09. Inszenierung / Mise
en Scène’ – Keren Cytter, Manuel Graf,
Simon Dybbroe Møller, Tris Vonna-
Michell [tot 24/5] q ‘Konzeptuelle
Kunst auf Papier’ – Carl Andre, Hanne
Darboven, Stanley Brouwn, Hamish
Fulton, Peter Hutchinson, Sol LeWitt,
Dennis Oppenheim, Lawrence Weiner …
[tot 23/8] q ‘END’ – Gregor Schneider
[tot zomer 2009]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘The Elector Johann Wilhelm’s pain-
tings’ [6/2 tot 17/5]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u do 10-22u
q ‘Democratic camera. Fotografie &
video 1961–2008’ – William Eggleston /
’Primitive. Eine installation’ –
Apichatpong Weerasethakul / ’Abstrakte
bilder’ – Gerhard Richter [tot 17/5]
q Apichatpong Weerasethakul [tot 24/5]
q ‘Maison Martin Margiela 20. The
Exhibition’ [tot 1/6] q Thomas Schütte
[7/6 tot 6/9]

Kunstverein München
Galeriestrasse 4c – 089/22.11.52
di-zo 11-18u do 11-21u
q Akram Zaatari [28/3 tot 24/5]
q ‘Do you love me’ – Lutz Bacher [4/7
tot 13/9]

Lenbachhaus Städtische Galerie
Luisenstrasse 33 – 089.233.320.02
di-zo 10-18u
q Monica Bonvicini / Tom Burr [30/5 tot
16/8]

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Colliers’ – Dorothea Prühl [tot 17/5]
q ‘An Architect Photographing Architec-
ture’ – Klaus Kinold [tot 31/5] q ‘The
Presence of the Line. A Selection of
New Acquisitions from the 20th and 21st
Centuries’ [tot 21/6] q ‘Photographs’ –
Zoe Leonard [tot 5/7] q ‘Democratic
Design. I K E A’ [tot 12/7] q ‘Tief unten
tag hell’ – Benjamin Bergmann [tot
23/8] q ‘Revision. Zeitgenössische
Malerei und Skulptur’ – Tomma Abts,
Julian Göthe, Wade Guyton, Manfred
Pernice, Heimo Zobernig [tot 30/8]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 – 089 95 93
96 9 – 0 ma-vr 14-16u za 11-16u
q ‘Mens agitat molem’ – Thomas Zipp
[15/6 tot 2/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 –
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Provocation et Finesse’ – Honoré
Daumier [tot 28/6] q ‘Frederic, Lord
Leighton. Ein englischer Künstler und
seine Villa in London’ [30/5 tot 13/9]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2
05921/97.11.00
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
q ‘Nautilus’ [tot 5/7]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Nothing More Natural’ – Anne-Mie
van Kerckhoven [tot 24/5] q ‘Many die
in the home country: Fanta, Srite, H-
Milk, Micky & Donald ! Paintings 1999-
2009’ – André Butzer [18/6 tot 23/8]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
q Katharina Grosse [tot 26/7]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
q ‘Subversive Practices. Art under Con-
ditions of Political Repression 60s-80s /
South America / Europe’ [30/5 tot 2/8]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo 11-18u
q ‘Kosmos. Neue Fotografien aus dem
Weltraum’ [tot 5/7]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘On Top of the Iceberg. New
Photography from Finland’ – Joakim
Eskildsen, Tiina Itkonen, Pertti
Kekarainen, Ola Kolehmainen, Anni
Leppälä, Pernilla Zetterman [tot 24/5]
q ‘15 Years of Collecting – Against the
Grain. 15 Years of the Kunstmuseum
Wolfsburg Collection’ – Nauman,
Daniëls, Fischli & Weiss, Gursky, Merz
… [16/5 tot 13/9] q ‘Pushing the
Boundaries. Young Artists and the
Pursuit of Modernism in the 21st
Century’ [20/6 tot 25/10]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
05361.674.22
q ‘Optical Art From Brunswick. Axel
Dick im Kontext der internationalen Op
Art-Bewegung’ [tot 16/8]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Erste Begehung. Neupräsentation der
Sammlung’ q ‘Neupräsentation der
Sammlung’ [tot 15/8]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
q ‘Time Warp. Explorer le temps’ [10/6
tot 13/9]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
q Brian Jungen [tot 14/6]

Dijon

Le Consortium,centre d’art contemporain
Rue de Longvic 37 – 03.80.68.45.55
di-za 14-18u
q ‘Le jour de boire est arrivé’ –
Charline Von Heyl [tot 31/5]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 –
03.28.63.63.13 di-za 10-18u
q ‘Désir. 20 Lieux à Dunkerque.
Collections LAAC et le FRAC Nord-Pas
de Calais’ [16/5 tot 5/7] 

Lieu d’Art & Action Contemporaine
(LAAC Dunkerque)
Pont Lucien Lefol – 03.28.29.56.00
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u30 14-17u30
q ‘Désir. 20 Lieux à Dunkerque.
Collections d’art moderne et contempo-
rain: LAAC et le FRAC Nord-Pas de
Calais’ [16/5 tot 5/7]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q ‘Images & (re)présentation. Les
années 80: second volet’ [31/5 tot 6/9]

Musée de Grenoble
Place de Lavalette 5 – 04.76.63.44.44
wo-ma 11-19u
q Gerhard Richter [tot 1/6]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du
Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27
di-vr 14-18u za-zo 11-13u / 14-18u
q ‘Attebasile’ – Victor Man [tot 7/6]

Lyon

Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle –
04.72.69.17.18 woe-zo 12-19u
q Jean-Luc Mylayne / Alan Vega [tot 2/8]

Metz

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1
03.87.74.20.02 wo-zo 11-19u
q ‘A contre-corps. Oeuvres de dévorati-
on’ – Lygia Clark, Anna Maria Maiolino
& Clido Meireles [16/5 tot 20/9]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux
04.93.75.71.50 wo-ma 11-18u
q ‘Vivre l’art – collection Venet’ –
Ellsworth Kelly, Mario Merz, Robert
Smithson, Lawrence Weiner, Carl Andre,
Marcel Duchamp … [tot 24/5]

Nice 

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20
04.92.07.73.80 di-zo 14-19u
q ‘Trivial Abstract’ – John M. Armleder,
Pascal Broccolichi, César, Jiri Georg
Dokoupil, Nicolas Floc’h, Sandrine Flury,
Philippe Gronon, Bertrand Lavier,
Stéphane Magnin, Emilie Maltaverne,
Thierry Chiapparelli … [tot 24/5]

Noisy-le-Sec

La Galerie – Centre d’Art
Contemporain
1, Rue Jean-Jaures – 0033.149.42.67.17
ma-vr 14-18h / za 14-19h
q ‘Exposition collective’ – Orla Barry,
Michael Dean, Clare Gasson, Reto
Pulfer, Alexandre Singh, Richard T.
Walker … [30/5 tot 25/7]

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 ‘Abitare la città’ – Ugo La Pietra [tot
21/6]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38
01.42.71.38.38 wo-zo 14-19u
q ‘Usages du document’ – Mario Garcia
Torres, Christian Robert-Tissot, Matthew
Buckingham, Matteo Terzaghi & Marco
Zürcher, Jeffrey Vallance [16/5 tot 19/7]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘Les années parisiennes (1926-1933)’
– Alexander Calder [tot 20/7]
q Kandinsky [tot 10/8] q Philippe
Parreno [3/6 tot 7/9]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q ‘Paris’ – William Eggleston / Beatriz
Milhazes [tot 21/6]

Galerie Bernard Bouche
123, Rue Vieille-du-Temple 
01 42 72 60 03 di-za 14-19u
q ‘Dissertatio’ – Carlo Guaita [tot 4/7]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q ‘Chantier’ – Benjamin Sabatier [tot
27/5] q ‘Without You I Am Nothing.
Nouvelles peintures’ – McDermott &
McGough [4/6 tot 22/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3
01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20u
q ‘La Force de l’Art 02’ [tot 1/6]
q ‘Le Salon international du livre
ancien et de l’estampe’ [19/6 tot 21/6]
q ‘Une image peut en cacher une autre’
– Arcimboldo, Dali, Raetz, Ernst, Michel-
Ange … [tot 6/7] q ‘Le Grand Monde
d’Andy Warhol’ [tot 13/7]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40
di-zo 13-19u
q ‘Rain, Hope, Grief & Fall’ – 
Erwin Olaf [tot 5/7]

Jeu de Paume – A Concorde
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do
14u30-18u30
q Rodney Graham / Haroun Farocki /
’Vues d’en haut, vertiges et constellati-
ons’ – Agathe Snow [ tot 7/6]
q ‘Planète Parr. La collection de Martin
Parr’ / ’Un instant de citoyenneté’ –
Irina Botea [30/6 tot 27/9]

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 – 01.47.03.12.50
di-vr 12-19u za-zo 10-19u
q ‘Paris capitale photographique 1920-
1940. Collection Christian Bouqueret’
[tot 24/5] q ‘Journal d’une guerre et
d’un exil, Espagne-France, 1936-1939’ –
Agustí Centelles [9/6 tot 13/9]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
q Ulla von Brandenburg [tot 17/5]
q Richard Fauguet [4/6 tot 9/8]

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11
01.53.67.40.00
di-zo 10-18u do 10-22u
q ‘La fabrique des rêves’ – Giorgio de
Chirico [tot 24/5] q ‘Dans l’oeil du criti-
que. Bernard Lamarche-Vadel et les
artistes’ – [29/5 tot 6/9] q Henri
Cartier-Bresson [19/6 tot 13/9]
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Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
q ‘Oublier Rodin. La sculpture à Paris
entre 1905 et 1914’ – Maillol, Bernard,
Lehmbruck, Duchamp-Villon, Archipenko,
Brancusi … / ’Dessins de sculptures’ –
Chapu, Carpeaux, Rodin, Maillol,
Bourdelle, Bernard … [tot 31/5] 
q ‘Voir l’Italie et mourir. Photographie
et peinture dans l’Italie du XIXe siècle’ /
’Italiennes modèles : Ernest Hébert et
les paysans du Latium’ / ’L’Italie des
architectes. Du relevé à l’invention’ [7/4
tot 19/7] q ‘Les collages de Max Ernst.
Une semaine de bonté’ [30/6 tot 13/9]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Ferdinand Georg Waldmüller (1793-
1865)’ / ’L’imaginaire de l’Arioste,
l’Arioste imaginé’ [tot 18/5] q ‘Les
Funérailles de Monna Lisa’ – Yan Pei-
Ming [tot 18/5] q ‘Les Portes du Ciel.
Visions du monde dans l’Egypte ancien-
ne’ [tot 29/6] q ‘Les premiers retables
(XIIe siècle – début du XVe siècle). Une
mise en scène du sacré’ [tot 6/7] 
q ‘Le Louvre pendant la Seconde
Guerre mondiale. Regards photographi-
ques 1938-1947’ [tot 31/8] q ‘Chypre :
du Néolithique à Théodoulos Grégoriou’
[tot 7/9] q ‘Breguet, l’art de mesurer le
temps’ [25/6 tot 21/9]
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13
01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u
q Jean-Marc Chapoulie [tot 31/5]
q ‘Spy Numbers’ – Jim Shaw, Norma
Jeane, Dove Allouche & Évariste Richer,
Luca Francesconi, Tony Smith … [28/5
tot 30/8]
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill–01 53 43 40 00
di-zo 10-18u do 10-20u
q ‘William Blake (1757 – 1827).
Le Génie visionnaire du romantisme
anglais’ [tot 28/6]
Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine  
01 42 68 02 01 ma-zo 10h30 à 18h00
q Suzanne Valadon – Maurice Utrillo
[tot 15/9]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
q Cyprien Gaillard [tot 2/8]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26
04.67.74.94.37 wo-ma 12u30-19u
q ‘Dialogue’ – Bertrand Grosol, Nicolas
Floc’h / ’La mer …etsetera’ – Agnès
Varda / Project-room’ – Steeve Iuncker
[tot 14/6]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance
02.35.72.27.51 wo-zo 13u30-18u30
q ‘Pause’ – Franck David [30/5 tot 19/7]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art con-
temporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
q ‘vers le ciel de la peinture’ – Claude
Rutault [3/6 tot 20/9]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.05
wo-do 13-19u vr-za 14-21u zo 14-19u
q ‘Panorama 11’ [13/6 tot 26/7]
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 – 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-18u
q ‘Peintures et scénarios’ – Robert
Devriendt [tot 15/6] 
q ‘Dada East ? Contextes Roumains du
Dadaïsme’ – Arthur Segal, Tristan Tzara,
Harun Forocki, Dan Perjovschi, Florin
Tudor … [tot 12/7]

Vitry-sur-Seine

MAC/VAL
Place de la Libération – 01.43.91.64.20
di-do-vr 9-12u wo 9-12u/14-16u
q ‘Je reviendrai. Nouveau Parcours de
la Collection permanente’

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
q ‘Contemporary Fine and Applied Arts:
1928–2009’ – Alfred Wallis, Lucie Rie,
Barbara Hepworth, Lawrence Weiner,
Carol Bove, Bojan Sarcevic, Katy Moran
[16/5 tot 27/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘Concrete and Poetry: drawings for an
art museum by Lina Bo Bardi’ [tot 5/7]
q ‘The New Monumentality’ –
Dominique Gonzalez-Foerster, Gerard
Byrne and Dorit Margreiter / ’Art in
Public Places: The archive of the PADT’
[30/5 tot 30/8]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
q ‘Artist Rooms: Sol LeWitt’ [tot 13/9]
q ‘Colour Chart: Reinventing Colour,
1950 to Today’ – Richter, Kelly, Serra,
Warhol, Stella … [29/5 tot 13/9]
q ‘DLA Piper Series: This is Sculpture’
– Epstein, Moore, Picasso, Arman,
Beuys, Gilbert & George … [tot 11/4]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘The Intimate Portrait: drawings,
miniatures and pastels from Ramsay to
Lawrence’ [tot 31/5] 
q ‘Shah Abas. The remaking of
Iran(1587–1629)’ [tot 14/6] 
q ‘The splendour of Isfahan: coins from
Iran’ [tot 5/7] q ‘Gamelan: music of
Java’ [21/5 tot 12/7] 
q ‘Dazzling the enemy: shields from the
Pacific’ [tot 16/8] q ‘Garden and
Cosmos: The Royal Paintings of Jodhpur’
[28/5 tot 23/8]
q ‘India landscape’ [tot 27/9] 
q ‘Medals of Dishonour’ [25/6 tot 27/9]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q Michael Raedecker [tot 28/6]
q Johanna Billing / Alexandre da Cunha
[10/7 tot 13/9]

Haunch of Venison
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050
ma-di-woe-vr 10-18u/do 10-19u/
za 10-17u
q Thomas Joshua Cooper / Bill Fontana
[tot 30/5] q Adrian Ghenie [tot 25/7]
q Keith Coventry [8/6 tot 15/8]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q ‘Utagawa Kuniyoshi (1797-1861).
From the Arthur R. Miller Collection’
[tot 7/6] q John William Waterhouse
(1849-1917) [27/6 tot 13/9]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
q ‘Van Dyck and Britain’ [tot 17/5]
q ‘Symbolism in Poland and Britain’ –
Edward Burne-Jones, Lawrence Alma-
Tadema, Alfred Gilbert, Stanislaw
Wyspiaski, Józef Mehoffer, Witold
Wojtkiewicz, Jacek Malczewski … [tot
21/6] q ‘Art Now: Lightbox Stefan
Themerson and Franciszka Themerson
[tot 28/6] q ‘Art Now: Tony Swain’ [tot
16/8] q Contemporary British Art from
the Tate Collection’ [16/6 tot 23/8]
q ‘Richard Long: Heaven and Earth’ [3/6
tot 6/9] q ‘Duveens Commission series:
Eva Rothschild’ [29/6 tot 29/11]
q ‘Colour and Line: Turner’s experiments’

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q ‘Rodchenko & Popova: Defining
Constructivism’ [tot 17/5]
q ‘Roni Horn aka Roni Horn’ [tot 25/5]
q ‘Level 2 Gallery: Stutter’ [tot 16/8] 
q Per Kirkeby [17/6 tot 6/9] 
q ‘Futurism’ – Balla, Boccioni, Carrà,
Severini, Russolo – Braque, Leger,
Malevich, Duchamp … [12/6 tot 20/9]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street –
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘Great Early Buys from the British
Council Collection. Selection by the
artist Michael Craig-Martin’ – Lucian
Freud, Paul Nash, Ben Nicholson, Peter
Doig, Sarah Lucas … [tot 14/6]
q Ursula Mayer / ’John Kobal New
Work Award’ – Andrew Grassie, Rosalind
Nashashibi, Nick Relph and Oliver
Payne, Juergen Teller / ’The Street –
Minerva Cuevas: S.COOP’ / ’Open,
Sesame!’ – Isa Genzken [tot 21/6]
q ‘The Whitechapel Boys’ / ’Archive
Adventures’ [tot 20/9] 
q ‘Social Sculpture’ – Christian
Boltanski, Liam Gillick, Tobias
Rehberger, Rodney Graham, Franz West
… [tot 5/4] 
q ‘The Bloomberg Commission: Goshka
Macuga The Nature of the Beast’ [tot
18/4]

Italië
Rovereto

Mart Rovereto – Museo di arte moder-
na e contemporanea di Trento e
Rovereto
corso Bettini 43 – 0464 438 887
di-zo 10-16u/vr 10-19u
q ‘Futurismo 100. Illuminations. Avant-
gardes compared: Italy-Germany-Russia’
[tot 7/6]

Venetië

La Biennale di Venezia
Palazzo Giustinian Lolin, San Vidal, San
Marco 2893 – 041.5218711
di-zo 10-18u
q ‘Biennale Arte 2009. Fare Mondi.
Making Worlds’ [7/6 tot 22/11]

Luxembourg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘Great Expectations. Contemporary
photography looks at today’s Bitter
Years’ / ’Tirer le ciel’ – Aude Moreau
[tot 14/6] q ‘Edopolis by Edgar
Honetschläger’ [27/6 tot 6/9] 
q ‘Every-day’ [tot 28/2]
Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20
ma-vr 9-18u za 10-16u
q ‘Large Hadron Collidor. In the frame-
work of the cycle Habiter’ – Nikolay
Polissky [tot 13/9] q ‘Beyond Kiosk.
Modes of Multiplication. Curator:
Christoph Keller’ [tot 13/9]

Nederland
Almelo

Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 0546.53.11.12
ma-zo 24u op 24u
q Harmen Brethouwer [tot 7/6]

Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
q ‘Museum of Contemporary African Art
& More’ – Meschac Gaba [tot 9/8]

Amersfoort

Armando Museum Bureau
Zonnehof 8 – 033.461.40.88
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘De glans van het alledaagse. Armando
in de zestiger jaren’ [19/5 tot 6/9]
Kunsthal KAdE – Kunsthal in Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
q ‘Wonderland. Through The Looking
Glass’ [tot 30/8]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
q ‘Born in Georgia. Hedendaagse Kunst
uit Georgië’ [tot 14/6]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
q ‘Stad voor straks. Een klimaatvrien-
delijke metropool’ [tot 23/5] 
q ‘Stad op Wieltjes’ [6/6 tot 27/6]
Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
q Harry van der Woud [tot 30/5]
Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
q The Demon of Comparisons. A project
by Electric Palm Tree’ [tot 17/5]
q ‘Giantbum’ – Nathaniel Mellors [30/5
tot 12/7]
De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59
dagelijks 12-18u
q ‘Offspring 2009’ [tot 23/5]
De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14
di-za 10-20u30 zo 13-17u
q ‘The tragic and the funny meet again’
– Cakehouse, Walter Swennen, Vaast
Colson, Fred Bervoets, Geert Goiris …
[tot 24/5]
Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u
q ‘Complex Interiors. Trance-lucent
Concrete’ – Jennifer Tee [tot 6/6]
Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q Louisa Lambri [tot 14/6] q Marien
Schouten [19/6 tot 29/8]

Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
q ‘St. Petersburg in beeld’ [7/6 tot
24/8] q ‘Openingstentoonstelling in het
geheel verbouwde Amstelhof: Aan het
Russische Hof. Paleis en protocol in de
19de eeuw’ [20/6 tot 31/1]
Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
q ‘Dutch Households’ – Taco Anema / 
’In the Full Light of Day. Unique
Daguerreo-types of and by the Enschedé
family’ [tot 24/5] q ‘Only gaze a while
longer. New views on landscape’ – Rob
Nypels [30/5 tot 30/8]
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
q ‘Lach … en vergeet ! Liedjes van
joodse artiesten’ [tot 21/6] q ‘Marokko’
– foto’s van Elias Harrus en Pauline
Prior [tot 18/9]
Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4 – 020 5200.400
ma-zo 10-17u
q ‘Jan Lievens. Een meester heront-
dekt’ [17/5 tot 9/8]
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q ‘Te Gast: Vermeer. Topstuk van
Johannes Vermeer(1632 – 1675) terug
in Amsterdam. De dame met de weeg-
schaal (ca.1664)’ [tot 25/5] 
q ‘Weer-zien met Manhattan, 400 jaar
Hudson’ [tot 1/6]
Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
7 tot 20 u
q ‘Kunst- en vliegwerk op Schiphol.
Vogelstukken van Melchior
d’Hondecoeter’ [27/5 tot 26/10]
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Van Gogh en de kleuren van de
nacht’ [tot 7/6] q ‘Avant-gardes ‘20 /
’60. Hoogtepunten uit de collectie van
het Stedelijk Museum’ [26/6 tot 23/8]
q ‘De hartstocht van een zakenman. De
collectie van Andries Bonger’ – Odilon
Redon, Emile Bernard / ’Onderzoek naar
twee vrouwenportretten’ [tot 20/9]
W139
Warmoestraat 139 – 0619077832
ma-zo 11-19u
q ‘Remain in Light’ – Louise Bourgeois,
Thomas Zipp, Erik van Lieshout, Sol
Lewitt, Claes Oldenburg … [tot 24/5]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q F.E. van der Weide [tot 31/5]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
q ‘New York-Nieuw Amsterdam. Masses
and Tributaries – Ellie Irons’ [17/5 tot
30/5] q ‘Lok.04-Lok.05 De Gezellige
Huiskamer. Die Gemütliche Stube. Vijf
kunstenaars uit Bremen: André
Sassenroth, Erika Plamann, Tom Gefken,
Thomas Behling, Heiner Preissing’ [22/5
tot 20/6] 
Stedelijk Museum Assen voor
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
Lydeke von Dülmen Krumpelmann, Sikko
Mulder, Arend Kuiper, Rudie Hoegen 
[tot 4/7]

Berg en Dal

Afrika Museum
Postweg 6 – 024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Before Exile (werktitel)’ – Jeroen
Corduwener (journalist) en Joost van
den Broek (fotograaf) [tot 31/8]
q ‘Roots and More. De reis van de gees-
ten’ [tot 15/11]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27
di-zo 13-17u
q ‘Polderlandschap, deel 1. Bergen –
Geestgrond’ – Leo Gestel, Matthieu
Wiegman, Dirk Filarski, Charley Toorop,
Rob Scholte, Maurice van Tellingen, …
[tot 12/7] q ‘Het mooiste leeft in doods-
gevaar. Overzichtstentoonstelling
Beeldend en Literair werk’ – Chr.J. van
Geel (1917-1974) [tot 2/8]

Breda

Graphic Design Museum
Boschstraat 22 – 076 529 99 00
di-vr 10-17u za-zo 11-16u
q ‘Guiding a new tradition’ – Jan
Tschichold (1902-1974) / ’Who Sets the
Standard?’ / ’Template Culture: Form
Follows Format’ – Hendrik-Jan Grievink
[tot 7/6]

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
q ‘MyPainting.nu 40 Schilderijen in
wisselende opsteling’ – René Daniels,
Blinky Palermo, Daan van Golden, Tina
Gillen, Thierry De Cordier … [tot 12/7]

Delft

Museum Paul Tetar van Elven
Koornmarkt 67 – 015.212.42.06
di-zo 13-17u
q ‘Een begenadigd colorist’ – Willem
Hendrik Schmidt (1809-1849) [tot 1/11]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44
di-zo 14-22u
q ‘Fabulous Fictions’ – Paolo Ventura /
Jasper de Beijer [tot 30/8]
GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 14-22u
q ‘India Contemporary. Hedendaagse
Indiase kunst’ [tot 21/6] q Michael
Raedecker [4/7 tot 1/11]
Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 33 81 200
ma-zo 12-18u
q ‘Kibri a kulturu’ – Marcel Pinas [tot
21/6]
Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
q ‘Kunstenaarsechtparen. Liefde! Kunst!
Passie!’ – Camille Claudel & Auguste
Rodin, Hans Arp & Sophie Taeuber-Arp,
Robert & Sonia Delaunay, Lee Krasner
& Jackson Pollock , Niki de Saint-Phalle
& Jean Tinguely… [tot 1/6] q ‘Coded
Language’ – Frank Gerritz [tot 5/7]
q ‘Meer dan kleur. Fauvisme en expres-
sionisme in de collectie van de Triton
Foundation’ – Henri Matisse, Kees van
Dongen, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily
Kandinsky … [tot 6/9] q ‘Glas(s). Gerrit
Rietveld Academie Amsterdam 1969-
2009’ / ’Glinsterend Glas. 1500 jaar
Europese glaskunst’ [tot 1/11]
Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Groeten uit Bentheim’ – Jacob van
Ruisdael [tot 31/5]
Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘Observatorium. Observations on the
present state’ [tot 14/6] q ‘Foodprint.
Voedsel voor de stad’ [27/6 tot 23/8]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Laboratoriumplein 3 – 0570.611.901
di-zo 13-17u
q ‘De touwtjes in handen – invloed op
architectuur’ [tot 21/6]

Eindhoven

Centrum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 – 040/275.51.83
di-zo 12-16u
q ‘Lightscapes’ – Nan Hoover [tot 17/5]
De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D
040.281.55.03 do-zo 13-17u
q ‘Blackout’ – Sybille Eimermacher &
Katharina Galland [14/6 tot 21/6]
Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 – 040.252.90.93
di-zo 13-17u
q ‘Vensters. Reflecties met passie’ –
Arthur van Leeuwen / ’Kruisweg en men-
selijk lijden’ – Ignace Schretlen [tot 7/6]
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘The Unanimous Life’ – Deimantas
Narkevicius [tot 1/6] q ‘Plug In #48:
Zidane, A 21st Century Portrait’ – Douglas
Gordon & Philippe Parreno
‘Urgent Matters’ – Sanja Ivekoviç [tot 2/8]

Ellewoutsdijk

CBK Zeeland
Fort Ellewoutsdijk, Fortweg 2
0118/61.14.43 ma-vr 9-17u
q ‘Landart in de Zeeuwse
Wilhelminapolder: De mens in relatie tot
het omringende landschap. Initiatief van
CBK Zeeland, mede ontwikkeld door
SKOR, op verschillende locaties’ –
Guillaume Bijl, Dirk Zoete, Meg Webster,
Jeppe Hein, Kultivator … [tot 7/6]

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 – 0228 35 11 11
di-zo 10-17u
q ‘Gone withe the Wind’ [tot 22/11]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053/435.86.75
di-zo 11-17u
q ‘Bozetti. Olieverfschetsen uit de
Barok’ [tot 1/6]

Groningen

Academie Minerva
Gedempte Zuiderdiep 158 
050 595 1206
q ‘Roemte.nl. Eindexamenexpositie’
[4/7 tot 9/7]

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Het Absolute. Het Heldere’ – Wobbe
Alkema (1900-1984) / ’Venster op de
gouden eeuw’ [tot 14/6] 
q ‘Cuba ! Kunst en geschiedenis van
1868 tot heden’ [17/5 tot 20/9] 
q ‘Keuze uit de collectie Veendorp’
[13/6 tot 22/11] 
q ‘Jong in Groningen. kunst uit de perio-
de 1945 – 1975’ [27/6 tot 29/11]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘Overzichtstentoonstelling DP6: 10+3’
[tot 31/5]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Minor Peices’ – Guido van der Werve /
’Nothing changes how it used to be’ –
Slater Bradley / ’Vrouwenportretten’ –
Gerard Fieret / ’Tastzin’ – Lucas Hirsch
[tot 1/6] 
q ‘Groots en meeslepend. Sublieme
landschappen uit de Neder-landse
romantiek’ [13/6 tot 30/8]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56
di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Waar kan mijn sterke, vreemde boot
reeds aangekomen zijn ?’ – Gijs Assmann,
Kinke Kooi, Paul Nassenstein, Jak Peters,
Jacobien de Rooij [tot 31/5] 
q ‘Am seidenen Faden’ – Elena
Beelaerts, Claus-Pierre Leinenbach, Anna
Rufolf, Stephanie Kratz, Linda Nieuwstad,
Claus Leinenbach [7/6 tot 12/7]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Rembrandt, een jongensdroom.
Indrukwekkende privé-collectie van
George en Ilone Kremer’ – Rembrandt,
Hals, Van Ostade, Ferdinand Bol, Adriaen
Brouwer, Hendrick ter Brugghen,
Adriaan Coorte / ’Meesterwerken voor
iedereen, reproductieprenten naar 17de-
eeuwse schilderijen’ [tot 14/6] 
q ‘Haar-lem 1600-1700, Een reportage’
[tot 6/3]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200
ma-za 9-23u zo 11-17u
q Oscar Niemeyer [tot 1/6]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
q ‘Caldic Collectie – Artists’ Books’ –
Arp, Delaunay, Kandinsky, Lewitt,
Matisse, Penck, Warhol … [21/5 tot
30/8] 
q ‘Country Trash’ – Heringa / Van
Kalsbeek [17/5 tot 6/9]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 035.629.28.26
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Persfotograaf Jacques Stevens’ [tot
28/6]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01
di-zo 11-17u
q ‘High Society. 16de- en 17de-eeuwse
portretten uit de collectie van het muse-
um’ [tot 1/6] 
q ‘Encounters. Video, collages en pren-
ten in Kabinet Knecht-Drenth’ [23/5 tot
13/9] 
q ‘Soms is geluk heel gewoon; de archi-
tectuur van W.C. de Groot’ [tot 13/9]

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.957
ma-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Levenswerk 07’ – Beate Reinheimer /
’Prins van Leeuwarden. Installatie’ –
Anama Ponce’ [tot 6/9]

Close Encounters 
Blokhuispoort – Blokhuisplein 40 
VHDG Leeuwarden / www.vhdg.nl –
(0)58 – 2157831
‘Close Encounters’ – [31/5 tot 5/7]

Leiden

Rijnlands Architectuur Platform (RAP)
Nieuwstraat 33 – 071 5137525
vr-zo 12-17u
q ‘Wederopbouw Leiden 1940-1965’
[tot 28/6]
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Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
q ‘Jordaens. The Making of a Master-
piece’ [tot 14/6] q ‘Exile on Main St. ;
Humor, overdrijving & dwarsigheid in de
Amerikaanse kunst’ – Richard Artschwa-
ger, William Copley, Steve Gianakos,
Alfred Jensen, Peter Saul, John Tweddle,
John Wesley, HC Westermann en Joe
Zucker [tot 16/8] q ‘Gejaagd door de
maagd. De Dianatapijten van het
Rijksmuseum’ [tot 13/9] 
q ‘Prospekt Park V. If someone keeps it
up that long, there must be something
good in it’ [16/6 tot 27/9]
q ‘Palazzo’ – Het verzamelen van
Vroeg-Italiaanse kunst in Nederland
(1900-1940)’ [tot 31/12]

Middelburg

SBK Middelburg / De Vleeshal & de
kabinetten van de vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
di-zo 13-17u
q ‘The Sound of Distance’ – Katinka
Bock [tot 21/6]

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
q ‘The Fringe Projects 1-10’ – Henrik
Vibskov / Andreas Emenius [tot 7/6]
q ‘Rome in Zeeland’ [20/6 tot 13/9]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Prentenkabinet: Tekeningen van
Lucebert uit de Van Lanschot-collectie’
[tot 1/6] q ‘Jan Jansen en Swip Stolk:
twee meesterontwerpers’ [tot 30/8]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q Elspeth Diederix [tot 28/6]
q Fransje Killaars [tot 1/9]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘Unity’ – Herman de Vries [tot 7/6]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Skies and limits’ – Yvonne Schroeten
[tot 1/6]

Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
q ‘Oog in oog met de collectie. Henk
Chabot (1894-1949): Schilderijen, beel-
den, tekeningen’ [tot 13/9]

Historisch Museum Rotterdam Het
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 – 010.217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘100 jaar tentonnstellingsaffiches’ [tot
28/6] q ‘Lekker Fris! 100 jaar gezond-
heid, schoonheid en fatsoen’ [tot 25/10]
q ‘Jong 2009’ [tot 3/1]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Icon dressed’ – Annette Meyer [tot
24/5] q ‘200 jaar Prix de Rome. Kunst-
en architectuurprijs van Nederland’ [tot
1/6] q ‘Ode aan de Trabant’ – Martin
Roemers [tot 7/6] 
q ‘God in beeld. Religie en spiritualiteit
uit Oost-Azië’ [tot 14/6] 
q ‘Silk Stories’ – Taishô Kimono 1900-
1940 [tot 21/6] 
q ‘The Unforgettable Fire. 25 jaar Torch
Gallery’ [29/5 tot 6/9]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Interventie #7: Apollo’ – Olaf Nicolai
[tot 1/6] q ‘Charles Avery. The
Islanders: An Introduction’ [tot 7/6]
q ‘Interventie #8:Victor Man’ [tot 14/6]
q ‘Brazil Contemporar. Hedendaagse
kunst, architectuur, beeldcultuur en
design’ [30/5 tot 23/8] 
q ‘De Collectie Twee’ [tot medio 2010]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Building for Bouwkunde. Prijsvraag
voor het afgebrande gebouw van TU
Delft’ [tot 7/6] q ‘Brazil Contemporar.
Hedendaagse kunst, architectuur, beeld-
cultuur en design’ [30/5 tot 23/8]
q ‘Gewoon Architectuur. Collectie.’ [tot
31/12]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘Why Not’ – Otto Snoek [tot 17/5]
q ‘Alles is ijdelheid. Daguerreotypieën uit
Nederlands bezit’ [tot 31/5] 
q ‘Paris’ – Robert Frank/’Parijs’ – Ed
van der Elsken (1925 – 1990) [tot 7/6]
q ‘Still Wild’ – Sarah Engelhard / ’Work
& Play’ – Hans van der Meer [13/6 tot
23/8] q ‘Brazil Contemporary. De beeld-
cultuur van Brazilië’ [30/5 tot 27/9]

Wilfried Lentz
Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
– 010,412,64,59 do-za 13-18u (of op
afspraak)
q ‘Monument to Another Man’s Father-
land’ – Lonnie van Brummelen, Siebren
de Haan [tot 6/6] q Tom Ellis, Clunie
Reid, Richard Parry [20/6 tot 12/7]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q ‘Prix de Rome’ [tot 14/6] 
q ‘Revea-led / Concealed’ – Billy Apple
[26/6 tot 13/9] q ‘The Evolution and the
History of the brand’ – Billy Apple [31/5
tot 13/9]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
q Tony Cragg [30/1 tot 14/6] q ‘Beel-
den voor de krant. Foto’s van Vincent
Mentzel’ [tot 21/6] q ‘De droom in
roerloosheid gesponnen. Retrospectief
van de beeldhouwer Gerrit Bolhuis
(1907-1975)’ [tot 30/8]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Family affairs’ – Sara Blokland, Daan
van Golden, Peter Hellemons, Rini
Hurkmans, Bert Sissingh/Sjoukje
Boersma [tot 28/6] q ‘Tegenbeeld –
CounterpART. Bert Loerakker chooses
from the collection’ [tot 25/10]

‘s-Hertogenbosch

Artis Den Bosch
Boschveldweg 471 – 073.613.50.52
do-zo 13-17u
q ‘Untilted’ – Steve Van den Bosch [tot
25/6]

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Met eigen ogen. Zelfportretten in de
Nederlandse moderne kunst’ [21/5 tot
30/8]

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
q ‘The unexpected. Van Picasso tot
Penck van Appel tot Koons. Keramiek
van beroemde kunstenaars. 150 stukken
uit de 20e eeuw’ [tot 1/6]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
q ‘Nights, Winters, Years. Een keuze uit
de collectie door kinderen’ [tot 1/6]
q ‘An Approach to the Museo Hawai’ –
Fernando Bryce [tot 21/6] q ‘Brasilian
Summer’ [4/7 tot 13/9]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q 51 34’ 4’’ N 5 4’ 29’’ E – Piet Tuytel
[tot 17/5] q ‘Apparently not enough,
again’ – Merina Beekman [tot 24/5]
q ‘48 Portraits’ – Gerhard Richter [14/6
tot 14/6] q ‘The Shape of Time’ – David
Claerbout [tot 28/6] q ‘sculpturen, teke-
ningen en video’s’ – Anton Henning /
’Gravesend. Unexploded 2007’ – Steve
McQueen [30/5 tot 6/9]

Uden

Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 – 0413/26.34.31
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Moeder Anna. Een vruchtbare devo-
tie’ [tot 7/6]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25
wo-zo 12-18u/zo 13-18u
q ‘Urgent Matters’ – Sanja Ivekoviç [tot
2/8]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
q ‘The Antagonistic Link. A project by
Electric Palm Tree [tot 17/5] q ‘Lying
Freely (part one)’ – Ruth Buchanan
[18/6 tot 21/6] q ‘Filmproject based on
visits to Gambia’ – Gitte Villesen [31/5
tot 19/7]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Stukken uit de Krant. Verhalen over
2000 jaar Utrecht’ [tot 14/6] q ‘Scorels
Roem. Hoe een Utrechtse schilder de
Renaissance naar het Noorden bracht’ –
Jan van Scorel (1495-1562) [tot 28/6]
q ‘Standpunten. Anders kijken naar de
collectie Moderne Kunst’ [tot 13/9]
q ‘Enkele topstukken uit de collectie’ –
Gerrit Rietveld (1888 – 1964) [tot
20/9] q ‘Utrechters dromen van Rome.
Italiaanse invloeden op de Utrechtse
Oude Meesters’ [5/7 tot 3/01/2010]
q ‘Cultuurschok!! Vaste opstelling
Romeinse Geschiedenis’ [tot
31/12/2010] q ‘In de Nicolaikerk:
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm’
[tot 1/01/2012]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6
077.351.34.57 di-zo 11-17u
q ‘Schilderijen en Monotypes 2001-
2009’ – Bert Loerakker / ’Stormlicht:
Work in progress…’ – Eric Angenot,
Marcel Berlanger, Fabian Luyten,
Christiane Haase, Tanja Niedermann,
Torsten Solin, Sigrid Calon, René
Korten-Jan van den Langenberg, Anna
Lange [tot 28/6] q ‘Uit de verzameling’
[tot 6/9]

Venray

Odapark – Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Merseloseseweg 117 – 0478/51.36.90
di-zo 11-17u
q ‘Lost in wonder 4’ – Bas de Wit [tot 7/6]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 – 023.564.04.26
vr-zo 13-17u
q ‘Ruhezeit Abgelaufen’ – Hans Van
Houwelingen (samenstelling), Ronald
Ophuis, Jack Holden, Hans Venhuizen,
Hilary Jeffery … [tot 2/8]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
wo-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Raveel & Van Gogh’ [tot 23/8]

Zwolle

Museum de Fundatie
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de
Blijmarkt – 0572.38.81.88 di-zo 11-17u
q ‘Caldic Collectie. Artists’ Books’ – Arp,
Delaunay, Kandinsky, Kelly, LeWitt,
Matisse, Penck,Warhol … [21/5 tot 30/8]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11
di-zo 10-18u
‘gorillagorillagorilla’ – Diana Thater [tot
17/5] q ‘A Secret Understanding.
Produced by Forma’ – Graham Dolphin,
Nick Jordan, Clare Langan, Torsten
Lauschman, Erik van Lieshout, Jane &
Louise Wilson [tot 24/5] q ‘Rock.
Paper. Scissors. Pop Music as Subject of
Visual Art’ – Saâdane Afif, Art &
Language with The Red Crayola, Kim
Gordon é Jutta Koether, Albert Oehlen,
Mike Kelley… [6/6 tot 6/9]

Vienna

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150
di-zo 10-18u wo 10-21u
q ‘Brandnew. Acquisitions 2007 – 2008’
/ Alfons Schillung [tot 9/8]
‘Post CoBrA’ – Alechinsky, Appel, Jorn
[tot 16/8] q ‘Paradise’ – Cornelius Kolig
[tot 11/10]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
q ‘The Porn Identity. Expeditions into
the Dark Zone’ [tot 1/6]
q Gert & Uwe Tobias [tot 21/6]
q ‘fading the facts’ – Andrea Witzmann
[tot 14/7] q ‘Hanging Garden’ – Mona
Hatoum [tot 9/8] q Thomas Ruff [21/5
tot 13/9] q ‘The Portrait. Photography
as a Stage. From Robert Mapplethorpe
to Nan Goldin’ – Dirk Braeckman,
Rineke Dijkstra, Beat Streuli, Thomas
Ruff, Jürgen Teller, Wolfgang Tillmans ...
[3/7 tot 18/10]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Music for all Senses’ – Nam June
Paik / ’The Ninth Decade’ – Maria
Lassnig [tot 17/5] q ‘Fokus 04: Spaces,
Actions, Utopias’ / ’Mind Expanders.
Performative Bodies – Utopian
Architectures around ’68’ [25/7 tot
30/8] q Duncan Campbell [26/6 tot 6/9]
q ‘Sensations of the moment’ – 
Cy Twombly [4/6 tot 11/10]

Oesterreichische Galerie im Oberen
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 – 78.41.58.16
ma-zo 10-18u
q ‘The Power of Ornament’ [tot 17/5]
q ‘Sense and Sentiment. Mistakes are
closely followed by Effects’ [tot 24/5]
Alfons Mucha [tot 1/6] q ‘A Feast of
Painting’ – Lovis Corinth [tot 19/7]
q ‘Prince Eugene’s Passions’ – Oswald
Oberhuber [29/5 tot 13/9] 
q ‘Inszenierung/Mise en scène. Ars Viva
Prize for the Visual Arts 2008/09’ –
Keren Cytter, Manuel Graf, Simon
Dybbroe Møller, and Tris Vonna-Michell
[6/6 tot 20/9] q Ferdinand Georg
Waldmüller (1793 – 1865) [9/6 tot
11/10]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
q ‘Pawel Althamer und andere’ [tot
21/6] q ‘The death of the audience’ [3/7
tot 6/9]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 –
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
q ‘Avenue Patrice Lumumba’ – Guy
Tillim [tot 17/5] q ‘Fountain’ – Bethan
Huws [tot 17/5] q Daniel Buren –
Library [30/5 tot 30/8] q ‘Serralves
Foundation Collection’ [30/5 tot 27/9]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘Kiki Smith. Her Memory’ [tot 24/5]
q ‘Espai 13. 2008-2009. The 24 Steps.
Cycle selected by Jorge Diéz’ [tot 19/7]
q ‘Murals’ [19/6 tot 4/10] 
q ‘Miró-Dupin.Poetry’ [12/6 tot 12/10]

Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
q ‘MACBA Collection XXI’ [4/7 tot
31/5] q ‘Time as Matter. MACBA
Collection. New acquisitions’ [tot 31/8]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
q ‘© Murakami’ [tot 31/5] 
q ‘I Want to Believe’ – Cai Guo-Qiang
[tot 9/6]
q ‘Installations II: Video from the
Guggenheim Collections’ [tot 10/1]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
q ‘The Sleeping Beauty. Victorian
Painting from The Museo de Arte de
Ponce’ [tot 31/5] q Joaquín Sorolla
(1863-1923) [26/5 tot 6/9]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q ‘The Shadow’ [tot 17/5] 
q Matisse 1917-1942 [9/6 tot 20/9]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n –
0981.57.79.26 di-za 11-20u zo 11-14u
q ‘The Human Stain’ – Francis Alÿs,
Carl Andre, Daniel Buren, Liam Gillick,
Sol LeWitt, Gabriel Orozco [tot 31/5]
q Ibon Aranberri [tot 20/9] 
q Juan Vicente Aliaga [28/5 tot 30/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Caravan 2. Series of exhibitions of
young art: Dunja Herzog’ [tot 24/5]
q ‘Abstractions. Non-Representative
Tendencies in the Collection’ [tot 9/8]
q ‘The Memorizer. Die Sammlung
Andreas Züst’ / ’Manor Kunstpreis’ –
Thomas Galler [29/5 tot 9/8]

Basel

Basel Art Fair
Messeplatz 1 – 061.686.20.20
wo-zo 11-19u
q ‘Art Basel 2009’ [10/6 tot 14/6]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
q ‘Prints’ – Pablo Picasso [tot 24/5]
q ‘Little Theatre of Gestures’ – Kutlu ¤
Ataman, Iñaki Bonillas, Gerard Byrne,
Jay Chung & Q Takeki Maeda, Rodney
Graham … [16/5 tot 15/8] 
q ‘From Arcadia to Atlanta.
Photographs from the Estate of Frank
Buchser (1828– 1890)’ [6/6 tot 13/9] 
q ‘Between Earth and Heaven: The
Landscapes’ – Vincent van Gogh [tot 27/9]

Museum für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
q ‘Little Theatre of Gestures’ – Kutlu ¤
Ataman, Iñaki Bonillas, Gerard Byrne,
Jay Chung & Q Takeki Maeda, Rodney
Graham … [16/5 tot 15/8]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
q ‘Dialogues’ – Owen Land [tot 17/5]
q Zhang Enli [30/5 tot 19/7]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31
359 01 01 di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘In Search of the Orient. From Bellini
to Klee ‘ [tot 24/5] q ‘Dream and
Reality. Contemporary Art from the Near
East ‘ [tot 16/8] q ‘Paul Klee. Carpet of
Memory’ [30/5 tot 30/8]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51
Ma-vr 14-18u/za 14-17u/do 20-22u
q ‘Be sure to attend very carefully to
what I have to say to you’ – Jimmie
Durham, Dan Graham, Michelangelo
Pistoletto, Dan Graham, Rodney Graham
… [tot 21/6] q David Renggli [11/7 tot
4/10]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Manor-Kunstpreis Zentralschweiz
2009: First second patience’ – Giacomo
Santiago Rogado [tot 14/6]
q ‘Passages and Relicts. From the
Holbein Fresco to Meglinger’s Tableaux
for the WoodenBridge. Works of the 16th
and 17th Centuries from the Collection.
[tot 28/6] 
q Hans Erni [24/5 tot 4/10] 

q ‘Silence. A selection of works from
the collection’ – Ugo Rondinone,
Berlinde de Bruyckere, Robert Zünd,
Ferdinand Hodler, Hans Emmenegger
[4/7 tot 22/11]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
q ‘The Roma Journeys’ – Joakim
Eskildsen / ’So Blue, So Blue – Edges of
the Mediterranean’ – Ad van Dende-ren
[tot 17/5] q Walker Evans [30/5 tot
23/8] q ‘Printed Matter. Set 6 from the
Collection of the Fotomuseum
Winterthur’ – Ed Ruscha, Hans-Peter
Feldmann, Michel François, Lidwien van
de Ven, Boris Mikhailov, Daniele Buetti
… [tot 11/10]

Zürich

Haunch of Venison
Lessingstrasse 5 – 043.422.8888
di-vr 14-18u za 11-16u
q ‘The Evening Redness In The West’ –
Jamie Shovlin [tot 29/5] 
q Rachel Howard [6/6 tot 15/8]

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q Philippe Parreno [tot 16/8] 
q Tris Vonna-Michell [8/6 tot 16/8]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Giacometti – of Egypt’ [tot 24/5]
q Tino Sehgal [tot 31/5] q ‘The
Absence of Mark Manders’ [tot 14/6]
q Katharina Fritsch [3/6 tot 30/8]
q ‘Salons, Séances, Secession’ – Albert
von Keller (1844-1920) [tot 4/10]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
q Karla Black / Christoph Ruckhäberle
[16/5 tot 16/8]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
q ‘Sculpture / Space / Abstraction
around 1900’ – Hermann Obrist [tot 7/6]
q ‘Porcelain. White Gold’ [10/7 tot
25/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Good Design, Good Business. Swiss
Graphic Design and Advertising by Geigy,
1940-1970’ [ tot 24/5] 
q ‘Every Thing Design. The Collections
of the Museum für Gestaltung Zürich’ /
’Book Design’ – Irma Boom [tot 19/7]
‘Robots. From motion to emotion ?’
[24/6 tot 4/10]

Plakatraum
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66
di-vr en zo 13-17u
q ‘Irma Boom. Book Design’ [tot 19/7]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 juli 2009. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 juni 2009 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, 2009.
Please send your information before 
June 15th, 2009 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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

Inhoudsopgave

nummer 133 mei – juni 2008

| Bart Meuleman ’77 | Merel van Tilburg Ferdinand Hodler
en de uitvinding van het parallellisme | Sandra Kisters
Georgia O’Keeffe – de lancering van een kunstenaar (revisi-
ted) | Steven Humblet Het tegenstrijdige debuut van
Jacques Henri Lartigue | Steven ten Thije Gerhard Richters
Domfenster (2007) | Koen Brams & Dirk Pültau De geschie-
denis van het NICC. Aflevering 1: De bezetting van het ICC:
Gesprek met Christine Clinckx en Patries Wichers (Hit &
Run) / Gesprek met Danny Devos

nummer 134 juli – augustus 2008

| Herman Paul De oorsprong en het begin. Filosofische
reflecties aan de hand van Kafka | Leo Samama Opus 1 |
Bart Meuleman Denk maar niet dat het ooit is begonnen! |
Hans De Wolf Over het opgeschrikte naakt in de badkuip en
de bruikbaarheid van het begrip ‘jonge stijl’ voor het oeuvre
van Marcel Duchamp | Steven Humblet Francesca
Woodman | Marc Holthof Raised by Zombies. Over moder-
nisme als misbruik en het werk van Mike Kelley

nummer 135 september – oktober 2008

| Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en jeugd: gesprek met 
Joëlle Tuerlinckx | Caroline A. Jones Gestalte geven aan de
voorbewuste Smithson | Bart Meuleman Leven na de dood
– over Joy Division en New Order | Bart Verschaffel Het stil-
leven revisited: over de tentoonstelling Die Magie der Dinge |
Jan Blommaert Op zoek naar de Neerlanditude. 
Over Be[com]ing Dutch (Van Abbemuseum, Eindhoven) |
Rudi Laermans Pierre Bourdieu, of een leven in contramine |
Dirk Lauwaert Tombeau. De Krant, de Tafel, het Uniform |
Gert Verhoeven Kunstenaarsbijdrage

nummer 136 november – december 2008

| Marc De Kesel Vanuit een donkere kamer. Over Shoah en
beeldverbod | Steven Jacobs Hitchcock en de holocaust:
Memory of the Camps | Koen Brams Het heimelijke in het
werk van Jef Cornelis. Bij de films over Daniel Buren (1971)
en Sonsbeek buiten de perken (1971) | Marc Holthof Brussels
Biennial 1 of de kringloopwinkel van de moderniteit | Geert
Bekaert Een heuglijke verjaardag | Steven ten Thije Kijken
in het publieke. Over de retrospectieve van Wendelien van
Oldenborgh in TENT. | Rogier Schumacher Witte schaduw.
Roger Raveel tekeningen | Koen Brams & Dirk Pültau Kunst
en jeugd (2). Een gesprek met Joëlle Tuerlinckx

nummer 137 januari – februari 2009

| Jan Blommaert Het communicerende T-shirt van Patrick
Janssens | Christophe Van Gerrewey Leven en materiaal.
Antwerpen en de vzw Gehavende Stad | Fredie Floré
Antwerpen als oude stad in Bokrijk | Hans Aarsman Enige
notities uit de tijd dat ik Antwerpen fotografeerde (1991-
1992) | Koen Brams & Dirk Pültau Omstreeks 1980, in
Antwerpen. Interview met Ria Pacquée / Ruimte Z (1978-
1980) / Marc Callewaert (1979-1980) | Fieke Konijn De
haken en ogen van historisch onderzoek. Over Beeldenstorm
in een spiegelzaal van Johan Pas | Koen Brams & Dirk Pültau
De geschiedenis van het NICC – aflevering 2

nummer 138 maart – april 2009

| Koen Brams & Dirk Pültau Omstreeks 1980, in (en bui-
ten) Antwerpen. Interview met Ria Pacquée / Ruimte Z
Aksent (1982-1983) / Marc Callewaert (1981-1982) /
Laura Hanssens Annie Gentils / Thomas Crombez New
Reform / Robrecht Vanderbeeken Ludo Mich / Serge
Delbruyère Filosofische Kring Aurora / Klaar Leroy Marc
Verreckt / Steven De Belder UIA – KK – Luc Steels & Dr.
Buttock’s Players Pool / Dirk Mertens Het Pannenhuis /
Birgit Cleppe Ercola | Een brief van Jef Verheyen aan Jean
Buyck (inleiding Maarten Liefooghe) | Christophe Van
Gerrewey Antwerpen en de vzw Stad aan de Stroom | Koen
Brams & Dirk Pültau De geschiedenis van het NICC – afleve-
ring 3 | Paul De Vylder Hocus Pocus. De semantiek van de
begoocheling in tijden van artistieke onrust

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting 

Personalia
Georges Adé (1936-1992) Vlaams dichter, journalist, radio-
en tv-criticus, essayist, vertaler, prozaschrijver en romanist.
Gideon Boie Architect en filosoof. Samen met Matthias
Pauwels vormt hij het duo BAVO, dat zich wijdt aan archi-
tectuurkritiek (www.bavo.biz).
Jean-Michel Botquin Historicus en kunstcriticus. Woont
en werkt in Luik, waar hij samen met Nadia Vilenne de
galerie Nadja Vilenne leidt. Onlangs publiceerde hij het
boek Jacques Lizène, tome III (éditions l’Usine à Stars / Yellow
Now, Luik, 2009). 
Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie.
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
Jacques Charlier Kunstenaar. Woont en werkt in Luik.
Tot 30 augustus zijn de onuitgegeven platen van zijn strip-
verhaal La Courbure de l’art te zien in Bozar, Brussel. Een
keuze uit zijn fotoreeks Vernissage des Expositions uit 1974-
1975 (oorspronkelijk in 1975 getoond in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel) werd opgenomen in het zopas
verschenen boek Unconcealed. The International Network of
Conceptual Artists 1967-77. Dealers, Exhibitions and Public
Collections van Sophie Richard (†) (red. Lynda Morris,
London, Ridinghouse, 2009)
Jef Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur
werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende
kunst, architectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over
cultuurfilosofische en sociologische thema’s.
Wouter Davidts is Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de
Moderne Tijd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Tot
eind 2008 was hij verbonden als postdoctoraal onderzoe-
ker aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de
Universiteit Gent (UGent). Hij is auteur van Bouwen voor de
kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate
Modern (A&S/books, 2006) en editor van The Fall of the
Studio. Artists at Work (samen met Kim Paice; Valiz, 2009).
Hij publiceert over hedendaagse kunst, architectuur en het
museum. In 2007 stelde hij de tentoonstelling Beginners &
Begetters samen voor Extra City, Centrum voor Heden-
daagse Kunst, Antwerpen. w.davidts@let.vu.nl
Serge Delbruyère Auteur. Publiceert proza en essays in
verschillende tijdschriften. Gedichten van zijn hand ver-
schenen onder meer in de bloemlezing Op het oog – 21 dich-
ters voor de 21ste eeuw (Leuven, Uitgeverij P, 2005). Werkt
momenteel aan een messianistische pornofilm.
Maurice Gilliams (Antwerpen, 1980-1982) Dichter, pro-
zaschrijver en essayist.
Matt Mullican Beeldend kunstenaar. Woont en werkt in
New York en verblijft momenteel in Berlijn. In het najaar
vindt een tentoonstelling van zijn werk plaats in STUK,
Leuven (www.stuk.be). 
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst.
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
Maarten Schmitt Architect. De afgelopen 11 jaar was hij
‘stadsstedenbouwer’ van Den Haag. Zopas ging hij met pen-
sioen.
Pieter Uyttenhove Ingenieur-architect verbonden aan de
Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit
Gent, waar hij Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw
doceert. 
Bob Van Reeth Architect en voormalig Vlaams Bouw-
meester (1998-2005). Samen met Geert Driesen, Filip
Delanghe, Christine de Ruijter, Jan Verrelst en Ilse Van
Berendoncks is hij vennoot van het bureau AWG architec-
ten, gevestigd te Antwerpen.
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