
BART VERSCHAFFEL

Il paraît improbable qu’une société puisse 
s’affranchir complètement du mythe.

Mircea Eliade

Het is steeds achteraf dat een werk ‘het eer-
ste werk’ van een kunstenaar blijkt te zijn,
en dus een begin. Als eerste van een reeks of
als begin van een verhaal, bekleedt het ‘eer-
ste werk’ onmiddellijk een bijzondere posi-
tie: het begin is immers ook de oorsprong, dat-
gene waar al de rest is uit voortgevloeid, de
pit waaruit alles zich ontwikkeld heeft.
Bron, pit, kiem, embryo. Datgene waaruit
– zeker achteraf – alles wat nadien gebeurd
is, afleesbaar is, en dus datgene op basis
waarvan alles voorspeld kan worden… Elk
‘begin’ is de manifestatie van een bijzonde-
re, ongewone kracht. Bij elk begin waken
goden en geesten. Een begin vertellen is
daarom steeds het hervertellen van een oud
verhaal. Van zodra we over een kunstwerk
spreken als ‘het eerste werk’, komt al wat
we zelf zouden kunnen zeggen bovenop alle
algemene betekenissen te liggen die het
werk sowieso reeds bezetten en bedekken.
Als wijzelf nog iets willen toevoegen, die-
nen deze ‘algemene betekenissen’ eerst in
ogenschouw genomen en in rekening
gebracht te worden. Het gaat er daarbij niet
om te demythologiseren. Wat voor zin heeft
het immers om de mythe te ontkrachten,
als de betekenis van het eerste werk precies

in de relatie tot die oorsprongsmythe gele-
gen is? Wanneer het precies dát is waar het
om gaat en wat we moeten begrijpen? Bij
een adequate analyse van ‘la mythologie
diffuse de l’homme moderne’, waartoe de
‘creativiteit’ en ‘het kunstenaarschap’ zeker
behoren, is het veeleer zaak om de oude
betekenissen eerst te herkennen en aan te
wijzen. ‘…laïcisés, dégradés, camouflés, les
mythes et images mythiques se rencontrent
partout: il n’est que de les reconnaître.’
(Mircea Eliade)1

De plaats van ‘het eerste werk’ wordt niet
zomaar bezet door mythische betekenissen:
ze is – met een psychoanalytische term –
‘overgedetermineerd’. Dit betekent dat ze
bezet is door meerdere betekenislagen, die
niet logisch of narratief verbonden zijn, en
zelfs incompatibel of strijdig kunnen zijn,
maar elk om hun specifieke redenen die
plek bezetten. Betekenissen worden er op
elkaar gelegd en in elkaar geduwd, tot ze
ook elkaar bedekken en het geheel onlees-
baar wordt. De analyse moet dan lagen
onderscheiden en de effecten van hun
samengaan neutraliseren. Ik geef hier twee
betekenislagen aan, die de blik op en de
interpretatie van elk ‘eerste werk’ bepalen.
Ten eerste: het eerste werk is het bewijs van
het échte kunstenaarschap. En ten tweede: het
eerste werk is het begin van het Oeuvre. De
mythe herkennen betekent niet ze ont-
krachten. Maar het schept wel condities
voor een adequate lectuur van de individu-
ele werken.

De ‘institutionele kunsttheorie’ is een van
de verworvenheden van de kunstkritiek en
kunstreflectie van de laatste decennia. Deze
theorie, ‘proefondervindelijk’ bewezen door
kunstenaars van Duchamp tot Warhol en
de ‘conceptuele kunst’, vooraleer ze gefor-
muleerd werd binnen de kunstsociologie en
varianten van de kritische theorie, en door
kunstfilosofen zoals Arthur Danto, stelt in
wezen dat iets ‘kunst’ is doordat een per-
soon, die binnen het institutioneel veld van
de kunst de positie van de ‘kunstenaar’
(soms ‘curator’) inneemt, het tot kunst
doopt.2 Iets is kunst op basis van een perfor-
matieve – en dus institutioneel gedragen –
geste. Kunst ontstaat wanneer een kunste-
naar iets maakt, of doet, of zegt, wat hij of
zij kunst noemt. Essentieel is dat het kunst-
begrip hierdoor losgemaakt wordt van de
manier waarop of de kwaliteit waarmee iets
vervaardigd wordt – van materiaal,
ambachtelijkheid en techniek – en van
zogenaamde esthetische kwaliteiten – van
perceptuele of ervaringseigenschappen,
van de schoonheidservaring… Of een
kunstwerk nu banaal of zwak of interessant
is, het is hoe dan ook kunst. Terwijl iemand
anders misschien wél ‘mooie dingen’
maakt, die desondanks geen ‘kunst’ zijn, en
dit omdat ze buiten of zonder besef van de
‘kunstinstitutie’ geproduceerd worden.

Het belang van de institutionele kunst-
theorie ligt hierin dat ze niet enkel de speci-
fieke condities van de kunstpraktijk lucide
en adequaat beschrijft, maar ook toelaat de
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Kunstenaar zijn is ook een kunst
Over het ‘eerste werk’ en het ‘oeuvre’  

Opus 1 (ps)
In de eerste jaarhelft van 2008 besteed-
de De Witte Raaf aandacht aan de vroeg-
ste of ‘eerste’ werken van kunstenaars.
De fascinatie voor het premature werk
en het begin van het oeuvre van kunste-
naars is sindsdien nauwelijks wegge-
weest in de interviews die De Witte Raaf
publiceerde. Een uitnodiging van
LLS387 om het discursieve randpro-
gramma te verzorgen van de tentoonstel-
ling Jeugdzonde. Over opus één en opus
min één, bracht ons weer helemaal bij dit
thema terug. Jeugdzonde omvatte 77
werken van evenveel kunstenaars die
door Ulrike Lindmayr (artistiek leider
van LLS387 te Antwerpen) benaderd
waren met de vraag om een (vroeg) werk
in bruikleen te geven – een werk dat
‘niet tot hun ‘officiële’ oeuvre behoort’
en dit werk te begeleiden ‘met een tekst
die hun keuze verklaart en/of het ver-
haal van het werk vertelt’. Dat leverde
een prikkelende collectie op van prille
werken of ‘artistieke dingen’ die de ene
keer het begin van een oeuvre markeren
(opus 1), de andere keer het oeuvre lij-
ken te voorspellen (opus 0) en slechts af
en toe échte of ‘eerlijke’ jeugdzonden
leken te zijn (opus -1).

In de bijdrage waarmee dit nummer
opent – en die teruggaat op een lezing
die gehouden werd op de slotdag van
Jeugdzonde – onderscheidt Bart
Verschaffel twee mogelijke antwoorden
die de kunstenaar kan geven op de vraag
naar een vroeg werk of een ‘jeugdzon-
de’. Ofwel wijst de kunstenaar het begin
van zijn oeuvre aan, ofwel kiest hij voor
een werk dat van vóór het oeuvre
dateert, maar dat niettemin ‘aantoont’
dat hij voor de kunst geboren is. De
slimsten zijn volgens Verschaffel ‘diege-
nen die erin slagen om met één werk
twee antwoorden tegelijk te geven: ‘Kijk
hoe goed ik kon tekenen toen ik nog
jong en onschuldig en onwetend was!’
én, met hetzelfde werk, ‘zie hoe al wat ik
gedaan en bewezen heb al in nucleo
besloten lag in dit kinderwerk!’.’

Het is een inspirerende oefening om de
relatie te leggen tussen Verschaffels
tekst en de verhalen van twee kunste-
naars die deelnamen aan Jeugdzonde,
Anouk De Clercq en Wim Delvoye, en die
geïnterviewd werden door Koen Brams
en Dirk Pültau. Bij De Clercq zijn het
niet zozeer dingen, dan wel specifieke
ervaringen uit haar jeugd die het kun-
stenaarschap voorspellen. Ze vertelt
onder meer dat ze de buffetpiano uit
haar jeugd ‘als een tafel [zag] waar
muziek uitkwam en waar je in kon krui-
pen zodat je helemaal omringd was door
de klank’ – waarmee ze het beeld van
een fysieke, immersieve klankervaring
oproept die ze veel later in haar video’s
en installaties zal realiseren. Bij Wim
Delvoye lijkt het alsof zowat alles vanaf
zijn prille jeugd richting kunstenaar-
schap wees, van de konijntjes die Wim
tekende in de klas van juffrouw Rita, tot
de diagnoses van het PMS-centrum. Dat
Wim in de kunst zou terechtkomen, was
zo voorspelbaar dat je nauwelijks nog
van romantische ‘voortekens’ kan spre-
ken, eerder van een bijna ambtelijke
inlossing van een verwachtingspatroon 
– wat perfect past bij Delvoyes droom van
een productmatige kunst zonder creatief
pathos. 

Wat het begin van een oeuvre is, aldus
Verschaffel, wordt altijd achteraf vastge-
steld. Bij het essay van Daniël Rovers
over de zeer jonggestorven dichter en
essayist Jeroen Mettes zouden we ons
kunnen afvragen wat het oeuvrebegin is,
wanneer de kunstenaar nauwelijks de
tijd heeft gehad of genomen om dit ‘per-
spectief achteraf ’ te ontwikkelen. Naast
Rovers’ essay publiceren we het 18de
hoofdstuk uit het reusachtige gedicht
N30 van Jeroen Mettes. Ten slotte bevat
dit nummer een bespreking van het
Museé Magritte Museum – het nieuwe
paradepaardje van de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België – door
Maarten Liefooghe.
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moderne en hedendaagse kunstproductie te
duiden, die van een scherp en kritisch
‘omgevingsbewustzijn’ getuigt, en de wer-
king van de institutie zelf aan de orde stelt
en als onderwerp heeft. Men kan vandaag
geen kunst maken zonder te beseffen dat
het kunstenaarschap een positie impliceert
en zonder te beseffen en te thematiseren dat
men met elk werk ook Kunst maakt.

De institutionele theorie impliceert, naast
een kunstbegrip, ook een theorie over het
kunstenaarschap. De kunstenaar is diegene
die erin slaagt de ‘positie’ van de kunste-
naar in te nemen en te signeren. Alle kunste-
naars die we kennen – goed, slecht of mid-
delmatig, oninteressant of niet – zijn in die
zin, per definitie, ‘geslaagde’ kunstenaars.
Het kunstenaarschap vraagt geen bijzonde-
re vaardigheden of eigenschappen, het ver-
onderstelt geen speciale afkomst of oplei-
ding. In principe kan iedereen als kunste-
naar opereren. Het geaccepteerd zijn – het
feit dat men ‘kunst’ blijkt te maken – vol-
staat.

De institutionele kunst(enaars)theorie
vertoont hier echter een merkwaardige
blinde vlek, die theoretisch misschien niet
zo problematisch is, aangezien ze geen
betrekking heeft op hoe de kunst en de kun-
stenaar ‘functioneren’, maar die wél belang
heeft op het existentiële vlak. De institutio-
nele theorie heeft namelijk niets te zeggen
over hoe het kunstenaarschap begint, dat
wil zeggen: over hoe iemand kunstenaar
wordt. We weten waarom iets kunst is,
maar we weten niet wat het ‘inhoudt’ om
kunstenaar te zijn. Een kunstenaar is
iemand die binnen het institutionele veld
van de kunst als kunstenaar kan spreken of
die de ‘positie’ van de kunstenaar bekleedt.
Daar kunnen we kunstenaars aan herken-
nen. Maar daarmee begrijpen we nog niet
hoe het komt dat iemand die positie kan
innemen. Op basis van welk ‘verschil’
meent iemand aanspraak te kunnen maken
op de ‘positie’ van het kunstenaarschap
– een aanspraak die enkel gelegitimeerd
wordt door het feit dat men die positie
bekleedt en erin slaagt de ‘functie’ uit te
oefenen? Het gaat er hier niet om de positie
van de gevestigde kunstenaars te betwisten,
maar om erop te wijzen dat geen van de
excuses waarmee ze eertijds de kunstinstitu-
tie zijn binnengeslopen – dat ze erg goed
konden tekenen, dat ze naar de kunstschool
zijn geweest of een bijzonder karakter heb-
ben – toen geldig waren. Ieder die begint met
zichzelf ‘kunstenaar’ te noemen en kunst te
maken, is een usurpator en een bedrieger
die doet alsof, en hoopt dat de anderen erin
trappen – tenminste lang genoeg om onder-
tussen voldoende kunst te maken en zo het
bewijsmateriaal te verzamelen dat men
‘kunstenaar’ is. Aan het begin van elk kun-
stenaarschap heerst de schrik om ontmas-
kerd te worden en de twijfel aan het eigen
kunstenaarschap. Deze twijfel is structureel
en terecht. Wanneer het kunstenaarschap
(niets meer dan) een positie is, kan men
immers nooit ‘écht’, dat wil zeggen hele-
maal zelf, ‘kunstenaar’ zijn.

Er zijn vele manieren om hiermee om te
gaan. Een bijzondere manier is zeker om
van deze twijfel zelf ‘werk’ te maken en,
eens men ‘boven’ is, de ladder die men
‘onterecht’ heeft beklommen, te tonen en
ostentatief weg te werpen. Zo bijvoorbeeld
heeft Immendorff in 1971 een schilderij
gemaakt waarop de volgende boodschap
geschreven staat: ‘Ich wollte Künstler wer-
den: Ich träumte davon, in der Zeitung zu
stehen, von vielen Ausstellungen, und
natürlich wollte ich etwas ‘Neues’ in der
Kunst machen. Mein Leitfaden war der
Egoismus.’ En de jonge Fabre heeft ooit een
video gemaakt waarop 40 Vlaamse kunste-
naars elk enkele regels lezen die aan elkaar
geplakt het verhaal van de Kleren van de
Keizer vertellen, en in De macht der theater-
lijke dwaasheden (1984) liet hij twee naakte
keizers met elkaar dansen. De kunstenaar is
sowieso naakt, zoals de keizer. Ik zal argu-
menteren dat het ‘eerste werk’ fungeert als
het vijgenblad dat die oorspronkelijke
naaktheid van de kunstenaar bedekt.

Het is het ontbreken van een legitimatie
van het begin van het kunstenaarschap in
de kritische, institutionele kunsttheorie dat
ervoor zorgt dat een ‘regressieve’ romanti-
sche kunstenaarstheorie, die het kunste-
naarschap naturaliseert, doorwerkt en breed
verspreid blijft. De romantische theorie
biedt immers wél een oplossing voor de
vraag waarop de institutionele theorie geen

antwoord heeft, en dit blijkt haar naïviteit
en haar tegenspraken ruim te compense-
ren. De romantische kunstenaarsopvatting
zegt dat men geen kunstenaar is omdat
men erin slaagt kunstenaar te spelen, maar
dat men er omgekeerd in slaagt kunstenaar
te spelen (of als zodanig miskend wordt)
omdat men ‘van nature’ kunstenaar is.
Men heeft ‘het’ in zich, en dat legitimeert
dat men de positie claimt. Het ‘van nature’
betekent dat men ook kunstenaar is zonder
het spel en zonder de institutie, dat men
reeds kunstenaar was vooraleer men deelnam
aan het spel. Het ‘eerste werk’ markeert dit
kunstenaarschap-voor-de-kunst: het is een
voorteken. Het onthult een bestemming.
Het is werk dat, gemaakt vooraleer men
wist wat ‘kunst’ is, het kunstenaarschap
bewijst. Het ‘eerste werk’ staat daarmee
gelijk aan een nieuw begin: het is een herha-
ling van de geste die voorafgaat aan de
‘geschiedenis van de kunst’. Het zegt dat er
kunst is omdat er kunstenaars zijn, en niet
omgekeerd. Indien de kunst nog niet
bestaan had, dan had deze kunstenaar de
kunst uitgevonden.

De mythe van het kunstenaarschap
dateert uit de oudheid, en herleeft sinds de
renaissance in de Vite van Vasari of (in de
Nederlanden) bij Van Mander, De Bie,
Houbraken, en tot in de leven-en-werk-stu-
dies over kunstenaars van vandaag.3

Wanneer men het verhaal van de kunst en
het kunstenaarschap vertelt, heeft men een
begin nodig. Alle kunstenaarsbiografieën
gebruiken een beperkte voorraad van
beproefde ‘topoi’, waaronder het verhaal
van ‘hoe het begonnen is…’. Van Giotto tot
Picasso wordt verteld hoe een jongetje uit
zichzelf en onopgemerkt prachtig tekent,
naar de natuur, tot zijn talent – liefst door
een leraar-schilder – ‘toevallig’ ontdekt
wordt.4 Het blijkt snel dat het ‘natuurta-
lent’ als schilder geboren is en in de ‘school’
niets meer te leren heeft. De leraar is over-
donderd en geeft de kunst op. Zo schilderde
Picasso op z’n zestiende al even goed als zijn
vader, die een professioneel academisch
schilder was, en die nederig zijn conclusies
trok en stopte met schilderen. De anekdote
van het eerste, miraculeuze ‘werk’, herkend
door een ‘vakgenoot’, waaruit de toekom-
stige bestemming van de kunstenaar kan
worden afgelezen, komt voor in talloze kun-
stenaarsbiografieën. Ze functioneert echter
niet meer wanneer de kunst ‘modern’
wordt, en dus niet langer zaak is van won-
derbaarlijk kunnen, maar van relevantie
binnen een geïnstitutionaliseerde en discur-
sieve context. Het ‘eerste werk’ kan immers
nooit een ‘conceptueel’ werk zijn, dat het
bestaan van de ‘institutie’ reeds vooronder-
stelt en thematiseert. Het eerste werk is per
definitie naïef en dus nooit ‘modern’ of
‘hedendaags’. Specifiek voor de biografieën
van moderne en hedendaagse kunstenaars
is dan ook dat men het eerste werk, dat men
gemaakt heeft toen men nog niet wist wat
kunst was, ook onmiddellijk weer moet
afvallen. Terwijl het in de overzichtswerken
toch altijd wordt meegenomen… De reden is
dat het eerste werk bewijst dat de kunste-
naar alle capaciteiten heeft/had om moeite-
loos goede ‘klassieke’ kunst te maken, en
dat vooraleer hij binnen de kunst ‘zichzelf ’
gevonden heeft. Het ‘eerste werk’ toont dus
wat iemand kan. Het toont talent of aanleg,
en gedrevenheid: ‘an indication of his futu-
re accomplishments […] evidence of the
early completion of uniqueness’.5 (Iemand
wiens eerste werk een conceptueel kunst-
werk is, is misschien slim, en speelt het
institutionele spel misschien behendig,
maar is geen ‘echte’ kunstenaar…) Het ‘eer-
ste werk’ komt zo los van het ‘oeuvre’. Het
dateert van ‘vóór’ het oeuvre en toont wat
de kunstenaar zelf uit die tijd vóór en bui-
ten de kunst meebrengt. Zie bijvoorbeeld de
interieurschilderijen van Warhol uit de
jaren 40, toen Warhol nog niet Warhol
was. Zie de klassieke zelfportretten van
Giacometti. Of de ‘jeugdwerken’ van Marcel
Duchamp… 

Moderne kunstenaars maken niet zomaar
werken: ze scheppen een oeuvre, dat als
geheel een betekenis heeft die de som van de
individuele werken overstijgt. Het ‘oeuvre’
staat, in zijn eerste bepaling, voor de totale
materiële productie van een kunstenaar. Dat
zijn de werken die hij tentoongesteld en ver-
kocht heeft, maar ook datgene wat hij/zij
als ‘bijwerk’ beschouwt, zoals voorberei-
dende schetsen, studies, probeersels. Het
‘atelier’ is voor de kunsthistoricus en -criti-

cus evengoed deel van het ‘oeuvre’. Het
‘oeuvre’ is al wat de kunstenaar gemaakt
heeft. Deze notie van ‘oeuvre’ is gebonden
aan de ontwikkeling van de 19de-eeuwse
kunstgeschiedschrijving en haar metho-
den, en in het bijzonder aan de ontwikke-
ling van de verschillende reproductietech-
nieken. Het spreken over en kritisch evalue-
ren van een oeuvre vooronderstelt immers
enerzijds de inventaris en anderzijds het
overzicht van het oeuvre. De inventaris voor-
onderstelt een wetenschappelijke basisin-
frastructuur voor onderzoek en rapporte-
ring. Het overzicht vereist middelen om
langs ‘virtuele weg’, via publicaties of bibli-
otheken, visueel samen te brengen wat in
werkelijkheid verspreid is over de wereld.
Het ‘oeuvre’ wordt vooral zichtbaar in cata-
logi, documentatie, overzichtspublicaties.
Het is altijd zo dat zeer weinig mensen het
gehele oeuvre van een kunstenaar ‘in wer-
kelijkheid’ gezien hebben. Maar de naam en
reputatie van een kunstenaar en het begrip
van zijn werken berusten sinds de 19de
eeuw wel op het (gehele) oeuvre, chronolo-
gisch geordend, gestructureerd als een ‘ont-
wikkeling’ en geduid vanuit de biografie.

Met de notie van het ‘oeuvre’ gebruiken
de kunstgeschiedenis en de kritiek een per-
spectief dat de oude meesters zelf vreemd
was. Hun reputatie berustte niet op hun
‘oeuvre’, maar steeds op enkele meesterwer-
ken, representatief voor het soort werk of
het picturale genre waarin ze excelleerden.
Natuurlijk beschikten zij ook over manieren
om hun eigen werk bij te houden, zoals stu-
dies en schetsen. De prentproductie was een
belangrijk medium om kunstenaars en
werken bekend te maken. Maar de werken
zelf verdwenen in de wereld. Er was geen
manier, ook niet voor de kunstenaar zelf,
om al wat hij gemaakt had werkelijk ‘samen
te zien’ – laat staan om zich voor te stellen
dat zijn faam in het licht der eeuwigheid
zou afhangen van een dergelijke ‘goddelij-
ke’ blik op de totaliteit van zijn oeuvre. De
oude meesters hebben slechts uitzonderlijk
hun eigen werk kunnen overzien zoals wij
het nu kunnen overzien in de meest traditi-
onele overzichtstentoonstellingen. Toch
kan men zekere vormen van oeuvrebesef
aanduiden. Een der meest bekende voor-
beelden is Claude Lorrains Liber Veritatis,
het album waarin hij alle schilderijen die
het atelier verlieten nauwkeurig natekende,
en noteerde wanneer en aan wie het ver-
kocht werd. Het boek dat bij testament via
het nichtje van de schilder in de verzamelin-
gen van de Koningin van Engeland is
beland, geeft werkelijk de mogelijkheid een
levenswerk te overzien. Men kan speculeren
over de manier waarop de kunstenaar zelf,
in het Album, zijn eigen werk evalueerde.
Maar het blijft zo dat het hier, en in verge-
lijkbare voorbeelden van zelfarchivering
van een ‘oeuvre’, nog steeds gaat om een
private en exceptionele blik op de eigen pro-
ductie. De betekeniseffecten door interfe-
rentie, door het denkbeeldig confronteren
van werken die in werkelijkheid over de
wereld verspreid zijn, blijven binnen een
intieme omgang met het eigen werk, die fas-
cinerend en belangrijk kan zijn, maar niet
kan worden verward met de manier waarop
een werk ‘publiek’ bestaat en om begrip of
om respons kan vragen. Het ‘oeuvre’ wordt
er wel zichtbaar, maar wordt niet ‘publiek’
gemaakt. Het anticipeert niet de gedachte
dat het ‘eigenlijke’ voorwerp van het begrij-
pen en waarderen van kunst het gehele
oeuvre is.

Gaandeweg hebben de 19de-eeuwse en
20ste-eeuwse kunstenaars, geconfronteerd
met de historiserende manier waarop kunst
benaderd werd, het begrip van het oeuvre
als het eigenlijke ‘object’ van de kunsthisto-
rische analyse en de kunstkritiek geïnteriori-
seerd en als referentie genomen. In het besef
dat al wat zij maken, op een of andere
manier en op een of andere dag, in hun
‘oeuvre’ kan terechtkomen en zal worden
meegerekend, hebben ze een oeuvrebesef
ontwikkeld en zijn ze hun kunstproductie
als een ‘oeuvre’ gaan concipiëren en behe-
ren. En daartoe behoort het controleren
van de materiële productie – tot en met het
vernietigen van werk dat niet in het
gewenste beeld van het eigen oeuvre past –
en het zorgvuldig sturen van de manier
waarop informatie en werken publiek wor-
den – tot en met het ‘overnemen’ van het
documentaire ‘onderzoek’ van de kunstwe-
tenschap: de kunstenaars inventariseren,
catalogeren, archiveren en publiceren hun
oeuvre zelf. De kwestie is echter dat de kun-

stenaar hier steeds te laat mee begint. Hij
begint het eigen werk slechts als een ‘oeu-
vre’ te construeren op het moment dat hij al
enigermate kunstenaar is, en weet waar hij
met het eigen werk heen wil (en vooral ook:
heen kan). Het oeuvre als ‘constructie’ botst
hier met de basisnotie van het ‘oeuvre’ als
‘de totale materiële productie’. In het bij-
zonder het ‘begin’ wordt een probleem en
een opdracht. Het begin moet passen, dat
wil zeggen: het moet het betekenisvolle
begin en principe zijn van een coherent en
consequent uitgebouwd oeuvre. Men kiest
achteraf zelf zijn ‘eerste werk’, zoals men
een eerste steen legt. Daartoe moet men het
‘vroegste’ werk, dat men zelf toch nog heeft
bijgehouden of dat ondertussen in de
wereld verdwenen is maar terug kan opdui-
ken, afwijzen als ‘jeugdzonde’ omdat het
niet vooruitwijst naar wat volgt. Zo bijvoor-
beeld heeft Magritte zijn ‘begin’, of het
moment waarop hij ‘zichzelf gevonden
heeft’, zelf aangewezen. En daarmee heeft
hij wat voorafgaat – academiestukken,
expressionistische probeersels – buiten zijn
eigen ‘oeuvre’ geplaatst.

Wanneer men de kunstenaar expliciet naar
zijn ‘eerste werk’ vraagt, krijgt men gega-
randeerd een antwoord dat verzonnen is
– dat wil zeggen: men krijgt wat de kunste-
naar als het best mogelijke antwoord
beschouwt. Men krijgt een antwoord dat
‘past’. En dan gaat het erom te zien welke
strategie de kunstenaar kiest om deze strik-
vraag te pareren: ofwel levert hij een bewijs
van kunstenaarschap, ofwel wijst hij het
‘begin’ van het oeuvre aan. Het is echter
verleidelijk, maar vermetel, om het begin
van het oeuvre te laten samenvallen met de
eerste werkstukken van de totale materiële
productie. De impliciete aanspraak is dan
dat het ‘oeuvre’, dat binnen de context van
een modern en/of hedendaags kunstbedrijf
interessant en relevant is, eigenlijk reeds
besloten lag in een werkstuk dat men ‘uit
zichzelf ’ gemaakt heeft. Zo wordt niet enkel
het kunstenaarschap, maar ook het
(hedendaagse) ‘oeuvre’ genaturaliseerd en
verkrijgen beide een noodzakelijkheid. Het
kunstenaarschap en het oeuvre worden
immers niet geconstrueerd, maar ontwik-
kelen zich uit wat de kunstenaar ‘in zich
draagt’. De meest listige onder de kunste-
naars zijn dus diegenen die erin slagen om
met één werk twee antwoorden tegelijk te
geven: ‘Kijk hoe goed ik kon tekenen toen ik
nog jong en onschuldig en onwetend was!’
en, met hetzelfde werk, ‘zie hoe al wat ik
gedaan en bewezen heb al in nucleo besloten
lag in dit kinderwerk!’. Kunstenaar zijn is
een kunst op zichzelf.

Noten

1 Mircea Eliade, Les mythes du monde moderne, in:
Mythes, rêves et mystères, Paris, Gallimard,
1957, p. 33.

2 Zie onder meer Arthur Danto, The Trans-
figuration of Commonplace, Cambridge
(Massachusetts), Harvard University Press,
1982.

3 Zie als primaire referenties onder meer de klas-
sieke studies van Julius Sillig, Dictionary of the
Artists of Antiquity, Architects, Carvers …
Painters [&c.], (1ste ed. 1827), London, Black &
Armstrong, 1837; Ernst Kris & Otto Kurz,
Legend, Myth, and Magic in the Image of the
Artist (1ste ed. 1934), New Haven & London,
Yale University Press, 1979; Rudolf Wittkower
& Margot Wittkower, Born Under Saturn: The
Character and Conduct of Artists, New York,
Random House, 1963. Zie ook: Catherine M.
Soussloff, The Absolute Artist. The
Historiography of a Concept, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1997.

4 Picasso in the Nineteenth Century: Youth in Spain
1, 1889-1897 Malaga, Corunna and Barcelona,
San Francisco, Alan Wofsy Fine Arts, 2007.

5 Kris & Kurz, op. cit. (noot 3), p. 13.

Bovenstaande tekst gaat terug op een lezing
gehouden in LLS 387 te Antwerpen op 30 mei
2009 in het kader van de aldaar gehouden ten-
toonstelling Jeugdzonde. Over opus één en
opus min één (19 maart – 30 mei 2009).
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: Kan je ons iets ver-
tellen over je eerste kunstervaring(en)?
Wim Delvoye: Van kindsbeen af was ik gek
op Jean Brusselmans. Hij gaf mij een beetje
hoop. Als je nog niet goed kunt tekenen en
je ziet een schilderij van Brusselmans, dan
heb je het gevoel dat je het ook kunt. Je bent
gek op iets dat je bereikbaar acht. Rubens
zie je niet graag, maar dat komt je goed uit.
Piet Mondriaan of Karel Appel, dát zijn
favoriete kunstenaars van kinderen. Bij mij
was het Brusselmans. Ik hield van de petro-
leumlampen en dat rurale, dat kitscherige,
die tristesse. Als inwoner van Wervik meen-
de ik bovendien de landschappen op zijn
schilderijen te herkennen. Pas later ben ik
te weten gekomen dat hij het Pajottenland
had geschilderd.
K.B./D.P.: Tekende jij als kind?
W.D.: Ja, in de kleuterklas vond juffrouw
Rita mij fantastisch. Als ze mijn ouders zag,
zei ze altijd: ‘Dat kind kan ongelofelijk mooi
tekenen.’ Later, in de lagere school, kwa-
men alle kindjes met hun poëzie eerst naar
mij, omdat ik zo goed konijntjes kon teke-
nen. Eigenlijk is er nooit een breuk geweest.
Ik heb nooit de kunst ontdekt – ze was er
altijd al. Het werd ook sterk gestimuleerd
door mijn ouders. Ik kom uit een leraarsge-
zin. Kunst en cultuur konden op veel waar-
dering rekenen. Met het gezin bezochten we
kerken. We gingen op vakantie naar de
Loire om kastelen te bezoeken. Educatie
stond centraal. Op woensdagnamiddag
ging ik naar de kunstacademie. Muziek,
plastische kunst, zelfs voordracht, ik heb
het allemaal gedaan. Vanaf mijn vijftiende
ben ik naar de kunsthumaniora gegaan.
K.B./D.P.: Hoe is de keuze voor de kunsthuma-
niora tot stand gekomen?
W.D.: De expert inzake studiekeuze was het
PMS-centrum. Over de uitslag bestond geen
twijfel. Het PMS had het ‘uitgerekend’: de
kunsthumaniora, dat was iets voor Wim.
We waren er allemaal zeer enthousiast over,
mijn vader, mijn moeder en ikzelf ook, want
ik was bezeten door plastische kunst. Tijdens
de jaarlijkse skivakantie vertelde ik Tony, een
vriend van mij, dat ik naar de kunsthumani-
ora in Kortrijk zou gaan. Hij raadde het me
ten stelligste af. Tony zei dat ik er niets zou
leren en er nooit iets mee zou kunnen doen
in het leven. Ik herinner me nog dat hij zei:
‘Je moet aan je toekomst denken.’ Ik was
zwaar onder de indruk en vertelde mijn
moeder dat ik net als Tony voor de economi-
sche afdeling wilde kiezen. Mijn vader riep
me wat later op het matje en zei hetzelfde
wat Tony had gezegd: ‘Wim, je moet aan je
toekomst denken.’ Mijn ouders dachten dat
alleen de kunstenaar zou ontsnappen aan
de gevolgen van de informatisering.
K.B./D.P.: Beantwoordde de kunsthumaniora
aan je verwachtingen?
W.D.: De afdeling Plastische kunst was
gemengd – als enige afdeling in de school.
Wij leerden vlugger omgaan met meisjes.
Op de speelplaats kon het gebeuren dat er
een jongen van mijn leeftijd, die mechanica
studeerde en een jeansvestje droeg met
daarop het logo van Iron Maiden, op me
afkwam en vroeg of wij goed aan onze trek-
ken kwamen. Als men daar niet op zinspeel-
de, dan wel op onze seksuele voorkeur:
kunst, is dat niet iets voor homo’s? Zelf had
ik al lang haar. Kortom, ik was klaar voor
het kunstenaarschap. In feite liep ik achter
de feiten aan, want het was toen mode om
heel kort haar te hebben. 
K.B./D.P.: Had je toen reeds een opvatting over
het kunstenaarschap?
W.D.: Ik leefde in een klein stadje, Wervik,
en ik dacht dat je als kunstenaar heel lang
haar moest hebben, zoals Nesten. Nesten
was iemand die ramen beschilderde: hartjes
als het Valentijn was en kerstmannen tij-
dens de eindejaarsperiode. Nesten had een
lange baard en lang haar en liep op blote
voeten. Hij woonde in een boerderij en had
geen verwarming. Nesten was mijn voor-
beeld. Ik kan er dus niet van verdacht wor-
den dat ik rijk of succesvol wilde worden.

K.B./D.P.: Wat leerde je in de kunsthumaniora?
W.D.: Ik stond ervan versteld hoe weinig
bagage mijn klasgenoten hadden. Ik was
het zoontje van een leraar, een nerd. Als we
van de Griekse mythologie vijf figuren
moesten kennen, dan kende ik er vijfhon-
derd. Ik had een hele stamboom gemaakt,
die begon met Chronos. Ik wist wie kozijn
en nicht van elkaar was en ik kende iedere
escapade van Jupiter.
K.B./D.P.: Van wie kreeg je les?
W.D.: Onder andere van de zoon van Jos
Speybrouck. De oude Speybrouck heeft voor
het katholieke Vlaams-nationalisme teke-
ningen geleverd in art-nouveaustijl. Zijn
zoon zei ons: ‘Kunst is vijf procent inspiratie
en vijfennegentig procent transpiratie.’ Die
uitspraak is mij altijd bijgebleven. Ik kreeg
ook les van Lucas Vandeghinste, een zeer
goede leraar. Hij maakte ons enorm
enthousiast voor de schilderkunst en toon-
de ons toen al – we waren nog maar vijftien
jaar – het werk van Baselitz en Penck. Op je
achttiende ben je dat soort werk dan wel
beu gezien.
K.B./D.P.: Was Lucas Vandeghinste zelf ook
kunstenaar?
W.D.: Ja, hij schilderde en exposeerde in het
Kortrijkse. Hij had gekozen voor zijn gezin
en heeft geen risico’s genomen. Hij is geble-
ven waar hij was en de lokale commerçan-
ten steunden zijn werk. Maar ze kochten
toch meestal schilderijen van Philippe
Bouttens. Vandeghinste drukte ons vooral
op het hart dat niemand ervan kon leven.
We moesten er ons geen illusies over
maken: nie-mand kon er-van le-ven, alleen
Pol Mara. Panamarenko noemde hij niet.
Waarschijnlijk kon Panamarenko ervan
leven, maar hij zei dat niet of wist dat niet.
Op de geldbiljetten stonden in die tijd even-
wel portretten van kunstenaars afgedrukt.
Er was dus hoop.
K.B./D.P.: Wat was het niveau van het onder-
wijs in het algemeen?
W.D.: Abominabel. Frans in de humaniora,
dat was het van buiten leren van enkele
liedjes van Serge Gainsbourg. We waren
toch maar kunstenaars in opleiding. 
K.B./D.P.: Wat tekende of schilderde je tijdens
de kunsthumaniora?
W.D.: Als je twaalf bent, schilder je soldaten
en harnassen, omdat het je interesseert.
Daarna schilder je landschappen. Ik kwam
ook op het idee om eropuit te trekken in de
grote vakantie en de windmolen te schilde-
ren. Ik moest dat doen, het sloot aan bij wat
ik leerde in de kunsthumaniora. Zodra ik
ingeschreven was aan de academie in Gent
was dat taboe. Het was volstrekt taboe. 
K.B./D.P.: Wat je schilderde, werd uiteraard
gezien door je klasgenoten en leraars. Volgden je
ouders ook wat je…
W.D.: …ik stelde zelfs tentoon! Toen ik zes-
tien jaar was, had ik mijn eerste tentoon-
stelling. Ik was benaderd door Philippe
Braem. Hij was ook van Wervik en maakte
tentoonstellingen in vzw De Marmite, een
jeugdcafé met een galerie die hij zelf had
opgezet. Ik heb geëxposeerd en drie kunst-
werken verkocht.
K.B./D.P.: Wat heb je tentoongesteld? 
W.D.: Verschrikkelijke dingen, niet stijlvast.
Het was een presentatie van alles wat zou
hebben gekund en er niet van is gekomen.
K.B./D.P.: De windmolen van Wervik?
W.D.: Ja, maar op een moderne manier. Ik
herinner me ook een landschap met wasco,
waarover ik ecoline had gegoten. De ecoline
was waterhoudend en werd door de wasco
afgestoten. Het was half goed getekend en
half modern. Ik was handig, gevaarlijk
handig.
K.B./D.P.: Bezocht jij ook tentoonstellingen?
W.D.: Ja, wat een geweldige indruk op mij
maakte, was de tentoonstelling Schilderen
‘83 in de Lakenhalle in Ieper, met onder
anderen Philippe Bouttens, Robert Clicque,
Paul De Vylder, Marc Maet, Piet Moerman
en Philippe Vandenberg. Jean-Luc Deprez
deed er ook aan mee. Hij had mij uitgeno-
digd. In de kunsthumaniora had ik les van
hem gekregen. Ik heb ook een tentoonstel-
ling bezocht over surrealisme in het Paleis
voor Schone Kunsten in Brussel. Ik zag er
een onvergetelijk werk van Mesens: een
piëta, gemaakt van twee lucifers, één ver-

brande en één niet-verbrande. Ik wist niet
wie Mesens was. Ik wist ook nog niet dat de
verkoop van kunstwerken noodzakelijk is
om als kunstenaar te worden herinnerd.

2.

K.B./D.P.: Welke toekomstplannen maakte je
tijdens de kunsthumaniora?
W.D.: Ik wilde doorgaan op de ingeslagen
weg. Het logische vervolg was de academie,
in mijn geval: de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Gent.
K.B./D.P.: Waarom koos je voor de academie in
Gent?
W.D.: Mijn horizon was nog niet zo breed. Ik
kwam uit een petieterig stadje. Het was een
provincialistische reflex.
K.B./D.P.: Antwerpen is toch niet het einde van
de wereld, zonder overigens te suggereren dat
het daar beter zou zijn?
W.D.: Antwerpen leek zo ver. De stap van
Wervik naar Gent is groter geweest dan die
van Gent naar New York. De eerste stap kan
je romantiseren, de tweede niet. Ik was niet
alleen heel jong, maar mijn wereld en mijn
referentiekader waren zeer klein. Gent
moest ik leren kennen. Je meet de ambities
af aan wat je kent.
K.B./D.P.: Waarom koos je voor de academie en
niet voor Sint-Lucas?
W.D.: Mijn ouders deden er heel luchtig
over. Ik mocht doen wat ik wilde. Mijn vader
gaf zelf les in een katholieke school, maar
hij vond het niet erg dat ik voor een staats-
school koos.
K.B./D.P.: Heb je werk moeten tonen toen je je
kandidaat stelde voor de academie? Was er een
toelatingsproef? 

W.D.: Dat weet ik niet meer. Maar de selec-
tie was zeker niet streng. Sigaretten roken,
uitgaan, dat was vooral wat je opstak in de
academie. Je leerde er ook omgaan met
ego’s. In die zin is de academie de kunstwe-
reld in het klein. De ene leraar is een beetje
bitter, een andere maakt je enthousiast,
maar misschien heeft hij er belang bij om
een collega te pesten. Die kleine probleem-
pjes zijn een voorbereiding op wat komen
gaat.
K.B./D.P.: Van wie kreeg je les in het eerste
jaar?
W.D.: Nadine Van Lierde verzorgde de prak-
tijklessen schilderkunst in het eerste jaar. In
het begin was ik echt onder de indruk. Er
was ook chaos in de academie – gelukkig
maar. Jan Burssens was net op pensioen
gegaan. Hij werd aanbeden. Voortaan
maakten schilders zoals Karel Dierickx en
Jean Bilquin de dienst uit.
K.B./D.P.: Waarom koos je voor schilderkunst? 
W.D.: Ik had in de eerste plaats gekozen
voor vrije kunst. Het sprak eigenlijk vanzelf
dat ik zou schilderen. Beeldhouwkunst
schrok mij een beetje af – al die technieken.
Iets waar ik nu verbazend goed in ben.
K.B./D.P.: De keuze voor Gent was provincia-
listisch, de keuze voor schilderkunst…
W.D.: …naïef.
K.B./D.P.: Wanneer ben je die naïviteit kwijt-
geraakt?
W.D.: Geleidelijk. Ik was langer naïef dan de
buitenwereld vermoedde. 
K.B./D.P.: Aan welke andere docenten heb je
herinneringen?
W.D.: Aan Eric Verhal, een kunstenaar die
gedurende het gehele jaar vertelde over zijn
expositie in New York. Het resultaat was dat
we ervan doordrongen waren dat New York

Over opus één en min één
Interview met Wim Delvoye  

Wim Delvoye

Zonder titel, academiejaar 1983-1984, olieverf op papier (om een al te cleane look te vermijden werd het 
schilderij bijgewerkt door Nadine Van Lierde, leerkracht in het atelier schilderkunst aan de Academie voor

Schone Kunsten te Gent)
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belangrijk was. In het eerste jaar moesten
we in zijn opdracht een kleine thesis schrij-
ven, twaalf bladzijden. Ik was gedreven: een
thesis, zoals in een echte school! Gedurende
nachten heb ik getypt. Ik heb meer dan
honderd bladzijden volgetikt. Ik kreeg ech-
ter slechts een 7. Iedereen die twaalf blad-
zijden had ingeleverd had een 8 als score of
ook een 7. Ik ben met zeer veel enthousias-
me aan de academie begonnen, maar ze
hebben me van bij het begin proberen te
demotiveren.
K.B./D.P.: Hield de keuze voor schilderkunst in
dat je je fulltime aan die discipline wijdde?
W.D.: Neen, het werd gestimuleerd om ver-
der te kijken. Je mocht met alle technieken
experimenteren. Dat multidisciplinaire
stond me wel aan. Ik was iemand die altijd
iets nieuws probeerde. Op een gegeven
moment heb ik video’s gemaakt. Eentje was
niet zo slecht. Ik was naakt en had mij
beschilderd met stippen zoals een dalmatiër.
Ik heb ook gewerkt bij Jos Pastijn, die lesgaf
in het atelier vrije grafiek. Ik zocht hem op
om van alles te leren, boekbinden bijvoor-
beeld. Al die bezigheden waren echter niet
meer dan de symptomen van de schuldge-
voelens van een leraarszoontje dat wist dat
hij zijn tijd aan het verprutsen was in de
academie.
K.B./D.P.: Wat bracht Nadine Van Lierde je bij?
W.D.: Ze trok haar haren uit als ze mijn
tekeningen zag: ze waren volgens haar te
academisch. Ze waren crafty. Ik wou dat
niet loslaten want ik kón dat zo goed. Ik
kreeg te horen dat ik naar het werk van een
studiegenoot moest kijken, die wel ‘een
eigen wereld’ had en niet op effecten uit
was. Die collega schilderde gegarandeerd
een abstract schilderijtje, een beetje vies.
Van Lierde zei dat ik ‘vrij’ moest schilderen,
maar ik wou of ik kon dat niet.
K.B./D.P.: Wie waren jouw studiegenoten? 
W.D.: Minstens twee van hen zijn nog actief
als kunstenaar: Wim Ricourt en Jean-Marie
Bytebier. In de academie stonden wij
bekend als een straffe klas. Ricourt en
Bytebier kunnen er nu ook nog van leven,
denk ik. Dat is één criterium, er zijn nog
andere criteria. Ze hebben het misschien
lange tijd beter gehad dan ik.
K.B./D.P.: Welke impact had de kritische com-
mentaar van Van Lierde?
W.D.: Aanvankelijk kwam het hard aan: ik
dacht dat ik het nooit zou maken als kun-
stenaar. Na verloop van tijd begon ik te
beseffen dat ik niet mijn beste beentje moest
voorzetten. Je moest niets leren. Je mocht
zelfs niet proberen iets te leren, want dat
was geen vrije expressie. Als ze me ervan
probeerde te overtuigen om ‘vrijer’ te schil-
deren, zei ik dat ik voor de academie had
gekozen om iets te leren, de weergave van
licht en schaduw bijvoorbeeld. Van Lierde
gaf echter niet thuis. Ze zei voortdurend dat
ik vrij – lees: abstract – moest schilderen. Ze
gaf ook aan hoe ik het aan boord moest leg-
gen: ik moest een stuk natuur kiezen en
daar een kader over leggen; dat zou zeker
abstract zijn en dan moest ik dat alleen nog
vastleggen. Ze dacht dat ik anders nooit
abstract zou kunnen schilderen! De waar-
heid was dat ik het niet over mijn hart kon

krijgen. Wat deed ik? Ik had een tas gekre-
gen van mijn vader die na zijn uren reizen
van de VTB-VAB verkocht. Het was een
donkerblauwe tas met witte letters: VTB-
VAB. Iedereen lachte me uit, want zo’n tas
was not done. Zo waren er wel meer zaken.
Het was uitgekomen dat ik soms in de Quick
at. Dat bleek slecht voor mijn populariteit in
de klas. Naar de Quick gaan, dat kon en
mocht niet. Voor dat soort dingen moest je
opletten als je kunstenaar wilde worden.
K.B./D.P.: Wat deed je met die tas van de VTB-
VAB?
W.D.: Ik voerde precies uit wat Van Lierde
me had opgedragen: ik legde een kader op
de tas, rond het logo van de Vlaamse
Automobilisten Bond, en schilderde dat
heel proper na. Nadine Van Lierde zag er
popart in. Dat was nu ook weer niet de
bedoeling… Ik zat ermee dat mijn ouders
meenden dat ik van alles aan het leren was,
terwijl het tegendeel het geval was. Ik zocht
een uitweg. Toevallig zat ik op kot in de
Zwartezustersstraat, vlakbij Sint-Lucas. Ik
vatte het plan op om daar ’s avonds – na de
uren – het vak te leren. In het geheim ging
ik bij meneer Van Neuke op Sint-Lucas stu-
deren. Hij doceerde tekenen. Ik vond het
niet normaal dat je niets moest doen in de
academie.
K.B./D.P.: Je wou het ambacht onder de knie
krijgen?
W.D.: Ja, in de academie kon ik er nergens
voor terecht. Ik vond het ook vreemd dat er
allerlei kandidaten werden opgevist die
elders waren gezakt. Sommigen – studen-
ten die een onvoldoende hadden gekregen
in de faculteit Kunstgeschiedenis – mochten
onmiddellijk beginnen in het tweede of
derde jaar. Ik hoorde een docent over zo’n
student zeggen – het was een meisje – dat ze
echt talent had en dat ze het ging maken.
Stel je voor! Ik merkte dat kunst geen exac-
te wetenschap was. Dat was een ontgooche-
ling.
K.B./D.P.: Hoe lang heb je les gevolgd in Sint-
Lucas?
W.D.: Twee jaar, iedere avond. Ik durfde het
niet te zeggen in de academie. De keuze voor
de academie heeft verschrikkelijk aan mijn
geweten geknaagd. Ik vermoed dat heel veel
van mijn werk verklaard kan worden door
die eerste jaren. Mijn ouders zouden zeer
trots zijn geweest als ik voor de universiteit
had gekozen, bijvoorbeeld kunstgeschiede-
nis. Het zou me wel gelukt zijn, want het
interesseerde mij enorm, maar ik dacht dat
er eigenlijk geen verschil was tussen univer-
siteit en academie – tot ik er was. Achteraf
heb ik gehoord dat het niveau van de facul-
teit Kunstgeschiedenis nu ook weer niet zo
hoog is.
K.B./D.P.: Welke commentaren kreeg je van de
andere docenten?
W.D.: Iedereen lachte mij uit omdat ik zo
geweldig goed kon tekenen. Dat was ver-
dacht. Dat rook naar sociaal-realisme of
naar fascisme. Vanaf het begin werden me
verwijten naar het hoofd geslingerd die in
feite niet gefundeerd waren. Ik voelde dat
het rammelde. Als een docent voorbijliep
terwijl ik aan het schilderen was, kreeg ik
niet te horen: ‘Ik vind het niet goed.’ Neen,

men zei dat het te anekdotisch was, of te
decoratief, of te narratief, of te academisch.
Na verloop van tijd had ik alle stereotiepe
beoordelingen op een rijtje. Ik wilde wel
eens iets maken dat ‘echt’ anekdotisch,
decoratief, narratief of academisch was. Ik
kreeg het idee om een kader te maken dat
groter was dan het kunstwerk. Of een schil-
derij van een kader, een kader in een kader.
Een kader mocht immers niet. Een sokkel
trouwens ook niet. Het werd een kat- en
muisspel. Toen ik doorhad hoe het er in de
academie aan toeging, heb ik me goed
geamuseerd. Je kon ongestraft ruzie maken,
shockeren, hun theorieën in vraag stellen,
maar ook je eigen theorieën de volgende
dag herroepen. Ik had ook niets te verlie-
zen, want Lucas Vandeghinste had gezegd
dat ik er toch niet van zou kunnen leven.
K.B./D.P.: Je hebt ook les gehad van Wim Van
Mulders.
W.D.: Ja, ik denk dat ik hem vier jaar gehad
heb. Hij gaf steeds colleges met dia’s. Hij
deed het licht uit en begon te spreken. Hij
kwam pas los als het donker was. Contact
met de zaal had hij niet. Paul Robbrecht
trouwens ook niet. Robbrecht gaf haast
exclusief les over Palladio. Vier jaar lang
heeft hij daarover gesproken. Daarnaast
werd in de academie vooral gesproken over
Modigliani, Bonnard en Morandi. Men had
het ook over popart, maar pop stond gelijk
met Larry Rivers, die heel mooie schilderij-
en maakte. Het was pop die Karel Dierickx
heel goed vond, schilderkunstige pop, zoals
ook Jim Dine die beoefende. Concurrentie
voor Van Lierde, Dierickx en co kwam er
plots vanuit onverwachte hoek: Hilde
Peleman begon met een boekhandel in ’t
Gewad. Ik kreeg toegang tot kunst waar-
over onze praktijkdocenten niets vertelden.
Ik schraapte al mijn geld bijeen en kocht het
boek van Edward Lucie-Smith over moder-
ne kunst.
K.B./D.P.: Waarover doceerde Van Mulders?
W.D.: Van Mulders had het over de kunst
van de jaren 70 en de vroege jaren 80,
onder andere over de Mülheimer Freiheit.
Mij zijn vooral zijn lessen over de individue-
le mythologieën bijgebleven. Ik ben daar
altijd door gefascineerd geweest. Ik vond
het fantastisch dat je kon doen wat je maar
wou, als het maar paste in een individuele
mythologie. Beuys was een individuele
mytholoog volgens Van Mulders. Het liet
Beuys toe om performances te doen, zwart-
witfoto’s te maken, grote installaties en hele
mooie tekeningen. Die tekeningen van
Beuys trokken me enorm aan. Ik was toen
helemaal weg van Beuys, misschien zelfs
meer dan van Warhol.
K.B./D.P.: Wim Van Mulders was belangrijk
omdat hij die inzichten aanreikte?
W.D.: Ja, ook omdat hij ons inprentte dat
kunst meer is dan vrije expressie. Dat heb ik
bij die schilders niet opgestoken. Ik zag dat
de conceptkunst saai was, maar wel ergens
over ging. En dan begon ik te denken: wat
mijn praktijkdocenten vertellen, gaat dat
eigenlijk wel ergens over? Van Mulders tast-
te de autoriteit van de praktijkdocenten aan.
Hij was ook niet zo graag gezien door hen.
K.B./D.P.: Heb je nog herinneringen aan ande-
re docenten die kunstgeschiedenis of kunsttheo-
rie doceerden?
W.D.: Ja, Paul De Vylder heeft mijn werk
vaak verdedigd, tegen de stroom in. Ik hou
ook goede herinneringen over aan Leo Van
Damme. Dankzij hem heb ik het werk van
Peter Sloterdijk gelezen in het tweede jaar,
onder andere Kritiek van de cynische rede. Ik
volg Peter Sloterdijk nog altijd.
K.B./D.P.: Welke werken realiseerde je in het
schildersatelier?
W.D.: Ik heb van alles geschilderd en op zeer
uiteenlopende wijze. Het is heel lang een
gevecht geweest dat ik met mezelf heb gele-
verd: of ik voor of tegen het picturale was.
De schilderkunst was zeer present in het
begin van de jaren tachtig. De schilderkunst
was twintig jaar tevoren zogezegd in slaap
gekust. Ineens was ze weer klaarwakker –
aan een reveil toe. Toen die Gentse schilders
dat in de mot kregen, was het reveil alweer
voorbij, maar ze hadden opnieuw een vast
geloof verworven in de schilderkunst.
K.B./D.P.: Wat schilderde jij dan?
W.D.: Op een gegeven moment heb ik beslist
om te experimenteren met behangpapier. Ik
kocht het in een winkeltje in Gent en
beschilderde het met latexverf, waarbij ik
koos voor pasteltinten. Het zag er ‘dof ’ uit,
die latex op behangpapier. Ik pakte het een
beetje slordig aan, schilderend binnen en
buiten de lijntjes, spelend met voor- en ach-

tergrond. Het effect was – paradoxaal
genoeg – heel picturaal. Ik had goed geke-
ken hoe Jasper Johns cijfers schilderde. De
drippings in zijn werken vond ik zeer over-
tuigend.
K.B./D.P.: Wat was er op het behangpapier
gedrukt?
W.D.: Medaillons, een herderinnetje met
een banjo, zulke motieven. In de academie
kreeg ik voortdurend te horen dat ik ‘vrij’
moest schilderen. Dat was het tegendeel
van ‘academisch’ schilderen, waaronder
men ‘schools’ schilderen verstond. ‘Vrij
schilderen’, dat was de opgave. Je móest vrij
zijn. Het was een zodanige opgave dat ik me
er bepaalde vragen bij stelde.
K.B./D.P.: Het schilderen op behangpapier was
dus een verzet tegen de opgave om vrij te schil-
deren?
W.D.: Ja, op een naïeve manier wist ik dat ik
komaf moest maken met al die aanwijzin-
gen als ik iets belangrijks wilde doen. Je
leerde de hele tijd om níet in de lijntjes te
kleuren. Op het behangpapier deed ik pre-
cies dat: in – maar ook wel buiten – de lijn-
tjes kleuren. Om mijn docenten nog meer
op stang te jagen, zei ik dat ik kunst maakte
per lopende meter. Ik beschilderde gehele
rollen en rolde het beschilderde behangpa-
pier ook op. Dat was een conceptueel
manoeuvre en om die reden bijzonder ver-
dacht. Ideeën hebben was immers uit den
boze. Het waren in feite de eerste pogingen
om kunst te demystificeren. Met dat
behangpapier was ik begonnen met de rea-
lisatie van mijn programma. Wat later zou
ik schilderen op tapijten.
K.B./D.P.: Heb je die werken op behangpapier
nog? 
W.D.: Ja, ik heb nog één of twee rollen. Ze
zijn in zeer slechte staat, want het papier is
heel broos. De werken op behangpapier
sluiten naadloos aan bij mijn huidige inte-
resses: het ornamentele, het repetitieve en
het productmatige – het kunstwerk
beschouwen als een product. Het is werk
dat me nu nog steeds niet geneert.
K.B./D.P.: Hoe reageerden de docenten?
W.D.: Ze vonden mij een lastpak, maar dat
kwajongensachtige sprak hen anderzijds
ook wel aan. Ze zouden mij niet doen zak-
ken. Ik wist hoever ik kon gaan. Soms dacht
ik dat de leraars zouden opkijken van mijn
werk en zelfs jaloers zouden zijn, maar ze
reageerden sympathiek. Sommige leraars
zeiden dat ik hun poulain was.

3.

K.B./D.P.: Wanneer begon je te schilderen op
tapijten?
W.D.: In het tweede jaar. Karel Dierickx was
mijn docent – hij heeft het niet tegengehou-
den. Hij vond het wel iets hebben, iets poë-
tisch. Ik dacht dat ik niet goed zat: het was
poëtisch. 
K.B./D.P.: Hoe was Karel Dierickx als docent?
W.D.: Hij vertelde ons, negentienjarigen,
hoe het spel gespeeld werd. Hij was in 1984
geselecteerd voor de Biënnale van Venetië,
samen met Luc Deleu, Jan Fabre, Jan
Vanriet en José Vermeersch, en hij legde ons
uit hoeveel lobbywerk eraan te pas was
gekomen. Hij maakte duidelijk dat het geen
fraaie wereld was. Hij zei ook hoe Fabre de
show gestolen had door overal in Venetië
affiches te plakken. Het verhaal over Jan
Fabre die zelf zijn doen en laten organiseer-
de, maakte een grote indruk op mij. Ik ben
blij dat Dierickx ons ingewijd heeft. Hij
bereidde ons voor op de kunstwereld.
K.B./D.P.: Hoe ben je op het idee gekomen om
tapijten te beschilderen?
W.D.: Het baldadige ervan sprak me enorm
aan. Het was fout, op vele vlakken. Het was
de tijd van het neo-expressionisme. Je buik
was je beste raadgever. Marc Maet incar-
neerde dat volledig: het grote gebaar, het
gestuele, het primitieve. Ik vond het interes-
santer om te kijken wat er gebeurt als je
schildert op tapijt dan om wat te smossen
met verf op linnen. Door tapijt als drager te
kiezen, nam ik tegelijkertijd afstand van het
modernisme. 
K.B./D.P.: Je hebt op de tapijten heel vet en wild
geschilderd. Was dat naïviteit of een bewuste
persiflage op de Nieuwe Schilders?
W.D.: Het was een mengeling van beide. Het
intrinsieke van het materiaal liet ik nog niet
los. Het schilderen op tapijt leverde een
bepaalde esthetiek op. Het was een ander
picturaal spel – verf op haar – waarbij ik
respect wilde opbrengen voor de drager. 
K.B./D.P.: Waar haalde je de tapijten?

Wim Delvoye

Zonder titel, academiejaar 1984-1985, video
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W.D.: Op een gegeven moment had men ten
tijde van het Filmfestival in Gent een tent
ingericht. Op de vloer had men honderden
oude Perzische tapijten gelegd. Na het festi-
val wilde men ervan af. Ik had dat gehoord,
want ik liep voortdurend op straat, en ik
heb een paar tapijten gekocht. Ze waren
vuil en vies. Als je op zo’n ondergrond
werkt, haal je het niet in je hoofd om heel
proper te schilderen of anatomisch correcte
figuren aan te brengen. Als je tapijt vuil is,
ben je vertrokken om ook nogal miezerig te
schilderen. Ik wilde wel op nieuwe tapijten
werken, maar ik moest eerst een vuil tapij-
tje verkocht krijgen om een proper aan te
kunnen schaffen.
K.B./D.P.: Je bent van wild en vettig schilderen
geëvolueerd naar meer egaal schilderen.
W.D.: Ja. 
K.B./D.P.: Die ontwikkeling spoort met de dra-
ger, want de tapijten zijn vanaf dan kortharig.
W.D.: Ja, ik ben op een gegeven moment
overgeschakeld op kortharige vilten tuftta-
pijten. 
K.B./D.P.: Hoe presenteerde je de tapijten?
Rechtstreeks op de muur?
W.D.: Die vraag werd pas urgent toen ik te
weten was gekomen dat in Brussel de Prijs
Jonge Belgische Schilderkunst werd uitge-
reikt – de belangrijkste wedstrijd voor
Belgische kunst. Waarom ik dat zo laat te
weten kwam, is voor mij nog steeds een
raadsel. Pierre Vlerick, de directeur van de
academie, had kennelijk opgeroepen om
deel te nemen aan de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst om de leerlingen van Sint-
Lucas een lesje te leren. Wim Ricourt en
Jean-Marie Bytebier deden mee en lichtten
me in.
K.B./D.P.: Vlerick spoorde zijn studenten aan?
Zelfs de tweedejaars?
W.D.: Ja, de academie stond zelfs in voor het
vervoer. De camionette heb ik echter
gemist, want ik ben naar Wervik getrokken
om daar in alle rust en kalmte te werken
aan mijn inzending: een paneel waarop ik
beschilderd behang had aangebracht en

drie beschilderde tapijten, elk gemonteerd
op een houten raamwerk. Mijn vader heeft
ze vervoerd op zijn bagagerek. Ik had al ver-
schillende werken op tapijt gemaakt. Ik
deed het opnieuw, voor de wedstrijd. Het
was wel de eerste keer dat ik een chassis
aankocht. De rekening was niet mals: het
kostte 35.000 frank. Mijn moeder was ver-
ontwaardigd, totdat ze hoorde dat de uitga-
ve te maken had met de Prijs Jonge
Belgische Schilderkunst.
K.B./D.P.: Was het raamwerk zichtbaar?
W.D.: Ja, een beetje. Het was dé manier om
een werk te presenteren. Maar het heeft niet
geholpen: de prijs heb ik niet gewonnen.
K.B./D.P.: Marin Kasimir, Willy Van Sompel
en Stephen Sack waren de laureaten in 1985.
W.D.: Ik had de prijs net niet gewonnen.
Verschillende leden van de jury, onder
anderen Jacqueline Lejeune en Anne-Marie
Gillion-Crowet, benaderden me en begroet-
ten me met Ah, le meilleur – want voor hen
was ik de eigenlijke winnaar. Ze zeiden me
dat ze het schandalig vonden dat ik de prijs
niet had gekregen. Flor Bex, een ander lid
van de jury, had gezegd dat dat niet kon
gezien mijn leeftijd. ‘Hij heeft nog veel jaren
om te winnen.’ Willy Van Sompel had
inderdaad een prijs gewonnen, maar hij
was 37 jaar oud. Dat was een groot leeftijds-
verschil. Ik was twintig jaar. Willy Van
Sompel haalde het omdat hij handig was.
Hij sprak Frans en Engels, hij kon boekhou-
den en hij kon ondernemen. Hij was mis-
schien naar New York geweest en hij had
begrepen hoe hij moest schilderen. De ori-
ginals wonnen niet omdat ze niet handig
waren. De originals waren Philippe
Tonnard, Hugo Debaere en ikzelf.
K.B./D.P.: Het is vreemd dat je je enerzijds
afkeert van de neo-expressionisten, en ander-
zijds in Willy Van Sompel geen geestesverwant
herkent.
W.D.: Hij schilderde een beetje slecht zodat
je kon denken dat het conceptueel was of
anti-schilderkunst. Ik was er in 1985 zeker
geen tegenstander van, maar ik had de prijs

toch liever zelf gekregen. Nog iemand
anders was dezelfde mening toegedaan: Jos
Van den Bergh. Hij vond het schandalig dat
ik de Jeune Peinture niet had gewonnen. Hij
nodigde me uit om deel te nemen aan een
televisieprogramma van het Humanistisch
Verbond. Hij bracht mij samen, in 121 Art
Gallery, met Jiri Georg Dokoupil. Stel je
voor! Ik weet nog dat ik hem vroeg om mij
uit te leggen wat een galerie was. Ik wist
niet eens wat een galerie was.
K.B./D.P.: Hoe verliep het gesprek met
Dokoupil?
W.D.: Ik herinner me dat Dokoupil een lijf-
wacht had. Ik was nog maar begonnen met
te proberen te begrijpen wat een galerie was
en hij zat daar met een bodyguard. Het was
belachelijk, maar Jos was fan van mij en
van Dokoupil. Dokoupil had geëist dat hij
niet herkenbaar zou worden gefilmd. Hij
was kalend en wou niet in beeld komen. Ik
heb dan maar gezegd dat ik ook niet wou
worden gefilmd. Ik heb geen goede indruk
gemaakt bij meneer Dokoupil. Het heeft
jaren geduurd vooraleer ik dat kon, een
goede indruk maken op de mensen.
K.B./D.P.: Wat heb jij verteld in dat televisie-
programma? 
W.D.: Niets. Ik kon ook geen Engels. Ik zat in
het tweede jaar en ik kon niets. Jos Van den
Bergh projecteerde ambities op mij die ikzelf
niet had. Ook de mensen in mijn omgeving
waren op dat moment ambitieuzer dan
ikzelf.
K.B./D.P.: In je verhaal lijkt naïviteit steeds te
sporen met (zelf)bewustzijn. Enerzijds zeg je
dat je niet wist wat een galerie is, anderzijds
kan je een figuur als Van Sompel zeer goed
plaatsen.
W.D.: Dat klopt, maar het ene is niet in
tegenspraak met het andere. Je bént naïef
als je achttien of negentien bent en kunst
maakt in een academie. Op dat moment
was enkel de grote kunstgeschiedenis van
belang. Die kende ik van de Soubryprentjes
en van het boek over moderne kunst van
Edward Lucie-Smith dat ik in de boekhan-

del van Hilde Peleman had gekocht.
Galeries kende ik niet. De Jeune Peinture
was zowat de eerste tentoonstelling waar-
aan ik had deelgenomen. Dat had ik dan
nog te danken aan Wim Ricourt en Jean-
Marie Bytebier. Ik had de oproep van Pierre
Vlerick immers gemist. Ricourt en Bytebier
hadden me getipt.
K.B./D.P.: In Het Nieuwsblad verschijnt op
22 april 1985 het artikel Jonge Werviknaar
op tv waarin een journalist – met de initialen
jbw – stelt: ‘Wim Delvoye uit Wervik heeft
slechts één ambitie: zichzelf waarmaken als
kunstenaar. Hij beseft wel dat het hard knokken
is om door te breken maar een gesprek met hem
maakt onmiddellijk duidelijk dat hij er veel
zoniet alles voor over heeft om dit te bereiken.
Velen zullen misschien denken dat het hier een
droombeeld is van een jongere, maar zijn erken-
ning bewijst dat hij op de goede weg is.’ Zo naïef
was je blijkbaar niet.
W.D.: Die journalist was misschien van
Zwevezele en vond dat ik het als laureaat
van de Jeune Peinture ver geschopt had.
Geloof me: ik wilde veel, maar ik wist niet
van wanten.
K.B./D.P.: De journalist citeert je ook. Je zegt:
‘Onze maatschappij wordt overspoeld met aller-
lei strekkingen. Mijn doel bestaat er dan ook in
een origineel iets te creëren. Het is precies die
eigenschap die men vooral apprecieerde in mijn
drie tapijtschilderijen. Als ik toch een poging
zou doen om mijn werk te omschrijven dan zou
ik het symbolisch, barok, anekdotisch, bewust
narratief met invloed van pop-art en de pattern
painting noemen.’ Je bent erg gedreven en kent
blijkbaar reeds de pattern painting.
W.D.: Dat verbaast me. Ik moet het hebben
opgepikt van iemand. Misschien van Paul
De Vylder? Ik was helemaal niet extreem
zelfbewust. Ik heb in 1985 bijvoorbeeld
deelgenomen aan een tentoonstelling in het
kasteel Blauwendaal in Waasmunster met
jonge schilders. Een toonbeeld van carrière-
planning was dat niet. 
K.B./D.P.: Wist men in de academie dat je net
naast de Jeune Peinture gegrepen had?

Wim Delvoye voor zijn werk in de tentoonstelling Jeune Peinture Belge, 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1985

Uitnodigingskaart tentoonstelling Wim Delvoye bij Plus-Kern, Brussel, 14 september – 19 oktober 1986, 
met het werk ‘Dura Lex Sed Lex’, 1986, acryl op tapijt (thans collectie Groninger Museum)

Wim Delvoye

Fairy-tale VII, 1986 
(bijdrage aan de tentoonstelling Jeugdzonde. Over opus één en opus min één, LLS 387, Antwerpen, 

19 maart – 30 mei 2009). Foto: Ria Pacquée
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Waarom heb je een
metronoom gekozen als bijdrage aan Jeugd-
zonde. Over opus één en opus min één?
Anouk De Clercq: Ik wilde graag iets kiezen
dat verwijst naar mijn muzikale achter-
grond: ik studeerde van mijn 6 tot mijn 16
jaar ritmiek, piano en notenleer. De piano
was mijn geliefkoosde instrument. Alles
kon ik erin kwijt. Soms denk ik dat ik in
zwart-wit werk omdat ik zo gewoon ben om
muziek te maken met de witte en zwarte
pianotoetsen. Als bijdrage had ik een piano
kunnen kiezen, maar dat was praktisch
onhaalbaar – nogal massief. Daarom dus
een metronoom: ritme.
K.B./D.P.: Waar heb je muziek gestudeerd? 
A.D.C.: Ik ging naar een gewone muziek-
school in een prachtig gebouw gelegen aan
het Gravensteen te Gent. 
K.B./D.P.: Werd je door je ouders gestimuleerd
om naar de muziekschool te gaan?
A.D.C.: Het was vooral mijn grootmoeder
die mij in de muziek heeft ingewijd. Als
klein meisje leerde ik op haar schoot piano
spelen en op een gegeven moment stimu-
leerde ze me om naar de muziekschool te
gaan. Op je zes jaar ben je evenwel te jong
om notenleer te volgen en een instrument
te bespelen. Daarom krijg je aanvankelijk
ritmiek. In de lessen ritmiek moet je op een
bijna lijflijke manier uitdrukken wat muziek
met je doet, hoe ritmes of hoe hoge en lage
tonen op je inwerken. Ik heb een haast
fysieke herinnering aan die lessen. Ik denk

dat mijn huidige werk nog altijd van een-
zelfde soort lichamelijke empathie vertrekt.
K.B./D.P.: Maar na de eerste jaren ritmiek
kwam je in een ‘gewone’ muziekopleiding
terecht?
A.D.C.: Inderdaad. Na twee jaar volgde ik
notenleer en zang. Als instrument koos ik
piano.
K.B./D.P.: Omdat je met dat instrument ver-
trouwd was? 
A.D.C.: Omdat ik het kende, ja. De buffet-
piano van mijn grootmoeder maakte in
mijn kinderjaren deel uit van mijn omge-
ving. Later kwam het instrument bij mij
thuis te staan. Ik had er een intieme band
mee. Ik vind een buffetpiano een prachtig
instrument. Op het moment dat je je han-
den op het klavier plaatst, is het alsof je een
ruimte ontsluit waar je in kan kruipen. Zo
zag ik de buffetpiano die bij mijn grootmoe-
der stond: als een tafel waar muziek uit-
kwam en waar je in kon kruipen zodat je
helemaal omringd was door de klank. Ik
wilde volledig opgaan in de muziek. Ik had
voortdurend de neiging om het deksel te
openen en de buffetkast te ontmantelen,
alsof ik écht in de piano wilde kruipen.
K.B./D.P.: Wat is je verder van de muziekschool
bijgebleven?
A.D.C.: Dat muziek een ongelooflijke har-
monie kan bewerkstelligen. Je kon net voor-
dien gevochten hebben op de speelplaats, in
de zangles versmolt je stem met al die ande-
re kinderstemmen tot een harmonieus
geheel. Om kippenvel van te krijgen! Dat
soort symbiose is voor mij nog altijd belang-
rijk. Ik werk graag samen met mensen en

Over opus één en min één
Interview met Anouk De Clercq  

W.D.: Ja. Ik stond niet bekend als een goede
leerling in de academie – tot ze hoorden dat
ik bíjna de prijs had gewonnen. Het waren
geen dommeriken. Ze letten goed op. Ze
werden voorzichtiger met het leveren van
kritiek. Ineens werd ik aanvaard.
K.B./D.P.: Waaruit bleek dat?
W.D.: Begin 1986 vond de tentoonstelling
Akademie bezet Vooruit plaats in het gelijkna-
mige kunstencentrum. Karel Dierickx
maakte de selectie en koos ‘de besten’, niet
alleen uit ons jaar: onder anderen Jean-
Marie Bytebier, Johan Creten, Wim Ricourt,
Jan Van Imschoot en ikzelf.

4.

K.B./D.P.: Wanneer zet je je eerste stap in de
‘echte’ kunstwereld?
W.D.: Een jaar later, in 1986, in Plus-kern,
de galerie van Jenny Van Driessche.
K.B./D.P.: Hoe was je daar terechtgekomen?
W.D.: Florent Minne had mijn werk gezien
in de Jeune Peinture Belge. Hij nam contact
met mij op en vroeg of ik nog ander werk
had. Ik heb het hem getoond, ook slechtere
werken, een beschilderde parasol bijvoor-
beeld, werken die ik al lang vernietigd heb.
Minne was opgetogen over wat hij zag en hij
is met foto’s van mijn werk naar Jenny Van
Driessche getrokken. Zij was al vanaf het
einde van de jaren 60 actief in Gent, waar
ze met kunstenaar Yves De Smet de galerie
had gerund. Na hun scheiding heeft zij de
galerie verdergezet in Brussel.
K.B./D.P.: Jenny Van Driessche heeft je dan
benaderd?
W.D.: Ja, dat is een grappig verhaal. Ik
woonde toen op de eerste verdieping van een
pand in Tempelhof in Gent. Dirk, wij hebben
elkaar toch leren kennen toen ik op de twee-
de verdieping van datzelfde pand huisde?
D.P.: Ja, dat herinner ik me nog.
K.B./D.P.: Hoe kwam het contact met Jenny
Van Driessche precies tot stand?
W.D.: Jenny was door Florent overtuigd om
contact met mij op te nemen. Omdat ik geen
telefoon had, belde ze naar haar moeder, die
in Gent woonde, met de vraag om me op te
zoeken. Toen haar moeder in Tempelhof
aankwam, merkte ze dat ik geen bel had. Ze
heeft steentjes tegen mijn ruit gegooid. Ik
hoorde iets vreemds, deed mijn venster
open en ik zag dat er een oud vrouwtje op de
stoep stond. Ze vroeg me om naar beneden

te komen en naar het nummer van haar
dochter te telefoneren. Ik stond daar met
vuile schoenen, ik leefde nog in de droom
van de bohème. Ik geloofde daarin. Ik had
geen geld. Maar natuurlijk had ik geen geld,
dat was ook de bedoeling! Het was ander-
zijds een ‘pure’ tijd. Ik had geen geld, maar
ik had tijd – veel tijd.
K.B./D.P.: Je hebt dan naar Jenny gebeld?
W.D.: Haar moeder had me een papiertje
gegeven met een telefoonnummer: een
nummer met een 02-prefix, een nummer in
Brussel dus! Omdat ik geen telefoontoestel
had, moest ik naar de Brandweerstraat,
waar er een telefooncel stond. Ik heb gebeld
met stukken van vijf frank. Enkele dagen
later ben ik naar Brussel gereisd met de
trein. Ik was twintig en ik had niets. Ik had
ook nog geen rijbewijs. 
K.B./D.P.: Hoe verliep de ontmoeting?
W.D.: Zeer hartelijk. Florent was er ook,
allicht om het ijs te breken. Jenny heeft me
een tentoonstelling aangeboden. In 1986
heb ik er voor het eerst geëxposeerd. Zij is
erg belangrijk voor me geweest. Ik was nog
enorm naïef, maar ze heeft daar geen mis-
bruik van gemaakt. Ze heeft me veel uitge-
legd. Jenny heeft mijn blikveld geopend,
omdat ze ouder en wijs was. Ik was goed
terechtgekomen! Jenny was wel een beetje
hebberig. Als ze iets verkocht, zei ze altijd:
‘Ja, dat kost niet veel, van jou kunnen wij
niet leven.’ Ik moest mij schuldig voelen
omdat ze máár de helft nam op zo’n bela-
chelijke som. Anderzijds heeft ze me ook
een moraal geschopt, gedurende twee, drie
jaar. Jenny was tegen commercie. Er was
niemand die beter deed dan Carl Andre.
Carl Andre was integer, Carl Andre was een
echte kunstenaar, Carl Andre hield niet van
aardse goederen, integendeel, hij had altijd
een overall aan. Hij liep bij wijze van spre-
ken op zijn blote voeten, zoals Nesten. Ik
heb minstens evenveel jaren nodig gehad
om mij te ontdoen van die morele ballast.
K.B./D.P.: Waarom wilde Jenny Van Driessche
samenwerken met jou?
W.D.: Ze wilde breken met alles wat ze voor-
heen gedaan had. Misschien had Benno
Premsela haar daarvan overtuigd.
Premsela, Nederlands designer en verzame-
laar, kwam geregeld bij Jenny over de vloer.
Hij had veel invloed op haar. Ze wou iets
anders, maar was er ook halfslachtig in.
Uiteindelijk bleef ik de enige kunstenaar bij
haar met dit soort werk.

K.B./D.P.: Welke werken heb je getoond in
Plus-kern?
W.D.: De schilderijen op tapijt. Er is ook een
catalogus uitgegeven, waarvoor Florent
Minne een tekst heeft afgeleverd, vertaald
in drie talen. Hij schreef heel barok. In de
eighties was dat haast een plicht.
K.B./D.P.: Heeft Jenny Van Driessche die cata-
logus betaald?
W.D.: Neen, ik heb het geld op tafel gelegd.
Ik had een sponsor gevonden. Jenny heeft
dat boekje cadeau gehad.
K.B./D.P.: Hoe had je dat voor elkaar gekregen?
W.D.: Ik had meegedaan aan een theater-
stuk dat Souvenirs van het hart was getiteld
– een grote theaterproductie, opgezet door
het Kanaal in Kortrijk. Zes kunstenaars
namen eraan deel. Ik maakte een ‘ruimte’
met tapijtschilderijen. Naar aanleiding
daarvan heb ik een bedrijfsleider leren ken-
nen in het Kortrijkse die 40.000 frank veil
had voor een boekje. Ik had geld voor een
catalogus, maar er was geen aanleiding om
er een uit te geven. Toen Jenny mij uitnodig-
de, was de gelegenheid er. Ik wou per se de
naam van haar galerie op de cover. Het was
belangrijk om bij Plus-kern te exposeren
omdat het een serieuze galerie was. De gale-
rie gaf ook sérieux aan mijn werk. Ik had dat
snel door. Philippe Tonnard verkocht veel
bij galerie De Gryse. Ik had geen geld, maar
ik wou niet in die galerie exposeren, omdat
ik dacht dat het op lange termijn een pro-
bleem zou worden als je bij zo’n leuke gale-
rie zit. Ik wou absoluut niet dat mijn werk
leuk gevonden werd.
D.P.: Toen ik jou wat later leerde kennen, sprak
je over kunstenaars zoals Milan Kunc en
Rhonda Zwillinger. Herinner jij je wanneer jij je
werk in relatie tot dat soort kunstenaars begon
te zien?
W.D.: Ik denk dat Plus-kern in dat verband
heel belangrijk is geweest. Jenny stond met
heel wat ‘internationale’ actoren in con-
tact, met Benno Premsela zoals ik al zei,
maar ook met Paul Maenz, die heel lang een
galerie heeft gehad in Brussel. Jenny heeft
het werk getoond van Peter Roehr, de
vriend van Paul Maenz, die op jonge leeftijd
is gestorven. Zij kende heel goed de
Amsterdamse galeriste Riekje Swart, waar
ik in 1988 zou exposeren. Jenny had een
goed netwerk. Als Frans Haks naar Brussel
kwam, overnachtte hij steeds bij haar. Haks
was directeur van het Groninger Museum
en wou daar een nieuw concept introduce-

ren. Hij wou de barokkunst lanceren – een
regelrechte aanslag op het modernisme.
Jenny toonde mijn werken aan Haks. Hij
was heel enthousiast en bracht mijn werk
in verband met de kunstenaars uit de East
Village, zoals Arch Connelly en Rhonda
Zwillinger. Hij was daar wild van. Hij heeft
bewezen dat hij het meende, want hij heeft
er een tijdje zijn gehele museumbudget aan
besteed. Via Jenny kwam ik direct of indi-
rect in contact met dat soort ideeën. Mijn
blikveld werd breder.
K.B./D.P.: Heb je ook werken verkocht in Plus-
kern?
W.D.: Ja, onder andere mijn bijdrage aan
Jeugdzonde. Over opus één en opus min één,
een klein tapijtschilderij. Jenny wist het op
de opening te verpatsen aan Bert De
Leenheer en Dirk Van Hecke van de latere
Galerie Transit. Na amper twee, drie jaar
begon ik mij echter te schamen voor mijn
tapijtwerken en kreeg ik spijt dat ik het werk
aan hen verkocht had. Het is afgrijselijk
lelijk! In 1988 en 1989 beschilderde ik mijn
eerste gasflessen met motieven in Delfts
blauw, en ik vond dat de tapijtschilderijen te
veel refereerden aan de nieuwe schilder-
kunst. Bovendien had de tijdgeest zich
inmiddels tegen alles gekeerd wat naar verf
rook. Ik was zo perfectionistisch dat ik wer-
ken die in mijn achting daalden het liefst
van al in rook zag opgaan. Ik droomde van
een smetteloos oeuvre. Zodoende vroeg ik
Bert en Dirk om het werk terug te mogen
kopen.
K.B./D.P.: En is dat gelukt?
W.D.: Nee. Hoe meer ik insisteerde, hoe
meer Bert en Dirk ervan overtuigd raakten
dat zij een volstrekt uniek werk in hun bezit
hadden. Ze bezitten het nog steeds.

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Koen Brams

Bovenstaand interview werd afgenomen in
opdracht van LLS387 (Antwerpen) in het
kader van de tentoonstelling Jeugdzonde. Over
opus één en opus min één (19 maart – 30 mei
2009). Zie ook http://users.telenet.be/lls387/
interv_wim_delvoye.html

Anouk De Clercq

metronoom (bijdrage Anouk De Clercq aan de tentoonstelling Jeugdzonde. Over opus één en opus min één, 
LLS 387, Antwerpen, 19 maart – 30 mei 2009). Foto: Ria Pacquée
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ga daarbij steeds naar die samenklank op
zoek. 
K.B./D.P.: Heb je ook uit andere kunstvormen
iets meegekregen?
A.D.C.: Je kan gerust zeggen dat ik de per-
fecte culturele opvoeding heb gekregen.
Mijn moeder nam mij al op erg jonge leeftijd
mee naar theater. Rond mijn twaalfde zag ik
Fase (1982) en Rosas danst Rosas (1983)
van Anne-Teresa De Keersmaeker in het
NTG in Gent. Ik herinner mij dat ik bij
thuiskomst in de woonkamer stukken van
de voorstelling nadanste. Mijn moeder
noemde mij haar derwisjke omdat ik de
draaiende en tollende bewegingen uit Fase
imiteerde. Ik wilde voortdurend meedoen.
Als kind ben je niet in staat om zo’n voor-
stelling te analyseren. Net als bij de eerste
muzieklessen heb ik een haast lichamelijke
herinnering aan de dansvoorstellingen die
ik zag in mijn jeugd. 
K.B./D.P.: Speelde beeldende kunst een rol in
jouw jeugd?
A.D.C.: Niet echt. Mijn moeder had noch-
tans een tijdlang een relatie met een beeld-
houwer. Soms hielp ik hem een beetje. Het
boetseren in was vond ik best intrigerend,
maar voor het overige sprak beeldhouw-
kunst mij niet zo aan. De man was verzot op
de jazzmuziek van mensen als Chick Corea
en Keith Jarrett. Een leuke bijkomstigheid
was dat hij ook lesgaf op de Gentse
Academie voor Schone Kunsten waar hij
Johan Grimonprez onder zijn leerlingen
telde. Johan kwam vaak bij ons op bezoek.
Hij speelde mee in Les Ballets Contemporaines
de la Belgique en we gingen vaak kijken.
K.B./D.P.: Heb je je muziekopleiding uiteinde-
lijk volledig afgemaakt?
A.D.C.: Nee. Op mijn zestiende ben ik ermee
opgehouden. Ik voelde mij niet meer thuis
op de muziekschool. 
K.B./D.P.: Hoe kwam dat?
A.D.C.: Ik heb acht jaar dezelfde leerkracht
gehad, een schat van een dame die mij
geleerd heeft om keuzes te maken… maar
mijn keuzes vielen steeds minder samen met
de hare. Eerst kwam ik met Bartók aanzet-
ten. Rond mijn vijftiende greep ik echter naar
steeds minimalere muziek. Aanvankelijk
stelde mijn leerkracht zich open op, maar ik
werd met de dag rebelser. Om begrijpelijke
redenen vond zij het ook niet zinvol om mij
die muziek te leren spelen. In klassiek
muziekonderwijs loopt je traject van vrij
eenvoudig naar steeds complexer. Ik
bewandelde de omgekeerde weg: ik evolu-
eerde naar steeds abstractere muziek; ik
wilde de muziek reduceren tot pure klank. 
K.B./D.P.: In welke muziek was je precies geïn-
teresseerd? 
A.D.C.: Ik hield van componisten als Philip
Glass, Steve Reich en Terry Riley. Wat ik bij-
voorbeeld geweldig vond, is Riley’s In C. In
dat werk voor een ensemble met variabele
bezetting is de enige regel dat alle muzikan-

ten de c spelen – de noot do. Elke muzikant
mag zelf het moment bepalen waarop hij
inzet en de rustpauzes worden ten dele door
de aard van het instrument bepaald: een
strijkinstrument kan blijven spelen, een
trompettist moet adempauzes nemen. Die
muziek fascineerde mij enorm. 
K.B./D.P.: Met het muziekonderwijs was het
afgelopen… Wat deed je toen?
A.D.C.: Mijn humaniora afmaken. Ik liep
school in het Atheneum aan de Voskenslaan
in Gent. Dat was geen goede ervaring; enkel
een leraar Nederlands is mij bijgebleven. Ik
bracht vanaf mijn zestiende overigens veel
tijd door in de bioscoop. Van de ene dag op
de andere ben ik gestopt met muziek en heb
ik me met evenveel overgave op (de taal
van) het beeld gegooid. 
K.B./D.P.: Waar kwam die liefde voor film plots
vandaan? 
A.D.C.: Ik wilde weten of het mogelijk was
om een verhaal te vertellen dat louter en
alleen uit beelden bestaat – zonder woorden
of muziek dus. Waarom? Ik weet het eigenlijk
niet. Ik vermoed dat ook dat in het verlengde
lag van mijn rebellie op de muziekschool.
K.B./D.P.: Zocht je naar een bepaald soort
films? Stomme films bijvoorbeeld?
A.D.C.: Nee, ik was vooral gek op de Japanse
cinema en de films van Theo Angelopoulos.
Die Griekse cineast maakt heel uitgepuurde
portretten van de mens in zijn omgeving,
opgebouwd in lange plans-séquences, met
kale landschappen, veel monologues intéri-
eurs en meditatieve, melancholische muziek.
In 1988 zag ik Landschap in de mist. De titel
zegt al genoeg!
K.B./D.P.: En maakte je zelf kunst?
A.D.C.: Ik schreef theaterstukken die ik
samen met mijn vrienden opvoerde – uiter-
aard trad ik zelf op als regisseur. Daarnaast
schreef ik ook teksten. 
K.B./D.P.: Wat voor teksten?
A.D.C.: Ik beschreef allerlei situaties waar-
bij ik de nadruk legde op mijn subjectieve
beleving van de situatie. Je zou mijn teksten
uit die tijd gepoëtiseerde of getransformeer-
de beschrijvingen kunnen noemen. Ikzelf
zie ze evenwel hooguit als een veredeld dag-
boek. Ik had iets nodig om het gat te vullen
dat na het verlaten van de muziekschool
was gevallen. Aanvankelijk wilde ik name-
lijk schrijver worden. 
K.B./D.P.: Hoe kwam je op dat idee? 
A.D.C.: Omdat ik boeken verslond. Als ik
niet aan de piano zat, las ik boeken. Verder
ging dat evenwel niet.
K.B./D.P.: Wat heb je uiteindelijk na je huma-
niora gedaan?
A.D.C.: Rond mijn zeventiende raakte ik
bevriend met een groep acteurs – ik ging
nog steeds vaak naar theater – en een van
hen, een vrouw met wie ik nog steeds
bevriend ben, raadde mij aan een filmoplei-
ding te volgen. Zij heeft mij van mijn twijfel
verlost. Ik zocht immers een richting waar-

in ik al mijn fascinaties kwijt kon: tekst,
beeld en muziek. Uiteindelijk heb ik mij
ingeschreven in de afdeling fictiefilm van
Sint-Lukas Brussel.
K.B./D.P.: Waarom koos je niet voor het RITS? 
A.D.C.: Omdat die opleiding mij te tech-
nisch leek en te zeer gericht op televisie. In
Sint-Lukas stond de auteur centraal en
werd film als een volwaardige kunstvorm
bekeken. Bovendien wist ik dat Marc
Didden in Sint-Lukas Brussel lesgaf. Ik had
lovende commentaren opgevangen over de
manier waarop Didden zijn eerste lang-
speelfilm Brussels by Night (1983) had aan-
gepakt. Ik vond het ook knap hoe hij erin
geslaagd was om die film met een heel
beperkt budget te realiseren. 
K.B./D.P.: Je had in Sint-Lukas ook voor de
afdeling experimentele film kunnen opteren.
Dat zou in jouw geval niet onlogisch zijn
geweest.
A.D.C.: Dat klopt, maar over die richting
werd gezegd dat alles er mogelijk was en dat
de leraars zich heel inschikkelijk en tolerant
opstelden. Het klonk mij niet bepaald uitda-
gend in de oren. Ik had behoefte aan sterke
leermeesters met wie ik de confrontatie kon
aangaan. 
K.B./D.P.: Wat waren de eerste dingen die je
gemaakt hebt in Sint-Lukas?
A.D.C.: Werkjes in opdracht rond typische
thema’s. Onze allereerste opdracht had als
thema ‘man en vrouw’. Ik heb toen een drie
minuten durend filmpje gemaakt over
Adam en Eva en de Val uit het Paradijs,
bekeken door de ogen van een kind, een
klein meisje. Voor een kind is dat hele ver-
haal over Eva die uit een rib van Adam
wordt geboren nogal absurd en onbegrijpe-
lijk. Een kind ziet alles ook vanuit een heel
laag perspectief. Ik heb dus de absurditeit
van het gebeuren in de verf gezet en alles
vanuit kikkerperspectief gefilmd. Op het
einde kijkt het meisje met een rare blik naar
de appel, alsof ze het allemaal niet te best
begrijpt. Ze legt de appel terzijde. Het filmpje
was heel sec, maar best grappig, vond ik.
Later moesten we nog filmpjes maken rond
thema’s als ‘het zelfportret’ of ‘het dorp’. 
K.B./D.P.: Vond je je gading in de opleiding fic-
tiefilm?
A.D.C.: Ik kon mij best vinden in de werk-
wijze die je aangeleerd kreeg: de combinatie
van schrijven, regisseren en monteren, en
het teamwork dat gepaard gaat met het
maken van een film. Ik hield van het mon-
tagewerk omdat ik er een muzikaal aspect
in ontdekte en daarnaast vond ik het prettig
om zelf muziek te kiezen. Het was precies
zoals ik het mij voorgesteld had: in de film-
opleiding kwamen al mijn interesses
samen. 
K.B./D.P.: Je hebt je dus tijdens je schooltijd tot
een professionele cineaste ontwikkeld?
A.D.C.: Dat ook weer niet. Want in de loop
van mijn tweede jaar begon ik kritischer te
staan tegenover mijn opleiding. 
K.B./D.P.: Hoe kwam dat?
A.D.C.: Vooral de lessen van Chris Dercon,
Herman Asselberghs en Willem De Greef
zaten daar voor iets tussen. Zij lieten ons
kennismaken met experimentele film en
video. De Greef gaf bovendien filmanalyse
en semiotiek. Ik begon het lineaire en nar-
ratieve stramien van klassieke fictiefilms
saai te vinden. Ik kreeg ook het gevoel dat er
iets ontbrak. 
K.B./D.P.: Wat precies? 
A.D.C.: Het lichamelijke contact met het
materiaal. Dat was precies wat ik zo sterk
had ervaren in de tijd dat ik nog piano
speelde. In experimentele films is dat con-
tact soms letterlijk af te lezen aan de kras-
sen die in de filmrol zijn aangebracht. Het
maken van een fictiefilm is daarentegen een
erg afstandelijke bedoening. Het is vooral
een kwestie van delegeren en aanwijzingen
geven. 
K.B./D.P.: Welke cineasten waren toen je voor-
beelden?
A.D.C.: Ik was vooral gebeten door de expe-
rimentele cinema van de jaren 20 en 30:
mensen als Walter Rutmann, Oskar
Fischinger… Mijn grootste voorbeeld was
Len Lye (1901-1980). Toen ik zijn films
leerde kennen, dacht ik: dát soort films wil
ik maken. Lye maakte muziek met beelden
en dat was precies wat mij voor ogen stond. 
K.B./D.P.: Welke invloed hadden zijn films op
jouw werk? Wat voor films maakte je in die tijd
in Sint-Lukas?
A.D.C.: Een voor mij cruciaal werk was
ongetwijfeld Born Blind uit 1993.
K.B./D.P.: In 1993 was je 22 jaar. Born Blind
was dus je afstudeerwerk? 

A.D.C.: Nee, het was het eindejaarswerk
van mijn derde jaar. Ik heb mijn derde jaar
namelijk overgedaan, samen met de mees-
ten van mijn medestudenten. 
K.B./D.P.: Omdat men ontevreden over jullie
was?
A.D.C.: Ik zat in een fantastisch jaar met
onder anderen Erik Lamens en Vincent Bal.
Het was een heel hechte groep waarin
iedereen elkaar geweldig stimuleerde. Maar
na een tijdje werden de onderlinge banden
te sterk. Het persoonlijke en het artistieke
begonnen door elkaar te lopen. Wat aan-
vankelijk stimulerend werkte, pakte plots
destructief uit. Op dat moment hebben de
leraars beslist om ons ‘uit elkaar te trekken’
door een aantal studenten het jaar te laten
overdoen. Zodoende is Born Blind het einde-
jaarswerk van mijn derde bisjaar. 
K.B./D.P.: En wat had je precies gemaakt?
A.D.C.: Ik heb louter en alleen wolken
gefilmd. Ik had mijn buik vol van al die films
die rond man-vrouwverhoudingen en rela-
tieproblemen draaiden. Gebabbel vond ik
het. 
K.B./D.P.: Born Blind was een statement?
A.D.C.: Het was een duidelijk signaal dat ik
mijn eigen weg wou zoeken. Hoe onschul-
dig en zachtaardig hij ook lijkt. 
K.B./D.P.: Hoe reageerden de docenten op de
film?
A.D.C.: Zeer slecht. Op het einde van het
jaar werden alle eindejaarswerken getoond.
Ik werd als enige ter verantwoording geroe-
pen. Ik zie het nog altijd voor mij: die lange
tafel met de heren juryleden! Dat was op
zich best een grappig tafereel. Ik kreeg even-
wel te horen dat de school mij niets meer te
bieden had. Die conclusie kon ik op zich best
begrijpen. 
K.B./D.P.: Wellicht had je in de afdeling experi-
mentele film wel gescoord met deze film…
A.D.C.: Misschien. Ik moet er overigens aan
toevoegen dat ik erg veel zorg heb besteed
aan de film, ook al was het een statement. Ik
heb met grote zorgvuldigheid wolken gese-
lecteerd en een montage gemaakt waarin
wolken in realtime afwisselen met wolken
die aan een versneld tempo – in timelapse –
bewegen. De muziek is van Steven Brown
en Blaine Reininger van Tuxedomoon, een
Brusselse groep uit de jaren 80. Dat levert
een lichte, vrolijke stroom van klanken op
die fungeert als een soort draad om de beel-
den aan op te hangen.
K.B./D.P.: Wat wilde je met de titel uitdrukken:
Born Blind? 
A.D.C.: Als je geboren wordt, ben je blind…
en ervaar je de wereld op een zuiver licha-
melijke manier. Dat was precies wat ik
wilde: weg van de woorden en weg van het
verhaal. Ik wilde een puur lichamelijke
ervaring overbrengen. Ik beschouw de wol-
kenfilm als mijn auteursmanifest. Om die
reden heb ik hem als eerste film op mijn site
gezet.
K.B./D.P.: Eigenlijk had je Born Blind als bij-
drage kunnen voorstellen voor Jeugdzonde.
Over opus één en opus min één.
A.D.C.: Dat was een optie geweest, inder-
daad. Het zou evenwel erg duur zijn uitge-
vallen – het gaat immers om een 16 mm-
film, je moet hem in loop afspelen op een
aangepaste projector óf hem overzetten op
een andere drager. Maar ik weet niet of ik
deze film nog wil laten zien. Het is een film
die toen voor mij belangrijk was, maar
gedateerd is.

Transcriptie: Tom De Moor
Redactie: Dirk Pültau

Bovenstaand interview werd afgenomen in
opdracht van LLS387 (Antwerpen) in het
kader van de tentoonstelling Jeugdzonde. Over
opus één en opus min één (19 maart – 30 mei
2009). Zie ook http://users.telenet.be/lls387/
interv_anouck_de_clercq..html

Anouk De Clercq

Conductor, 2004

Een dikke tien jaar na Born Blind (zie interview) maakt Anouk De Clercq opnieuw een wolkenfilm: 
Conductor (2004), een kort werk waarin ze voor het eerst gefilmde beelden samenbrengt met 3D-animatie. In

tegenstelling tot de snelle montage in Born Blind toont Conductor een zachte flow van wolken, die door middel van
digitale technieken steeds donkerder worden gemaakt, tot het moment van ontlading waarop de bliksem inslaat.
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DANIËL ROVERS

1.

Als je iemand amper kent, dicht je hem in
ieder geval een levenswil toe. Jeroen Mettes
schreef vanaf zijn eerste publicatie alsof hij
de waarheid op de hielen zat, formuleerde
schijnbaar even gemakkelijk als hij adem-
haalde en spreidde een belezenheid tentoon
die naast bewondering ook afgunst wekte.
Hij werd bekend binnen de kleine, maar
actieve kring Nederlandstalige poëzieblog-
gers met zijn Poëzienotities, een blog die hij
in 2005 opstartte. Aan de Universiteit van
Leiden, waar hij literatuurwetenschap stu-
deerde, werkte Mettes aan een Engelstalig
proefschrift over de vraag hoe poëzie gestal-
te krijgt door de grenzen in de taal op te zoe-
ken. Hij publiceerde essays, prozaschetsen
en gedichten in Passionate, Parmentier en
yang, het tijdschrift waarvoor hij korte tijd
als redacteur actief was.

Op 21 september 2006 benam Jeroen
Mettes zich het leven. Uit de reacties die de
volgende dagen binnenkwamen op zijn
weblog, waar hij de laatste posting leeg had
gelaten, bleek dat hij deel was gaan uitma-
ken van een heuse webgemeenschap.1 De
meeste lezers kenden Mettes louter via zijn
schriftuur – een dichter schreef met spijt:
‘had hem twee keer bijna ontmoet’2 – maar
dat maakte de schok van zijn overlijden er
niet minder om. Mettes was zijn lezers zeer
nabij, niet in de laatste plaats omdat hij zijn
intelligentie paarde aan een wereldwijze
eerlijkheid. Uit de bijdragen aan zijn blog
klonk, en dit is dé prestatie in elk schrijven,
een levensechte stem op, eentje die kon
bewonderen, bevragen en vervloeken. Op
zijn crematie zagen velen voor het eerst hoe
deze stem er bij leven uit had gezien: een
jongeman met bril, donkerblond haar, een
onopvallende verschijning.

Jeroen Mettes liet een ongepubliceerd
gedicht van 100 pagina’s na, N30 geheten,
enkele gedichten, essays en de fundamen-
ten van een proefschrift. Zijn weblog Poëzie-
notities staat nog online, maar is onderhe-
vig aan weberosie. De tekst is vervaagd tot
het wit van de achtergrond, en de reacties
op de postings bevatten hoe langer hoe meer
aankondigingen van Viagra-dealers en
advertenties voor filmpjes teen lesbian sex.
Dit is voortaan het klimop dat over de gra-
ven van te jong overleden dichters groeit. 

2. Begeerte

Waarom zouden we überhaupt ‘poëzie’
lezen? Op die vraag probeerde Jeroen Mettes
in zijn essays een afgewogen antwoord te
formuleren. Dat hij de vraag stelde, beloofde
al veel goeds; niets is vervelender als litera-
tuur door haar verdedigers als universele
waarde wordt voorgesteld – poëzie verkocht
als culturele levertraan voor het lijf en de
leden van de losgeslagen mens. Mettes stel-
de dat we in de eerste plaats moeten besef-
fen dat het heel goed mogelijk is om de
poëzie af te schaffen, als het moet morgen
al. Zij bestaat namelijk bij de gratie van het
besluit poëzie te gaan lezen, of eigenlijk, het
besluit een tekst als poëzie te lezen. Daarom
is het genre per definitie in gevaar.3 De
populariteit van pogingen om de poëzie uit
haar precaire (marginale) positie te verlos-
sen door haar te verklaren op grond van
evolutionair-psychologische theorieën – het
gedicht zou teruggaan tot het ritueel en nei-
gen tot betekenisloosheid – kunnen worden
opgevat als een teken van onzekerheid bij
de lezersgemeenschap, die haar beslissing
poëzie te lezen verankerd wil weten in een
groter, biologisch verband. Mettes reageer-
de zeer scherp op evolutionaire verklarin-
gen van het fenomeen poëzie, bijvoorbeeld
J.H. de Roders Het schandaal van de poëzie en
de kritische reactie daarop van Jan
Lauwereyns in Splash. De Roder en
Lauwereyns raakten beiden aan het thema
dat Mettes in zijn proefschrift onderzocht,
namelijk ‘poëzie voorbij de betekenis’,
waarbij meteen moet worden aangetekend
dat Mettes dit waarschijnlijk een banale

omschrijving zou hebben geacht; poëzie
was voor hem altijd al voorbij de betekenis.
Daarmee moest volgens hem het denken
over poëzie nu juist beginnen.

Anderen probeerden de hedendaagse
poëzie te redden door een nieuwe manier
van lezen af te kondigen. De postmoderne –
‘moeilijke’ – poëzie eiste nieuwe leesstrate-
gieën omdat zij niet langer de overheersen-
de stem van de dichter liet horen; de lezer
werd door de tekst geconfronteerd met zijn
vergeefse streven naar coherentie, dat wil
zeggen met zijn eigen betekenisdrang.4 De
nadruk die zo (terecht) op de rol van de
lezer werd gelegd, verhulde volgens Mettes
echter dat het gedicht op deze manier werd
begrepen als een afwijking op de impliciete
regels van het genre. Een dergelijke benade-
ring van poëzie, onder meer voorgestaan
door Thomas Vaessens en Jos Joosten in
hun toegankelijke studie naar postmoderne
poëzie in Nederland en Vlaanderen, zou
daarom ‘academisch’ kunnen worden
genoemd, in de negatieve betekenis van dat
woord. De lectuur blijft er geworteld in een
normerende esthetica.5

Mettes koos zelfverzekerd voor een ander
uitgangspunt, wat in de ogen van sciëntisti-
sche literatuurbeschouwers arbitrair moet
lijken, namelijk het verlangen dat sommige
lezers drijft om poëzie te lezen. Hij verklaar-
de dat poëzie zal blijven bestaan zolang er
lezers zijn die zich in de mond van de tekst
durven te werpen: ‘De lezer gooit zichzelf in
het gedicht, zoals Empedokles zich in de
vulkaan gooide.’6 Als academicus betoonde
hij zich zo een dilettant, iemand die wordt
gedreven door de begeerte voor wat hij pro-
beert te begrijpen, en probeert te begrijpen
wat hij begeert. Maar natuurlijk schuilt
juist hierin voor een wetenschapper het
hoogste engagement.

3. Ritme

Wat is eigenlijk poëzie? Wie op die vraag een
antwoord zoekt, begint er meestal mee het
gedicht voor te stellen als een ruimtelijk
fenomeen. Het gedicht als een doos, waar
de buitenkant wordt gevormd door de
woorden en de zinnen en de binnenkant
door de betekenis. Die voorstelling leidt ver-
volgens tot een onderscheid tussen ener-
zijds de dichters die begrijpelijke verzen
schrijven, gedichten waarvan de betekenis
zich makkelijk laat raden – de doos kan zon-
der problemen worden opengemaakt – en
anderzijds de dichters die moeilijke of zelfs
onbegrijpelijke teksten produceren – een
brandkast die door geen meesterdief kan
worden gekraakt.7 Het eerste type dichter
wordt door de critici ‘podiumdichter’
genoemd, het laatste type heet, vooral als
hij of zij het erg bont durft te maken, een
‘hermeticus’ of een ‘charlatan’ te zijn. Van
een definitie zijn we zo ongemerkt in een
evaluatie beland, want zo is de werking van
ideologie, in dit geval de esthetische ideolo-
gie waardoor Nederlandstalige poëziebe-
schouwers zich nogal eens laten leiden, een
beginselprogramma dat uit niet meer
bestaat dan een visuele metafoor. Misschien
kunnen we ons daarom laten verleiden tot
een stichtelijke bedenking: hoeveel hoofd-
pijn zouden wij krijgen als wijnproevers
hun oordeel baseerden op de inhoud, uitge-
drukt in pure liters, van de fles?

In het vorm versus inhoud-lezen wordt,
vaak met de beste didactische bedoelingen,
de kern van wat poëzie is uitgevlakt. Mettes
bestreed dit misverstand, door opnieuw te
kijken naar de eigenlijke kwaliteiten van
poëzie, een kwestie van de juiste definitie.
Hij stelde dat een gedicht nu juist een
gedicht is voor zover het als tekst de lezer
geen duidelijke ruimtelijke voorstelling
meegeeft van zichzelf en zijn oorsprong. In
poëzie blijft de spreeksituatie ongewis; wie
er het woord neemt, kan niet met zekerheid
worden vastgesteld, zodat wat er gezegd
wordt onmogelijk de aanvang kan zijn van
de lectuur. Het is daarom in eerste instantie
niet belangrijk wat er in een gedicht gezegd
wordt; waar het om gaat is op het spoor te
komen hoe het gezegd wordt.8 Met andere
woorden: de neiging om zaken uit te pak-

ken, die met iedere verjaardag sterker
wordt, moet tot zinnen komen; peuters zijn
vaak even blij met de verpakking als met
het daadwerkelijke cadeau. 

Dat hoe van poëzie is natuurlijk wel vaker
onderwerp van overpeinzing geweest in de
literatuurwetenschap. Invloedrijk vanaf de
jaren 20 was het werk van Roman Jakobson,
die benadrukte dat in poëzie het woord in de
eerste plaats als woord (taalmateriaal) wordt
ervaren, en niet als middel tot communica-
tie. Hij introduceerde het begrip ‘poëtische
functie’ en onderzocht hoe dichters de com-
binatie- en selectieregels van de grammatica
naar hun hand zetten, wat onder meer het
geval is bij metaforisch taalgebruik (‘de
spraakgebreken van de schaduw’, ‘de zwarte
melk van de vroegte’). Veel aandacht is in de
20ste eeuw dan ook gegaan naar dit beel-
dende aspect van poëzie.

Jeroen Mettes verlegde in zijn essays de
aandacht van het beeldende aspect van
poëzie naar haar ritmische aspect.9 Een
gedicht definieerde hij als ‘intensief gerit-
meerde taal’ en hij sprak, in navolging van
Jakobson, van de ‘ritmische functie’.10 Het
verlangen naar poëzie, zoals hierboven
gezegd het uitgangspunt van zijn poëtica,
verklaarde hij als een ‘gegrepen worden’
door het ritme.11 Het ritme van een gedicht
voert de poëzielezer weg uit de wereld van
de ruimtelijke voorstellingen naar een
wereld die geen afmetingen kent en waarin
de tijd niet verstrijkt. Hierin verschilt poëzie
van de dagelijkse spreektaal, waar het zins-
ritme de spreker altijd weer naar een voorlo-
pig einde voert, naar een punt of een pauze.
Het poëtische ritme daarentegen breekt het
lineaire verloop van de tijd open en werkt
daardoor in op de ervaring. Dit is wellicht
voor elke poëzielezer het utopische moment
van de lectuur, het verwijlen op een plek die
geen ‘hier’ is, maar waar we toch zijn ‘als
we lezen of luisteren’.12

4. Overtuiging

Jeroen Mettes verafschuwde het ironische
spreken met de passie van een late bekeer-
ling: ‘Ik haat ironie. Het is iets voor extreem
middelmatige mensen die de hersens of de
moed niet hebben hun haat te focussen; dus
haten ze alles een beetje en vinden alles
eigenlijk ook wel weer sympathiek.’13 De
ironicus waant zichzelf verheven boven het
eigen spreken en ontloopt zo iedere verant-
woordelijkheid richting toehoorder of lezer.
Het is een vorm die de openlijke dissensus
ontwijkt, elk geschil uit de weg gaat en zich
zo in dienst stelt van de status quo. Ironie is,
zoals Mettes met Deleuze opmerkte, het
instrument van de meesters.14

Poëzie was voor Jeroen Mettes wellicht
het tegendeel van ironie, namelijk een
schriftuur die tot het ‘uiterste’ durfde te
gaan en zich radicaal openstelde voor de
wereld, inclusief die van het zelf.15 Hierin
volgde hij de dichter Dirk van Bastelaere,
die eigenlijk sinds zijn debuut in 1984 een
werelds sérieux van de poëzie heeft verde-
digd. Waar Van Bastelaere in zijn essay Aura
in een coma evenwel stelde dat poëzie
authentiek zou kunnen zijn door steeds
opnieuw de inauthenticiteit van het gedicht
te demonstreren, opperde Mettes dat de
auteur hiermee een te afstandelijke, bijna
ironische positie innam ten opzichte van
zijn gedichten. Bovendien leek de stelling
dat een dichter altijd een zekere grens in
acht moet nemen, weersproken te worden
door Van Bastelaeres eigen gedichten, waar
de dichter in een welhaast lyrische overgave
elke specifieke gedachte loslaat, zodat, in de
woorden van Mettes, de taal zelf ‘begint te
denken’. In een volmondige, zo niet idiote
beaming van de utopie, school volgens
Jeroen Mettes de kracht van poëzie, een
kracht die niet hoefde te worden ingetoomd
door de geboden van de negatieve theologie:
‘Het is de positieve, volkomen imbeciele
bevestiging van het onmogelijke, die
gedichten pas mogelijk maakt.’16

In 2005 startte Jeroen Mettes de weblog
Poëzienotities waarin hij de Nederlandstalige
poëzie zou gaan verkennen, een laagland
dat hij tot dan toe naar eigen zeggen links

had laten liggen ten faveure van het
Amerikaanse continent. Het privéproject
Het dichtersalfabet vulde voor een groot deel
de blog. Dat alfabet was het resultaat van
een volkomen arbitraire (= imbeciele)
beslissing; Mettes nam zich voor in alfabeti-
sche volgorde de Nederlandstalige dicht-
bundels te gaan bespreken die beschikbaar
waren op de poëzieplanken van boekhandel
Verwijs in zijn woonplaats Den Haag.
Mettes liet zijn lectuur dus bepalen door het
aanbod, en legde zijn lot daarmee welbe-
wust in handen van de boekenbranche. De
aangeschafte bundel las hij vervolgens naar
eigen zeggen in een naburig Hema-
restaurant, ‘onder het genot van een grote
beker Coca-Cola Light’. Wie hier een allego-
rie in zou willen lezen, zou de locatie moe-
ten duiden als: middenin de wereld.17

De Poëzienotities vormen een wonderlijke
leeservaring voor wie meende dat de moge-
lijkheden van de literatuurkritiek aan het
begin van de 21ste eeuw wel zo’n beetje uit-
geput waren. Mettes sloeg zijn publiek graag
agressief om de oren met zijn inzichten, wat
opmerkelijk genoemd kon worden in dit
jonge medium waarin ijverige literatuur-
bloggers nog al te vaak bij de lezer op schoot
kruipen. Over de bundel Puur van Pieter
Boskma luidde het oordeel: ‘Nee, ik ga u
vandaag niet aanraden wat meer te lezen
over de decentrering van het subject en de
talige constructie van de werkelijkheid (dat
had u in de jaren zeventig al moeten doen),
of suggereren dat Puur als titel niet zou mis-
staan in de back catalogue van Marco
Borsato. Dat heb ik hierbij gedaan. Verder is
dit gewoon grote poëzie.’18 Daarbij schuwde
Mettes – ook uniek in het genre – de zelfspot
niet. Hij kon lachen om zijn eigen betwete-
righeid, waarbij hij overigens niet zo ver
ging zijn eigen ongelijk te veronderstellen,
zoals een ironicus zou doen: ‘Lezer, u heeft
geluk! Terwijl ik nog eens uitwijdde over
‘academische dichters’ begaf de browser
het. Die tirade blijft u nu bespaard. We hou-
den het erop dat het een nietszeggende term
is. Nooit meer niets zeggen. Goed?’19

De bravoure die Mettes vertoonde was
gebaseerd op kennis én overtuiging. In de
poëziebundels die hij besprak ging hij tot op
het bot; hij peilde naar de ideologie die aan
een schriftuur ten grondslag lag en liet,
waar nodig, zijn afkeur blijken voor een poë-
tica – die altijd ook een levenshouding is.
Zijn kritiek gold evengoed de populistische
als de elitaire, humanistische retoriek.20 In
zijn woede toonde hij zich een radicaal
democraat, met minder vertrouwen in de
werking van het parlementair-mediale com-
plex dan in de eigen politieke overtuiging.
Mettes was een pc-gebruiker van zijn tijd,
een tijd waarin de PVV en Geen Stijl voorlo-
pig in Nederland de politieke agenda bepa-
len, wachtend op een antwoord van pro-
gressief links. Dat antwoord kan niet meer
bestaan uit een ironische afwijzing, omdat
van het eigen vermoeide gelijk geen enkele
wervende kracht uitgaat.21

5. Wereld

Jeroen Mettes liet bij zijn dood het manu-
script van N30 na, een gedicht verdeeld
over 31 hoofdstukken, in totaal zo’n 100
pagina’s uitgelijnde (= prozaïsche) tekst. De
eerste zin van het gedicht luidt: ‘1999. Een
dag is ook een ruimte.’ 1999 was het jaar
waarin demonstranten er voor het eerst in
slaagden, tijdens een bijeenkomst van de
Wereldhandelsorganisatie in Seattle, hun
eisen voor meer globale sociale rechtvaar-
digheid hoorbaar te maken. In Seattle werd,
schrijft Mettes in het nawoord bij het manu-
script, het ‘sociale verlangen’ opgerakeld
dat in de jaren 80 en 90, met de val van de
Muur, voorgoed leek te zijn uitgedoofd. Zo’n
kleine 70.000 woorden telt N30, ongeveer
evenveel als de wereldburgers die destijds in
Seattle hun stem verhieven. 

Zelf noemt Mettes de bundel in het
nawoord een ‘autonoom blok affecten’, ‘rit-
misch onttrokken aan de taal van de
gemeenschap’. Die wereldse duiding sluit
aan bij het motto van Octavio Paz dat ook al
het motto van de Poëzienotities was: ‘De taal

De imbeciele bevestiging
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van de dichter is die van de gemeenschap,
welke die ook moge zijn.’ Als compositie-
eenheid vermeldt Mettes de ‘non-sequitur’
(letterlijk: ‘ongerechtvaardigde gevolgtrek-
king’), een stijlfiguur die de dichter als alter-
natief voor het beeld – het traditionele bind-
middel van het vrije vers – naar voren
schuift.22 In dit nawoord valt ook de term
‘New Sentence’. Het gaat om een poëzie-
schriftuur die door de dichter Ron Silliman
werd uitgeroepen in zijn gelijknamige
essaybundel uit 1977 en die zich kenmerkt
door een sterk verminderde aanwezigheid
van traditionele technieken als rijm, regel-
afbreking en metaforiek. Silliman stelt een
poëzie voor van verzamelde zinnen; zinnen
die niet langer in strofes maar in alinea’s
bijeen worden gehouden, en waarvan de
werking letterlijk tussen de regels ligt.
Vandaar dat de Amerikaan stelde, in een
uitspraak die Mettes volledig zou incorpore-
ren: ‘Thus it [The New Sentence] reveals
that the blank space, between words and
sentences, is much more than the 27th let-
ter of the alphabet.’23

Op zoek naar nieuwe compositieprincipes
– al suggereert dat woord te veel koele
beheersing – experimenteerde Silliman
zowel met formele uitgangspunten als met
de biografische gebondenheid van het
gedicht. In dat laatste geval werd het schrijf-
ritme bepaald door de indeling van het dag-
boek, zoals dat in Ted Berrigans The Sonnets
gebeurde.24 In tegenstelling tot het echte
(proza)dagboek, fungeren de notities in deze
gedichten niet als een middel om de essentie
van het zelf op het spoor te komen, maar
laten zij zien hoe verstrikt dit zelf is in de zin-
nen van alledag; spraak is een web waarin
de gemeenschap een mens inspint.25

N30 kan vanzelfsprekend benaderd wor-
den vanuit de poëzietheoretische beschou-
wingen van Mettes, maar het gedicht ver-
schilt daar toch ook wezenlijk van. Terwijl
de essays retorisch gevormd zijn en als doel
hebben de lezer te overtuigen van het gelijk
van de auteur, beschikt het gedicht niet
over een dergelijke intentie. Anders dan te
sturen, probeert Mettes met N30 de lezer te
raken en dat doet hij in de eerste plaats door
de hulpeloosheid (= imbeciliteit) van elke
spreker in het labyrint van de taal te
tonen.26 Een kort, tamelijk lukraak gekozen
citaat uit de honderd pagina’s tekst kan dat
effect maar ten dele ervaarbaar maken:

En tja… Opeens sta je open. Je adem strui-
kelt. Lippen maken donker en het donker
produceert familie; links en rechts verhon-
gert licht; slangen kruipen door het gat
naar buiten; slaap loopt van lieverlee naar
buiten. Een zin in je hoofd die niet langs je
tanden komt. Appelbloesem. Zelfs huilende
Japanse schoolmeisjes in hun ondergoed
kunnen me niet meer bekoren. Regen-
donker. De schrijfster lacht vanachter haar
roman (zijn dat haar eigen tanden?). Ik
kijk naar het slapende meisje tegenover me
in de trein en naar het boek dat opengesla-
gen (bladspiegel naar beneden) in haar
schoot ligt: ECONOMIE in theorie en
praktijk. Vochtig, groen. Gratis.27 

Wie dit fragment nogmaals leest, merkt dat
het een welhaast ouderwetse lyrische aan-
vang kent, dat wil zeggen expressief en
beeldend. Er is sprake van ‘licht’ dat ‘ver-
hongert’ en van ‘slangen’ die naar buiten
kruipen. De status van deze zinnen is
onduidelijk, mogelijk een citaat of een
droomnotitie. Na het woord ‘appelbloesem’
volgt een uitspraak over ‘huilende Japanse
schoolmeisjes’, een verwijzing naar een
fetisjsite; in de zin ligt, om het wat gewich-
tig uit te drukken, de regulering en uitput-
ting van het seksuele verlangen vervat. De
frase wordt opnieuw gevolgd door een beel-
dend woord (‘regendonker’), waarna een
tweede observatie volgt: we kijken met de
dichter naar de achterkant van een roman,
de foto van een lachende schrijfster. De pas-
sage loopt uit in een derde observatie (‘het
slapende meisje’) en eindigt met een drietal
woorden: ‘Vochtig, groen. Gratis.’ Een
geschakelde reeks van g-klanken op het tro-
cheïsche ritme dat ook al opklonk in
Appelbloesem en Regendonker, in dit geval:
TOMtom-TOM-TOMtom.28 De weifelaar die
aan het begin van deze passage met ‘en
tja…’ van zich liet horen, is na enig geweld
alsnog van de trap afgedonderd.

Een bijzonder oor heeft de dichter Mettes
voor de retoriek van het economische ver-
toog, dat in het bovenstaande citaat letter-
lijk, als economieboek, bij iemand in de
schoot ligt. In dit vertoog hebben argumen-

ten veelal plaatsgemaakt voor metaforen,
ooit als stijlmiddel voorbehouden aan de
poëzie. De precieze betekenis van wat er
gezegd wordt kan daardoor amper nog in
twijfel worden getrokken. In N30 luidt het
bijvoorbeeld: ‘Ik wil u graag uitleggen wat
landelijke dekking betekent’ en ‘Men ziet
‘ruimte’ om 2500 banen te scheppen’ en ‘En
met een beetje geluk kan het bedrijfsleven er
vruchten van plukken.’ Dit soort beelden nes-
telen zich in het spreken van eenieder die
zich wil voortbewegen in de wereld. Geen
uitzicht is vrij van een advertentie, geen den-
ken dat geen rekening houdt met de markt.
Mettes dicht in N30, wellicht in een poging
hoop aan het uitzicht te ontlenen: ‘Het win-
kelpubliek als voortkabbelende zin, de plas-
tic tassen als leestekens.’

Aan het economische vertoog onderge-
schikt is het politieke vertoog, dat zich de
laatste jaren ontwikkelde tot een retoriek
die is opgebouwd uit culturalistische
gemeenplaatsen, waarin voortdurend een
disfunctionerende etnie dient te worden
aangewezen. Dit gebeurt uit angst voor het
uiteenvallen van het sociale lichaam, door
Willem Schinkel recentelijk benoemd als
‘sociale hypochondrie’. Het vertoog wordt
‘integratie’ genoemd en in Nederland heeft
het zelfs een eigen minister. N30 bevat tal
van zinnen waaruit het geweld van de
impliciet uitsluitende benoeming spreekt:
‘Ik ben ook een allochtoon’, en ‘Is er al wat
bekend over de dader, bijvoorbeeld de huids-
kleur’, en ook: ‘Loop ik bijvoorbeeld in de
Ikea, hoor ik winkelende Marokkanen.’
Onder de titel ‘In de sfeer van het gestelde’
publiceerde Mettes in Parmentier een reeks
gedichten die ruim bloemleesden uit de ste-
reotypen die het denken bevolken. Titels als
‘Islamitische meisjes’, ‘Blanke arbeiders’ en
‘Intellectuelen’ gaven de richting aan:
‘Marokkaanse jongens blijven losers zolang
ze zich gedragen zoals ze zijn.’29

In N30 wordt een wereld in zinnen weer-
gegeven en vaak is dat een wereld waarin
geen echte keuzes meer lijken te kunnen
worden gemaakt. Mettes verwerkt tot drie
keer toe fragmenten uit een pseudo-opinie-
peiling, waarin de keuzevrijheid is terugge-
bracht tot die van een snackbar, waar geko-
zen moet worden tussen ketchup, mayonai-
se of tartaar: ‘Wat jaagt u meer angst aan:
a) kinderpornonetwerken b) terroristennet-
werken.’ De situatie, die van de taal en haar
gemeenschap, lijkt behoorlijk uitzichtloos.
Er staat een (gesponsord) scherm tussen
mens en wereld, en niemand lijkt nog een
woord te kunnen zeggen zonder meteen een
cliché te berde te brengen. Toch ligt in de
geconcentreerde verzameling zinnen van
N30 een kiem van verzet verborgen; Mettes
presenteert de taaltroep als mogelijke red-
ding. Het ontstijgen aan de armoede van de
opgedrongen beelden en de valse retoriek
begint met het jutten van het dominante
spreken.30

6. Eenzaamheid

Wie is er in N30 aan het woord? Jeroen
Mettes natuurlijk, een naam die een paar
keer expliciet valt in de tekst. Blijft de vraag
wie dat dan is, behalve een verzamelaar van
zinnen, een componist van gemeenplaat-
sen, overtuigingen en angsten. In het
onderstaande citaat is ‘Jeroen Mettes’ een
man, mogelijk ook een vrouw, die citaten
van Gilles Deleuze vermengt met dronken-
schap en tietentrots:

Er is een dier-worden van mensen, maar
geen mens-worden van dieren. Bewijs:
mijn grote tieten. Daar kun je ook heel
genuanceerd over doen. Hoewel ik stom-
dronken ben, en moe.31

Een aantal passages in N30 doet zonder
meer een autobiografische oorsprong ver-
moeden. Bijvoorbeeld een zin als de volgen-
de: ‘Ik ben vijftien, en de dienstdoende arts
– kalend, in het zwart, onhandig – neemt
me op schoot als een klein kind en vertelt
wat er gebeurd is.’ En: ‘Op de voet gevolgd
door een cameraploeg ging ik in mijn nacht-
merrie op zoek naar een uitgever in de
Amsterdamse binnenstad.’ En ook: ‘Een
groepje studenten (waaronder zij, met haar
vriend die er precies zo uitziet als je gedacht
had (als jou).’ Op grond van dit soort ver-
spreide zinnen doemen flarden van een
levensverhaal op, een jeugd in een nieuw-
bouwwijk in Valkenswaard, verjaardagen
bij McDonalds, het overlijden van de moe-
der. Wat gebeurt er in deze passages? Wordt

hier de limiet van het spreken opgezocht,
daar waar de dichter zich uitspreekt over
zichzelf en zijn verleden, zonder daar
applaus of instemming voor te verwachten,
zonder de angst om betrapt te worden op
een cliché? Het is moeilijk te zeggen. N30
bevat genoeg andere schijnbaar biografi-
sche uitspraken, die juist wijzen op het niets-
zeggende en inwisselbare van elke bekente-
nis: ‘Ik maak lingerie, maar ook lichaams-
sculpturen voor bedrijven.’ En: ‘Mijn naam
is Mireille en ik leid op het eerste gezicht een
leuk leven.’

En een paar keer in de bundel valt er dan
zomaar dat ene woord: ‘Liefste’. Het staat er
helemaal alleen, zonder antwoord, een-
zaam als een ‘twaalfjarig meisje dat tong-
zoent met de binnenkant van haar elle-
boog’.32 Pathetisch misschien, maar dan
wel op een basale en daardoor weinig senti-
mentele manier. De geliefde (en gehate)
ander blijft in het gedicht afwezig, tenzij in
de zinnen die begrepen kunnen worden als
uitingen van afgedwongen of juist afge-
weerde affectie. Bijvoorbeeld in: ‘Fuck off, ik
vond het lief en schattig.’ En: ‘Ik huil niet
om jou (het spijt me), maar om iets anders.’
En ook: ‘Je vraagt me om een Valentijns-
kaart te sturen en dan ben je boos omdat ie
roze is?’ In deze zinnen neemt de economie
zelfs bezit van het affectieve spreken. Erg
verwonderlijk is dat niet, want als er echt
iets op het spel staat nemen we graag onze
toevlucht tot het meest nabije machtsmid-
del, ons gevoel. N30 is een poging om die
sentimentele berekening te tonen en mis-
schien zelfs te laten varen, en zo voorbij de
limiet van de emotionele retoriek te komen,
tot een spreken dat werkelijk van en voor de
wereld is. Een ironicus zou geneigd zijn te
spreken van wishful thinking.

Jeroen Mettes schreef eens: ‘Verlangen is
ascese in de zin van het opgeven van ‘mijn
voelen’, de creatie van een eenzaamheid die
groter is dan het individu en noodzakelijk
voor een opening naar buiten.’33 Dat zijn
mooie, utopische woorden. In N30 ziet de
dichter echter niet af van zichzelf en zijn
gevoel, wel doet hij afstand van de gebruike-
lijke vorm van zelfrepresentatie, waardoor
dit grimmig-hilarische gedicht ontwapent
en ontroert. Met Jeroen Mettes delen we,
achteraf, inderdaad een eenzaamheid.34

Hoewel fragmenten uit N30 werden gepu-
bliceerd in yang en Parmentier, de tijdschrif-
ten die ook zijn essays publiceerden, wacht
het nagelaten werk van Jeroen Mettes nog
altijd op een uitgever, geduldig als de verzen
van Dickinson.

Noten

1 Bij een webgemeenschap horen ook zemelende
ooms. De eerste reactie op de laatste, lege
posting van Jeroen Mettes kwam van dichter en
poëzieblogger Chrétien Breukers, die, nog
onwetend van Mettes’ lot, grapte: ‘Zeer origi-
neel, deze recensie van Leegte, leegte die ademt.’ 

2 Reactie van Ruben van Gogh op het nieuws
van het overlijden van Jeroen Mettes,
Poëzienotities, 21 september 2006.

3 Mettes, De lezer en de wereld, in yang, 2005, 
nr. 4, p. 589.

4 Ibid., p. 598.
5 Het scheldwoord ‘academische dichter’ werd

door Mettes op zijn weblog overigens bekriti-
seerd. De aanduiding gold oorspronkelijk de
kunstenaars die zich beriepen op de heersende
regels van de esthetica (van de Academie),
maar lijkt nu te gelden voor iedere dichter die
op een letterenfaculteit actief is. (Poëzienotities,
woensdag 14 december 2005)

6 Mettes, op. cit. (noot 3), p. 599.
7 Mettes, Poëziefiguren: het gedicht als ruimte, in

Parmentier, 2005, nr. 3/4, p. 19.
8 Ibid., pp. 25-26.
9 Mettes, Schrijven en lezen – aantekeningen bij

Creeley, Blanchot, Hölderlin, in Parmentier,
2005, nr. 3 , pp. 136, 141. Om in de wereld te
staan, schrijft Mettes, heeft iedereen een ‘weer-
standsbeleid’ nodig, een beleid dat voortdurend
bijstelling behoeft. Men maakt van zijn leven
een schema dat ritmisch van aard is: ‘Ook van
je leven een methode maken betekent een
schema ontwerpen. Dit schema is echter niet
mentaal maar ritmisch en wordt gepunctueerd
door momenten van schrijven en niet-schrij-
ven. […] En wat is meer werelds en minder per-
soonlijk dan een ritme? De talloze ritmes die
een wereld structureren, en die ons toch
extern schijnen aan de (wellicht naïeve) voor-
stelling van onszelf als persona.’ 

10 Mettes, Een andere samenhang, in yang, 2006,
nr. 1, p. 74.

11 In zijn proefschrift wilde Jeroen Mettes onder
meer de ritmische functie van poëzie bestude-
ren aan de hand van drie essentiële kenmerken

die Deleuze onderscheidt bij het concept ‘tijd’.
Een eerste schets daarvan werd gegeven in het
essay Een andere samenhang, in yang, 2006, nr.
1. Hier wordt een project geschetst waarvan de
uitkomst alleen maar vermoed kan worden:
het poststructuralisme doorgedacht tot aan de
grens van de empirische toetsing?

12 Mettes, op. cit. (noot 7), pp. 26-28. 
13 Mettes, N30.
14 Mettes, Trailers van het onmogelijke (over Dirk

van Bastelaere), in yang, 2006, nr. 3, p. 445.
15 Mettes, op. cit. (noot 7), p. 24: ‘Nu kan een

gedicht meer of minder open staan naar bui-
ten, en de regel is zeker niet: hoe meer, hoe
beter. Een gedicht kan al flirtend oplossen in
zijn buitenkant.’

16 Mettes, op. cit. (noot 14), p. 449.
17 Mettes, Poëzienotities, 30 juli 2005. Dit soort

‘naïeve kritiek’ achtte Mettes belangrijk, hoe-
wel er naar zijn zeggen in zijn proefschrift geen
plaats voor was. Tegelijkertijd erkende hij dat
een waardeoordeel altijd impliciet aanwezig is
bij wie zich met literatuur bezighoudt, namelijk
het oordeel ‘Dit is literatuur’; of nog minder uit-
gesproken: ‘Deze tekst is belangrijk genoeg om
als literair studieobject te gelden.’ (Poëzienotities,
30 juli 2005, 14 december 2005)

18 Mettes, Poëzienotities, 21 augustus 2005.
19 Mettes, Poëzienotities, 10 augustus 2005.
20 Over de bundel De waaier van het hart van Paul

Claes: ‘Het is een museumvisie op geschiede-
nis. Zodra ze niet meer wordt opgevat als het
product van menselijk handelen, d.i. zodra ze
volkomen objectief wordt, kan de geschiedenis
worden voorgesteld als een ruimte waarin we
ons – niet als handelende subjecten, maar als
cultuurconsumenten – kunnen bewegen, de
schoonheden bewonderen en de verschrikkin-
gen verafschuwen.’ Over de populistische poli-
ticus Joost Eerdmans: ‘Een leuke man van
Generatie Nix die op feestjes plaatjes uit de
jaren tachtig draait en wiens achterban molo-
tovcocktails naar allochtoonse kinderen gooit,
volgens de doctrine van de preventive strike. U
heeft hem vast wel eens op TV gezien. Welnu,
Eerdmans heeft een nieuwe website, waarop de
Lijst Pim Fortuyn ons commandeert: ‘WEES
WAAKZAAM EN VOORBEREID’. Maar ook:
‘Blijft u uw dagelijkse gang van zaken voortzet-
ten’. Met andere woorden: blijf werken, blijf
kopen, maar wees héél erg bang. […] ‘Hoe help
ik een aanslag te voorkomen?’ vraagt de gepro-
jecteerde lezer – een oppassend burger, onge-
twijfeld gemodelleerd naar Eerdmans zelf. Wel,
Joost, wat dacht je van het terugtrekken van je
rechterarm uit de anus van Uncle Sam?’

21 Een van de interessantste discussies op
Poëzienotities is die tussen o.a. Jan de Roder en
Jeroen Mettes op maandag 10 oktober 2005,
vooral vanwege de toon van het debat, waarbij
blijkt dat retoriek en hiërarchisch (autoritair)
denken zo’n debat normaliter niet alleen kleu-
ren, maar vormgeven. 

22 Zie: Mettes, op. cit. (noot 10), p. 76 & op. cit.
(noot 14), pp. 433, 436: ‘Het principe is hier
niet de hiërarchische onderschikking van
metaforen aan een lyrisch subject, maar de
nevenschikking van tekstfragmenten: een poë-
tica van de non-sequitur.’

23 Silliman, The New Sentence, in: id., The New
Sentence, 1977, New York, Roof Books, p. 92.
Mettes, op. cit. (noot 14): ‘De spatie: onzichtba-
re letter, geheim agent van het buiten.’

24 Mettes, op. cit. (noot 7), p. 25; Mettes, op. cit.
(noot 10), p. 73.

25 Een inspiratie voor Mettes was beslist ook de
dichter Bruce Andrews, wiens politiek gemoti-
veerde woede, bijvoorbeeld in het in 1992 gepu-
bliceerde I Don’t Have Any Paper So Shut Up (or,
Social Romanticism), op Mettes leek overgeslagen. 

26 Ontroering noemde Mettes, met een metafoor
ontleend aan de markt, de core business van de
poëzie: ‘Ont-roering is dan letterlijk het begin
van een gemoedsbeweging, een ontroerend
gedicht de aanleiding daartoe. Het mag duide-
lijk zijn dat een begin van of een aanleiding tot
een geroerd zijn iets heel anders is dan de
representatie van een geroerde ziel.’ […] ‘Het
affect, wil het langer houdbaar zijn dan één
lezing, moet worden ontdaan van zijn mense-
lijke trekjes, in zekere zin vernietigd.’
(Poëzienotities, 7 augustus 2005)

27 Mettes, N30.
28 In de context van N30 kan een banale obser-

vatie klinken als een (onvolmaakte) reeks dac-
tyli: ‘In de keuken met een mes in de pot cho-
coladepasta.’

29 Mettes, In de sfeer van het gestelde, in
Parmentier, 2006, nr. 1, p. 39.

30 Een andere wereld is altijd mogelijk. Mettes
schreef aanmoedigend, maar sceptisch: ‘De
mogelijkheid was kennelijk mogelijk.’ Een frase
uit N30 luidt: ‘Het paradijs bestaat zolang
ernaar gezocht wordt.’

31 Mettes, N30.
32 Mettes, N30.
33 Mettes, De lezer en de wereld, in yang, 2005, 

nr. 4, p. 600.
34 In een bespreking van Sofia Coppola’s film

Marie Antoinette op de (anonieme) blog
Daarenbuiten, in 2006 opgestart vanuit de
opleiding literatuurwetenschap aan de
Universiteit Leiden, zet Jeroen Mettes
Blanchots begrip van de ‘essentiële eenzaam-
heid’ af tegen een ‘wereldse eenzaamheid’ en
hij noteert: ‘‘Depressie’ is eenzaamheid in de
wereld.’ En ook, enige regels later:
‘Eenzaamheid in de wereld kan worden over-
wonnen.’
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Uit N30
Jeroen Mettes

18

Dit boek is in de gevangenis geschreven. Ik wil geen overmatige verwijten maken
aan de huidige bestuurders van Nederland, maar mag ik nog iets noemen dat raspt
over mijn ziel? Ik wil zoveel. Ik had er ook koeien neer kunnen zetten, maar dat
was te weinig contrast.

‘Doe niet zo raar,’ riep ik.

57,5 in Valkenswaard. Zeep glipt.

Botten door huid, licht door een hand.

Ze wast ze. (Soms zijn dingen ingewikkelder dan ze zijn.) Ze haten je eenzaamheid.
De uitputting van het verlangen. Je zoekt werk en je verlangt ervan verlost te wor-
den.

IK WIL NIET GETROOST WORDEN.

Het is een maatschappelijk probleem.

Oranje licht uit de badkamer. Ik sla me er doorheen. Niemand kan het wat sche-
len. Ik blijf steken. De sterren. Twee parallelle liften trekken zich aan elkaar op
langs de bureaucratische boogie woogie van een nieuw kantoorgebouw; de dra-
gende constructie (de werkelijke pijn) blijft onzichtbaar.

Waarom denk je dat ik zo lang heb gezwegen? Er was nergens (voor hem).
Wandering between two worlds, / One dead, the other unable to be born. Ze pakt
een stuk krant van de grond en begint te lezen: ‘80 ILLEGALEN TERUGGEVLOGEN
NAAR BULGARIJE.’

Hoe heet deze kleur ook weer? Lamp, zon of spiegeling in de ruiten? De helft is al
verwelkt, maar de witte bloeien nog.

Nou, daar sta je voor de zoveelste keer met je penis. De tijd vliegt. […] Je kunt je
samenleving niet inrichten als orgie en verwachten dat alles vlekkeloos zal verlo-
pen… Ik ben een indruk die zich verzamelt/verandert. Licht uit. Naar beneden.
Waar kijk je? Ik ben achter me. Er is geen water op de slaapzaal in ’t midden van
de nacht.

Als de zon weggaat trekt de schaduw langzaam in het donker.

‘Meer niet?’

‘O m’n koffie!’

Bouwvakkers schreeuwen in de onvoltooide leegte van hun werk. Een wolk waait
op. Mozart. Op zoveel licht was ik niet berekend. Als je geld hebt voor kinderen,
heb je ook geld voor ’n auto. LET’S GET TRIVIAL. Ik ben een hoerenloper, net als
je vader. ’n Kanarie in een kooitje; lichtbruin meisje (±12 jaar) zit er zo ongeïnte-
resseerd (vroeg volwassen) mogelijk naast. De Romantische kunstenaar schept uit
onvrede, uit gebrek, uit verlangen naar iets anders. Een man aan de kassa met
twee kratten bier (Heineken). Dat is toch erg? Ja, leuk. Ik hield even haar hele
naakte lichaam in mijn mond. Ik zeg maar wat. Weet zijn vrouw ervan? Er ligt
ondergoed op de achterbank. ‘Maar ik wil méér, schat.’ Jonge zwanen liggen in het
gras, geflankeerd door beide ouders. D788. 920BPk Cab. 1. De trein stopt. De
Sociale Verzekeringsbank ligt in elke stad op loopafstand van het Centraal Station.
Dé dood bestaat niet; er is alleen dood (onbepaald meervoud), democratisch ver-
deeld over onze lichamen als zuurstof in de lucht. Een grote gerafelde wolk, aan de
onderkant donker tot zwart (als aarde). Seks? Tijgerbrood. BEL JE MOEDER. Baby
in een donkere kamer, aangesloten op de computer; hersengolven. M’n bed, m’n
tv, lichtblauwe lakens. Ze ontkleedde zich als een ander.

Lichamen ontmoeten zonder te raken.

Suiker? Melk. Tennis. Pesto. Olieachtig. Waar is ze? Tepel. (Ik heb dit een tijdje
geleden geschreven en toen vond ik het geweldig, maar nu vind ik het afschuwe-
lijk; alhoewel…) Een baby wordt in de O van LOVE gezet. Tas van Super de Boer
tussen haar benen. Ze slaapt nog. Doritos Dippas Salsa. Nu weet u waarom.
George W. Bush. Deze gedachte zou net zo goed ’t einde van de wereld kunnen zijn.
[…] Koeien staan als komma’s in ’t landschap. Zeep valt in de wasbak. Gezicht in
een spiegel. O nee, toch wel. Vrije tijd verdeelt arbeid. Mijn kapsel maakt géén deel
uit van mijn oeuvre.

Ik, Benito Mussolini, bedek m’n hoofd alsof het op ontploffen staat.

Toen het af was opende ik een fles wijn en begon aan een begeleidend schrijven.
Als er maar één keuze is, is het dan nog een keuze? Een woord verwijst zoals een
blinde over straat loopt. Dáár – achter je.

‘Ze lijkt niet op jou, mama.’

Ze zei dat je een schatje was, maar ik kon het niet geloven. Jij met je kampbeulen
die Schubert spelen! Ik schreef ergens… Jij met je ogen (niet zwart, maar bruin) in
de Bijenkorf, bij de V&D, de H&M, de boekhandel waar alleen bejaarden komen…
Je weet hoe ik denk over het bewapenen van idioten. Ik ben nog jong, maar heb al
veel meegemaakt.

Ze zei: ‘Niet bang zijn. Ik hou niet van je, maar…’

WOORDEN DIE IK DE AFGELOPEN DAGEN GEBRUIKT HEB.

‘Wij horen niet bij elkaar hoor.’

‘Ja.’

Alles is kijken (naar buiten).

Welkom op mijn website. Ik kan niet kiezen. ALS ER OP ONS GESCHOTEN
WORDT, SCHIETEN WE TERUG. Ja, ik sta positief in ’t leven. Ik ben ’n eikel. Ik
kan niet lezen.

‘Ik ben bang om me helemaal te geven.’

In ’n droom vanochtend, m’n moeder bij me in bed: ‘Ik moet poepen! Ik moet poepen!’

Ik gooi mijn notitieboekjes weg. Haar mond. Ze ligt achterover op de achterbank.
Waar wacht je nog op? Stel dat ik in de narcose blijf… Mijn haar heeft meer nodig
dan shampoo. Ze was een teer, promiscu meisje, maar haar koffie was niet te zui-
pen. Daar: rugzak tot op haar kont, hoofd naar beneden, lezend.

‘Fatsoen’ is ’n aardige definitie van passief nihilisme (‘normen en waarden’).

Krijg toch allemaal de klere. Val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om
raad te leren. Haar rok een beetje op als ze loopt. Altijd november, knakworstjes.
Voer voor je kijken. Wat gebeurt er? Nog een geluk dat. Loopt het eruit?

Het was zo helder dat we niet wisten of de bladeren op de bodem lagen of op het
oppervlak dreven.

Twee.

Twee.

Handen bewegen. Nog niet. Geen geluid. Lucht.

Geen troost. Boven de toiletpot. Islamitische met ’n lekker dikke kont – hup hup
(heupen O! Zelfs wanneer je op de rand van de afgrond lijkt te staan en het ernaar
uitziet dat je door God bent verlaten, aarzel je niet van Hem een wonder te ver-
wachten. And was Jerusalem builded here / Amongst these dark Satanic mills?
Even staat de tijd stil, dan: ‘Vraagje…’ Het regent. Ik wil op systematische wijze
gelezen worden door een professionele lezer.

‘Ik ben niet eens een holte.’

Je hebt vier woorden: vorm (g)een cliché. Een laatste streep oranje licht trekt de
duisternis langzaam over de huizen. Wie heeft er gebeld voor pizza? Mijn eenzaam-
heid is een groot wit gebouw met verschillende verdiepingen. (Deze zin niet hardop
lezen bij een voordracht.) Doet het pijn nu de dingen hun werkelijkheid hebben
verloren? Er lijkt donker te komen (uit de ramen). Ik zou me moeten schamen,
maar… Heb je iets om in te plassen? Al in 1906 zei onze oprichter W.K. Kellogg –.

Ik weet niet of je ooit op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis hebt gele-
gen, maar ze laten je niet uitslapen en je moet De Telegraaf lezen en ganzenborden
met de stagiaire. En toen daalden we af naar de zeekant en trokken de krokodil in
de vonkende zee en zetten muziek op. […] De ogen open, slapeloos. Het model
vooronderstelt niet alleen consensus, maar heeft consensus als doelstelling.

En de laatste regel deed het gedicht als het ware in de lach schieten om zijn eigen
onbenulligheid. Het waren de donkere dagen van München. Ik wist dat ze heel
ernstig ziek was. Ik had eigenlijk helemaal geen zin in de jus d’orange die ik besteld
had en verveeld keek ik op mijn horloge. Het is de taak van ons, slinkse intellectue-
len, om. Zitten er beestjes in dan? Hij moest zichzelf bekennen dat er niets meer
was, helemaal niets – alles was kapot. Poëzie als de enige en eeuwige uitzondering
op de regel van de fataliteit van de geschiedenis? De harmonische drieklank, die hij
met Onno en Ada had gevormd, was definitief veranderd in een dissonant akkoord
uit de school van Darmstadt. O ja. Aeneas. Ook jij moet eraan geloven. Er is 
’n ander in mijn leven gekomen. De onverschilligheid die ik had voorgewend ter-
wijl ik niets anders deed dan huilen is op den duur werkelijkheid geworden.

‘Ik weet het niet hoor… Ik ben geen radicaal persoon. Ik geef gewoon veel om
mensen.’

Haar moeder is een plastisch chirurg of de assistente van een plastisch chirurg of
zoiets. […] Februari, aan de kust.

Een mens is op zee.

Betekent de Y dat ze ‘ballen’ heeft (een y-chromosoom) of is het een geabstraheer-
de vrouwenschoot?

Our island home / Is far beyond the wave; we will no longer roam.

Homo universalis had ook een zoon, ’n zwarte jongen die ’t afval verzamelt en ach-
ter zich aan sleept in ’n doorzichtige plastic zak, een oude vrouw in het gangpad,
gebaseerd op een brief die prins Giovanni Bentivoglio uit Bologna in 1479 schreef
aan de Florentijnse vorst Lorenzo il Magnifico: ‘Om deze oorlog te winnen, zul je
volkerenmoord moeten overwegen.’

‘Ben je niet een beetje oud om jezelf zo te haten?’

Bij ons is alles anders. Graffito op een treinstoel: ‘Goeie Marokkanen hoeven niks
te vrezen.’
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53,5 (in Valkenswaard). Is dit wat de Amerikanen te wachten staat? We namen
een onbezette stoel van een buurtafeltje en ze kwam bij ons zitten en vertelde over
haar leven en ineens begreep ik dat het tragisch was.

Ik zie niets, alleen de reflectie. Samen springen we van een hoge rots ergens in
Scandinavië. Beweging. Hier had best iets anders kunnen staan. Blauw balkje
nadert langzaam Unknown Zone. Dat we je als vuil behandelen betekent nog niet
dat je ons mag haten. Olson (’51): ‘Value is perishing from the earth because no
one cares to fight down to it beneath the glowing surfaces so attractive to all.’
Zwart in den kouden tijd / staan de torens der dromen. Spreek na de pieptoon uw
reactie in en druk op het hekje om af te sluiten. Lekker hoor. […] Ze had m’n bel-
toon nog nooit gehoord, want het was altijd zij die belde. […] Weet je op wie je lijkt?
Op de brommer langs het maïs (vorm van). Girls girls girls.

EuroDusnie. Werk werk werk. Deepak Chopra. Just donut. Integratie met behoud
van eigen identiteit. Espresso. Splash. DAF.

Zeeman met boeken.

Toen ik hem opnam hoorde ik alleen maar geruis. Tuurlijk. Hij zit gewoon op z’n
werk. Op weg naar de bank hoorde ik ’t op de radio. De geschiedenis is weer
begonnen. Waar blijf je? Ik dacht dat er wat gebeurde: iedereen leek op hetzelfde
moment op te kijken, ik weet niet in welke richting, en het licht veranderde en ik
voelde me gegrepen bij mijn adem. […] Het werd stiller. Ik ben ook een meisje, hier,
op dit toilet. Een kaart van Picasso (Juan Gris?). Centraal Bureau voor de Statistiek.
De geur van zweet – niet het jouwe – in je handen. Omgevallen fiets als een dode
hond (gewonde vrouw).

We liggen eruit.

Hij vloog er zo recht tegenaan. Iedereen begon te gillen, de mensen sprongen uit de
ramen. Toen draaide ik me om. In het lichaam klopt een hart. Alles. In het
lichaam op de operatietafel klopt een hart. Donker. Close-up van handen onder
lopend zilverkleurig water. 15 miljoen mensen. De microfoon staat open.

16 miljoen mensen.

‘Het is allemaal van jou,’ hoor ik al m’n hele leven, en het is ’n vloek, of erger, een
imperatief: ‘Haat jezelf zoals wij onszelf haten en zoals je moeder je gehaat zou
hebben als ze niet zoveel van je had gehouden.’

Een roos / als een.

Twee koffie.

Let’s make things better. Luister… Het heeft jaren geduurd om dat verwerkingspro-
ces in gang te zetten… Ze stond daar opeens in mijn T-shirt in het midden van de
nacht. Wellicht heeft het iets te maken met de versplintering van het moderne
levensgevoel. Het waren de donkere dagen van München. Ik wist dat ze heel ern-
stig ziek was. Terecht. SYBREN POLET IS GEEN ECHTE SCHRIJVER. Eén voor één
gaan ze open.

Stilte. Opsporen, vervolgen, uitzetten. Ontspannen. Think on hell Faustus, for thou
art damned. Godzijdank, het was maar een droom. De slanke schaduw van een
takelwagen glijdt over de vloerbedekking en langs de kasten en computers. DIT IS
UW MENING.

We moeten de deur forceren om binnen te komen. Zulke gedachten gaan (‘schieten’)
door je heen.

‘Yes but I like bourgeois illusions.’

‘Wil je ze zien,’ vroeg ze – terras, laat in de middag – en ze had het verband er al
afgehaald; ze leek er erg mee ingenomen. Maar als Socrates een vraag stelt ren ik
weg. Ik ben ’n schrijver.

‘Ik wil weten wie er gelijk heeft – de maatschappij of ik!’

Alle pulp is welkom.

Schiet op de man met de gestolen salami! Onoverkomelijke zaken eisen óf dat men
over ze zwijgt, óf dat men op onoverkomelijke wijze over ze spreekt. Nou ja, plotse-
ling… Ze breekt de eieren één voor één boven de pan. Je bent vrijwel niet veran-
derd. Klootzak. Ik háát je nieuwe imago. Ik ben er kapot van. Alles zal verloren
gaan en roemloos stranden. Ik bedoel.

Stel dat God het global village opstuurt naar de uitgeverij van de duivel: schrijf een
begeleidend schrijven.

Laten we eerlijk zijn… Ik ben vergeten waar yuppies de klemtoon leggen in
‘Malevitsj’ en ik ben bang die fout te maken. Ik ben altijd mezelf gebleven en heb
dus niets om me voor te schamen. ‘Natuurlijk heb je gelijk dat je jezelf in brand
steekt, jongen.’ We hebben geen tijd te verliezen. Dit is de best denkbare wereld.
Daarom hebben we het plan opgevat alle klantgegevens voortaan in één centraal
systeem vast te leggen.

‘Ik hoop nog steeds dat ze iets zullen vinden, een horloge, een foto…’

‘OPENEN’? Voor niets kom ik in opstand. Zeg dat tegen DJ Himmler 2000! We
weten niet wat er aan de hand is en dát is wat er aan de hand is. Kantoorvilla’s in
het groene dal van Waalre.

Hoe gangbaar en verhelderend deze verwijzing naar de oude Grieken, die hand-
werk en kunst met één en hetzelfde woord pleegden aan te duiden, ook mag zijn,
zij blijft nog scheef en oppervlakkig. Een afwasborstel legt evengoed grenzen op
aan zichzelf, de gebruiker en de afwas.

‘Jongen, doe normaal!’

Profiteer nú! Pff. Ja, het is jammer dat geestelijk gestoorden geen wezenlijk diepere
kennis hebben van de wereld waarin we leven, maar… En overal waar je omhoog

kijkt is lucht. Regendonker. Drie meisjes hebben het over ‘die nepneger met die
dikke lippen’, de neef van één van hen, die iets heeft gehad met de zus van een
(niet aanwezige) ander. Het is eigenlijk als ramp begonnen…

We gingen met de bus – ze had hooikoorts, ’t was warm – naar mijn kamer aan de
andere kant van de stad.

Ik haat jullie! Stelletje zeikerds! You’re hurting me!

‘We zijn allemaal slachtoffers.’

We staan allemaal naakt op internet.

Hoe bekend (nabij) de kathedraal ook geweest mag zijn voor de omwonende bevol-
king, de kunst stond in groot en verschrikkelijk contrast met de alledaagse werke-
lijkheid van de werkende mensen, en misschien zelfs met die van hun meesters.
[…] Ik weet ineens niet meer waar ik mee bezig ben. Mijn dochters heb ik in het
ziekenhuis gekregen. Ik was net Robocop aan het kijken… Zal ik je dan maar pij-
pen? ‘Als het een beetje meezit zal er niet veel veranderen,’ aldus de nieuwslezer. 
De mislukking van de ministersbijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) eind ’99 markeert een fundamentele verandering van wat onder politiek
wordt verstaan.

’t Gezicht dat je aankeek is verdwenen.

Haar beeld in mijn herinnering was zo fragmentarisch geworden dat het me nog
nauwelijks droevig stemde. […] Herfst. Werk.

Een kind salueert. […] Pardon, lul. Gele (‘gouden’) ‘M’ op ’n paal langs de snelweg.
Te huur. De ruimte van het volledig leven. Coca-Cola. (Dat is Swahili voor ‘op z’n
hondjes’.) Puur natuur. Tapijten / gordijnen.

‘Ben jij nou de echte Adolf Hitler?’

IK WIL NU GETROOST WORDEN.

Maar je aankleden is altijd het moeilijkst hè? Wie zal zeggen wie je bent?

We zien onszelf als een innovatieve onderneming. (De verschillen zijn elektronisch
te meten en de resultaten kunnen worden gebruikt om zelfmoordplannen te ach-
terhalen.) Sluit je ogen en probeer je dat voor te stellen. ’n Meisje in een aftandse
groene legerjas op het perron in Leiden. Ze loopt naast haar fiets (Evelien) onder
een wit bos van wolken. En dat ging zo maar door, bladzij na bladzij, zonder
ophouden. Niks aan te doen. De oorlog is nog niet begonnen. Ik weet echt niet
meer wat ik doen moet.

Ik heb nog maar vijftig jaar te leven. Jij? ‘Hou in gedachten dat je vanaf nu wel
degelijk verantwoordelijk bent voor de interpretatie van een autochtoon.’ Acht
uur goed?

De maatschappij dat ben jij. De hel dat zijn de anderen.

TOP Oss. Uw.

Spare ribs. Een vrouw in de supermarkt ruikt één voor één aan de meloenen.
Rorschachtest: ik zie alleen maar vlekken. Wat is nou de ideale maatschappij?
Roerloze kranen, skeletten. Uit onderzoek in de VS is gebleken dat kinderen ket-
chup in een andere kleur wilden.

Eerst werd blauw geprobeerd, maar toen werden we het eens over donkergroen,
omdat die kleur beter aansluit bij de keukenlogica.

‘Als je gaat studeren, Jeroen, word dan lid van een studentenvereniging. Dat heb ik
ook gedaan.’

(Hilarische fragmenten uit voorgaande seizoenen.)

Poedel in ’n plastic bakje achter op de fiets van ’n ontroerend lelijk meisje. LATEN
WE DE HOLOCAUST VERGETEN. Je maakt al reclame zolang als ik leef. ’n Minus-
cuul wit wormpje kronkelt in de stront op m’n vinger. Wash & Go. Ik voel dat iets
je dwars zit. Discipline, toezicht en straf. Pepping / Caballero / Orangina. Een man
houdt al etend met één hand zijn hoofd vast. Door kamers toe te voegen dacht hij
eeuwig te kunnen blijven leven.

Dit is (niet) Amerika.

Een vrouw legt haar voeten op de lege zitplaats (naast me) in de trein. Dan belde ik
na een tijdje om te vragen hoe het met hem ging. Een jongen parodieert de (werke-
lijke) pijn die zijn vriendin hem lachend toebrengt. Het andere affiche is dat van
Che Guevara met het gezicht van Bin Laden en een Niketeken op zijn baret.

‘Wat heb jij gedaan in de grote vakantie?’

G8: RIJKDOM VERDELEN.

Gek genoeg overviel die vraag hem enigszins, en na een aantal seconden over het
antwoord te hebben nagedacht, vroeg hij zich hardop af: ‘Ach, wat is geluk?’

Parijs steeg.

De horizon = elke kant op.

Met dank aan Piet Joostens, Frans W.
Korstens & Marc Reugebrink (bezorgers
nalatenschap Jeroen Mettes) en aan Piet
Mettes (erven Jeroen Mettes)
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MAARTEN LIEFOOGHE

Met het Musée Magritte Museum dat in juni
openging, kreeg Brussel er een nieuw
Belgisch cultureel uithangbord bij. Het
monografische museum voor René
Magritte (1898-1967) is een dochterinstel-
ling van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België. Het Museum voor
Moderne Kunst van de KMSKB verzamelt al
decennia lang werk van René Magritte en
andere Belgische surrealisten, en zette er
ook al meerdere tentoonstellingen over op,
de laatste in 1998. Toen Michel Draguet in
2005 directeur werd van de KMSKB, kon-
digde hij meteen aan op de Brusselse
Kunstberg een Magrittemuseum te willen
openen. ‘De grootste Magrittecollectie ter
wereld schreeuwt nu eenmaal om een
museum.’ Draguet vond als partners voor
zijn project Charly Herscovici, voorzitter
van de pas enkele jaren geleden opgerichte
Magritte Stichting en eigenaar van de beel-
drechten op Magrittes werk, en de Franse
energiegroep Suez die als ‘competentieme-
cenas’ voor enkele miljoenen euro aan
technologische toepassingen ter beschik-
king stelde voor de uitrusting van het muse-
um. In het Musée Magritte Museum gaat
evenwel meer mis dan een instelling als de
Koninklijke Musea zich kan veroorloven. 

Collectie

De Magrittecollectie waarover de KMSKB in
2005 beschikte, was inderdaad kwantita-
tief, kwalitatief en door het evenwichtige
beeld van het oeuvre van Magritte dat ze
toonde, de ideale basis voor een monogra-
fisch museum. Het eerste doek, Le Retour
(1944), werd aangekocht in 1953.
Magritte was toen al 55 jaar en beroemd.
Dertig jaar later, ter gelegenheid van de her-
opening van het Museum voor Moderne
Kunst in 1984, gaf Magrittes weduwe
Georgette acht belangrijke werken in bruik-
leen en kon het museum een imposant
ensemble tonen. Bij Georgettes dood in
1986 werden de acht werken bij testament
aan het museum geschonken. Maar het
belang van de huidige Brusselse collectie is
voornamelijk te danken aan het buitenge-
wone legaat van Irène Hamoir, dat een hon-
derdtal werken omvatte: doeken, gouaches,
lithografieën en tekeningen. Hamoir liet het
museum bij haar overlijden in 1994 de vol-
ledige kunstcollectie na die ze samen met
haar man Louis Scutenaire verzameld had.
De schrijfster en journaliste Hamoir en de
dichter Louis (Jean) Scutenaire waren
levenslang bevriend met het echtpaar
Magritte, en ze behoorden tot de kern van
de Brusselse surrealististenclub. Ze namen
onder meer deel aan de bekende zondagse
vriendenbijeenkomsten bij Magritte, waar
de titels voor diens nieuwe schilderijen
bedacht werden. Hamoir en ‘Scut’ acteer-
den ook samen met René en Georgette in de
meeste van de door Magritte geënsceneerde
foto’s in de jaren 30 en zijn amateurfilmpjes
uit de jaren 50. Irène Hamoir was zeker ook
Magrittes sirene, zoals te zien is op La Lecture
défendue (1936), dat zich in de collectie
Scutenaire-Hamoir bevond en nu dus in het
museum hangt. Het legaat is echter vooral
belangrijk omdat een groot deel van het
materiaal voor de beruchte Parijse Vache-
tentoonstelling van 1946, waarvan niets
verkocht werd en alles in Parijs achterbleef,
samengebleven is en bij Hamoir en
Scutenaire is terechtgekomen. Deze uitzon-
derlijke groep werken vormt de echte schat
van de KMSKB-verzameling.

Uit een volledig oeuvre van een duizendtal
doeken en een vijfhonderdtal gouaches
bezitten de KMSKB nu meer dan honderd
doeken en gouaches. Het museum heeft,
naast een groepje kubistische jeugdwerken,
een mooie selectie van Magrittes vroegste
surrealistische werken uit 1926-1930, met
onder meer het monumentale Le Joueur
secret (1927) met de twee honkbalspelers
en de zwevende zeeschildpad in een thea-
trale setting van bilboquets waaruit takken

groeien, en absolute meesterwerken als
L’Homme du large (1927), Le Sang du monde
(1927) en Les Muscles célestes (1927). Van
het werk uit de jaren 30 tot 50 zijn er van de
meeste beeldformules en motieven niet
altijd even sterke, maar toch wel represen-
tatieve voorbeelden te zien, zo onder meer
een versie van L’Empire des lumières (1954)
en een variant op dat thema. De museum-
collectie werd weliswaar aangevuld met
belangrijke permanente bruiklenen uit de
collectie van de Franse Gemeenschap en uit
enkele privéverzamelingen, maar is ook los
daarvan representatief. Ze is bovendien uit-
zonderlijk door de zeer ruime vertegen-
woordiging van werken uit de jaren 40, met
enkele mooie voorbeelden van het ‘surréa-
lisme en plein soleil’ en door de reeds
genoemde groep hoofdwerken van de ‘péri-
ode vache’. 

De inzet van een monografisch 
museum

Door de verzelfstandiging van de Magritte-
collectie tot een apart museum realiseert
men een aantal objectieven. De collectie
krijgt meer zichtbaarheid en kan apart, als
een bijkomend en nieuw museum ‘ver-
kocht’ worden. Het geeft de mogelijkheid
om Magritte en zijn kunst duidelijker met
Brussel en België te verbinden. (Het muse-
um heeft, samen met het nieuwe Hergé-
museum, al een titel op de cover van Time
gehaald!) Maar dit alles kan niet de werke-
lijke inzet zijn van een (min of meer) vaste
opstelling in een nieuw monografisch
museum van een van de belangrijkste
Belgische wetenschappelijke instellingen.
Het gaat er ook om een kritisch monogra-
fisch museumproject te realiseren, dat iets
‘doet’ met de collectie en dus met het oeu-
vre. Het gaat er in een monografisch muse-
um om hoe auteurschap, de samenhang
van een oeuvre, zijn context, en de band
met de biografie en het leven getoond wor-
den. Het gaat erom de verschillende materi-
aalsoorten (schilderijen, schetsen, docu-
mentatie over het milieu…) op een zinvolle
manier te tonen en op elkaar te betrekken.
Hier stellen zich specifieke problemen: wat
met Magrittes reclameontwerpen voor een
bontwinkel? Of met zijn covers van parti-
tuuruitgaven van schlagers van toen? Er
zijn familiekiekjes, maar ook geënsceneerde
foto’s die surrealistische situaties vastleg-
gen. Wat met die amateuristische, kolder-
achtige filmpjes die Magritte gemaakt heeft
met zijn vrienden op leeftijd in de jaren 50,
op een moment dat zijn oeuvre in feite al
‘af ’ was. En wat was ‘Magrittes milieu’? Uit
zijn Parijse periode, midden jaren 20, heeft
Magritte wel internationale contacten over-
gehouden (deze periode en deze relaties
worden zwaar onderbelicht in de tentoon-
stelling) en Magritte hield in de jaren 20
contact met de Belgische avant-garde, maar
later beperkte zijn kring zich tot een klein
groepje vrijetijdssurrealisten, die geen van
allen schilder waren (Nougé, Scutenaire,
Colinet en later de jonge Marcel Mariën).
Een monografisch museum moet beslissen
wat het hiermee aan wil.

Architectuur en scenografie

Het Magritte Museum is strikt genomen
geen uitbreiding van de KMSKB. Het is gelo-
kaliseerd in het Hôtel Altenloh, een neo-
classicistisch pand op de hoek van het
Koningsplein dat voordien deel uitmaakte
van het Museum voor Moderne Kunst en
gebruikt werd voor tijdelijke tentoonstellin-
gen. Bij de bouwwerken voor het Museum
voor Moderne Kunst begin jaren 80, werd
het Altenloh volledig uitgehold en opnieuw
ingevuld achter de drie behouden histori-
sche façades. Aan de vierde zijde, waar
belendende panden afgebroken waren,
werd een kopie gebouwd van de andere drie
gevels. Bij de herbestemming tot Magritte-
museum bleven grote verbouwingswerken
uit. De gevels werden wel gerestaureerd en
de kleine opschriften boven de toegangs-
poorten werden gewijzigd in Musée Magritte

Museum, gebeiteld in dezelfde sobere kapi-
talen waarmee ook de poorten van het
Rekenhof – Cour de comptes aan de overkant
van het Koningsplein voorzien zijn. Tijdens
de gevelrenovatiewerken hing voor de stel-
lage een zeildoek met een mediageniek
trompe-l’oeil. Op het zeildoek leken de
gevels van het Altenloh zich op ware groot-
te als een gordijn te openen voor een kolos-
sale versie van Magrittes L’Empire des lumiè-
res. Deze grap was tijdelijk, maar een ande-
re en blijvende grap is van achter het zeil-
doek te voorschijn gekomen. Blauw oplich-
tende LED-panelen waarop witte wolkjes
voorbijschuiven zijn achter vijf van de ven-
sters aan het Koningsplein gemonteerd. De
huisscenograaf van de KMSKB, Winston
Spriet, heeft de buitenmuren van het
Altenlohgebouw ontdubbeld, waardoor de
tentoonstellingszalen nu geheel gesloten
zijn. Men betreedt het gebouw via een (te
kleine) inkomhal, gaat naar de kelderver-
dieping -2 met een ruime lobby die verbon-
den is met de rest van het museumcomplex,
om vandaar uit per lift naar de derde verdie-
ping te gaan en neerwaarts het tentoonstel-
lingsparcours te volgen. Rondom de centra-
le circulatiekoker met de trappen liggen, op
de twee bovengrondse verdiepingen, U-vor-
mige tentoonstellingszalen, waarvan de
twee uiteinden telkens verbonden worden
door de brede overloop van de traphal met
daglicht en een zicht op Brussel. Op de eer-
ste verdieping zijn twee benen van de U niet
verbonden en is er geen suite van zalen.
Deze twee aparte zalen zullen vanaf 2011
ook gebruikt worden voor tijdelijke thema-
tische tentoonstellingen (Magritte en Breton
enzovoort). Alle zalen worden verder onder-
verdeeld door vrijstaande dwarswanden. De
schilderijen worden bijna steeds aan de bin-
nenzijde van de circuitlus gehangen, terwijl
tekeningen, foto’s, historische documenten,
beeldschermen met montages van histo-
risch materiaal en dergelijke, bijna steeds op
de buitenwanden gehangen worden of in
vitrines die in die wanden of in de tussen-
wanden zijn uitgespaard. Op de buitenwan-
den zijn op de wandpanelen overal citaten
uit Magrittes geschriften gegrift. Dit is niet
het geval op de eerste verdieping met de
zalen voor tijdelijke tentoonstellingen. Daar
zijn ook geen vitrines. 

De tentoonstelling

De hoofdstructuur van de tentoonstelling is
chronologisch, verdeeld per verdieping:
1898-1929; 1930-1950; 1951-1967. Elke
verdieping begint met een biografisch
paneel dat een kroniek levert voor de betref-
fende periode. Daarna volgt de opstelling,
soms thematisch, maar meestal per periode
geordend. De bezoekersgids legt de opbouw
van de tentoonstelling uit en betitelt en
bespreekt elk ensemble.1 Zo verdeelt de gids
de derde verdieping, met Magrittes vroege
werken en zijn Parijse periode, in de secties
Magritte voor Magritte, In het teken van De
Chirico, Ontstaan van de Brusselse surrealisti-
sche groep, Magritte en de fotografie, Magritte
in Parijs en De woorden en de beelden. De peri-
ode 1930-1950 wordt op dezelfde manier
onderverdeeld, maar  de laatste periode niet
meer. Probleem is echter dat deze grote
structuur, die de bezoekersgids als onder-
legger voor de tentoonstelling naar voor
schuift, niet bekrachtigd wordt door de ten-
toonstellingservaring, onder meer doordat
de sectietitels uit de gids nergens in de ten-
toonstelling voorkomen. Duidelijk is wel dat
de schilderijen en al het andere materiaal
gescheiden gehouden worden en tegenover
elkaar gehangen zijn. Men kan evenwel niet
anders dan zijn aandacht verdelen over die
enkele schilderijen en de muren daartegen-
over met hun drukte van ‘materiaal’. Dat
materiaal is om te beginnen zeer hetero-
geen – eigenhandig getypte manifesten,
maar ook elementaire informatie over
Magrittes vrienden, schetsjes, uitnodigings-
kaarten van tentoonstellingen enzovoort –
en onsamenhangend. Men kan er geen ver-
haal uit distilleren. De citaten, die meer bij
de aankleding dan bij het tentoonstellings-
materiaal horen, hebben geen bronvermel-

ding en – wat veel erger is – zijn niet geda-
teerd. Dat maakt dat de bezoeker met veel
voorkennis wel allerlei zaken kan herken-
nen en plaatsen, maar dat de gemiddelde,
zelfs geïnteresseerde bezoekers enkel curio-
sa zien en voor het begrip van het werk
afhankelijk zijn van die citaten van
Magritte, die als orakelspreuken in de lucht
zweven, en dikwijls decennia later geschre-
ven zijn dan de werken waar ze bij hangen.

Behalve met het biografisch materiaal,
moet een monografisch museum ook weten
wat het wil met het zogenaamde ‘bijwerk’:
Magrittes partituurcovers bijvoorbeeld, of
zijn late ‘amateurfilmpjes’ zijn geen kunst-
werken die omwille van zichzelf in een
museum gehangen kunnen worden.
Natuurlijk hebben ze een betekenis, maar
opdat die betekenis kan worden opgemerkt
moeten ze een leesbare plaats krijgen.

Neem bijvoorbeeld de eerste sectie, in de
bezoekersgids als Magritte voor Magritte
betiteld. In een eerste vitrine zien we een
foto van ‘de jonge verloofden’, een portret
van Georgette en een houtskooltekening
van Georgette. Erboven is het bekende
citaat te lezen dat begint met ‘Je déteste
mon passé et celui des autres’, waarin
Magritte ook zijn liefde uitspreekt voor
knieën en voor jonge meisjes die over straat
lopen. Ballroom music uit de jaren 20 vult de
zaal. De muziek komt uit een multimedia-
installatie waarin ook partituren digitaal
doorbladerd kunnen worden, waarbij na
een poosje duidelijk kan worden dat
Magritte de omslag ontwierp. Op de lange
wand van deze ruimte zijn een tiental van
die omslagontwerpen uit de jaren 1924-
1936 te zien, tussen enkele kubistische doe-
ken uit 1920-1922, waaronder twee por-
tretten van Pierre Bourgeois. Op de lange
wand ertegenover hangt het kubistische
werkje Baigneuses uit 1921 naast twee affi-
ches die Magritte ontwierp in 1918 en
1926. Een tweede vitrine toont het pamflet
Moderne Kunst door Jozef Peeters en
Edmond Van Dooren uit 1918 en een hand-
geschreven brief van Magritte aan
Bourgeois. Verder zijn in die wand nog de
citaten ‘Le progrès est une idée saugrenue’
en ‘L’art dit non figuratif n’a pas plus de
sens que l’école non enseignante, que la
cuisine non alimentaire, etc.’ gegrift en
hangen er vier ingekaderde voorpagina’s
van het Brusselse constructivistische tijd-
schrift 7 Arts. Een beeldscherm ernaast
toont een loop van zooms uit dat tijdschrift,
aangevuld met foto’s van zijn protagonisten
en met schilderijen van Flouquet en
Servranckx, met modernistische interieurs
waarin die werken hangen enzovoort. Een
laatste vitrine toont nog een foto ‘ten huize
Magritte’ waarop de kern van de groep 7
Arts samen met de Magrittes poseren, enke-
le publicaties uit deze artistieke kring en pal
ernaast drie publicaties uit 1924 en 1926
waarin het ontstaan van een andere
Brusselse artistieke groep rond Paul Nougé
opgemerkt kan worden. Dat die zich afzet
tegen het gedachtegoed van 7 Arts, blijkt
onder meer uit de uitgestalde persiflage van
7 Arts die Nougé als pamflet verspreidde. 

Waar gaat dit over? Toen Magritte al deel
uitmaakte van de belangrijkste Brusselse
avant-gardekringen, maar zich op artistiek
en ideologisch vlak nog definitief moest
positioneren, zijn de belangrijkste gebeurte-
nissen wellicht zijn aansluiting bij de con-
structivisten van 7 Arts, gevolgd door de
verwijdering toen hij in 1924 eerst met
E.L.T. Mesens dadaïstische activiteiten ging
opzetten, en dan via Nougé bij het surrealis-
me aansluiting vond. Mesens en Nougé zou-
den ‘compagnons de route’ blijven. Maar in
deze zaal moet dit allemaal afgeleid worden
uit documenten die zonder reliëf en als fetis-
jen naast elkaar uitgestald zijn. De kubisti-
sche doeken worden gemengd met de com-
merciële grafiek, zonder dat er hier een uit-
spraak over wordt gedaan. De tentoonstel-
ling toont hier, maar ook in het vervolg van
de presentatie, in tamelijk kleine, smalle
ruimtes een hoop documenten, maar zegt
niet wat de bezoeker ermee aan moet. Men
toont veel foto’s, maar of ze als biografische

Wolken boven Brussel
Bedenkingen bij het Musée Magritte Museum  
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illustratie getoond worden, als documenta-
tie van artistieke vriendschappen, omwille
van de specifieke relatie die ze hebben met
werken van Magritte, of omwille van hun
(zelfstandig) artistiek belang, wordt nooit
verduidelijkt. Het meest problematisch is
dat nog in de sectie Magritte en de fotografie.
Daar tonen drie vitrines respectievelijk
foto’s van Magritte, foto’s van Georgette en
drie foto’s uit de reeks Les Extra-terrestres
van 1935, waarin de Magrittes samen met
vrienden als Paul Colinet en Marcel
Lecomte poseren met gekke hoofddeksels.
Aan een wand hangen de zestien foto’s die
Scutenaire in 1976 publiceerde in de port-
folio La Fidélité des images, waaronder beel-
den die typische motieven uit Magrittes oeu-
vre opvoeren. De foto Liefde uit 1928, waar
Georgette tegenover Magritte staat die haar
als het ware ‘tot leven schildert’, verwijst
naar Tentative de l’impossible uit datzelfde
jaar en heeft er hoogstwaarschijnlijk als
schets voor gediend. Een foto in de vierde
vitrine toont Magritte die zijn doek
Clairvoyance aan het schilderen is in dezelf-
de positie waarmee hij zichzelf in dat werk
afbeeldt op zijn ezel – de mise-en-abîme
maakt het atelierportret ironisch. Maar
beide foto’s worden getoond zonder naar die
werken te verwijzen, terwijl in de vitrine wel
twee kleine inkttekeningen worden getoond
die niet met de naburige foto’s in verband
gebracht kunnen worden. Een ervan,
La Lectrice soumise, verwijst wel naar het
gelijknamige doek dat, ook hier weer zonder
enig verband, bij het fotowerk hangt.

Ook de alomtegenwoordige technologi-
sche hulpmiddelen zijn niet ingezet om het
betoog van de tentoonstelling te redden: de
negen displays die enkele protagonisten van
het Brusselse surrealisme moeten voorstel-
len, zijn niet meer dan banale montages
van historische foto’s en de audioguides leg-
gen evenmin de ontbrekende verbanden.
Magrittes late amateurfilmpjes tenslotte
worden geheel losgekoppeld van het werk,
waardoor het pure ‘zotternijen’ worden: ze

worden in paren van twee geprojecteerd op
beeldschermen die, buiten de tentoonstel-
lingszalen, op elke overloop van elke verdie-
ping zijn opgehangen in grote kegels.
Gevolg is ofwel dat groepen mensen relatief
lang stilstaan in circulatieruimtes – wat
niet handig is – ofwel dat de bezoekers
slechts een flard zien van materiaal dat toch
wel een interpretatie verdient, en soms vol
toespelingen zit op sleutelmotieven en -bete-
kenissen van Magrittes oeuvre.

Sfeer en aura

Het gaat hier echter niet om vergetelheid of
om een falen, maar om een strategie. De
onduidelijkheid of afwezigheid van een
‘betoog’ is bedoeld. Michel Draguet schrijft in
de museumcatalogus: ‘De bezoeker treedt in
relatie met de werken in een intimistische
sfeer die de blik vrij maakt, zonder didacti-
sche of historische interpretaties, zodat de
kracht van een verbeeldingswereld die een
en al mysterie en poëzie is, zich ten volle kan
manifesteren.’2 In de audioguide stelt
Draguet dat de citaten als kunstwerken van
Magritte behandeld zijn, maar dat ze samen
ook een neerslag van diens gedachtewereld
evoceren. De omstandigheid dat de citaten
een precieze context hebben, en toch eerst
historische feiten zijn, wordt hier genegeerd:
ze worden bijna als kunstwerken behandeld.
De scenografie van Winston Spriet maakt de
keuze voor ‘sfeer’ compleet, ten nadele van
het betoog en het begrip. De omloop door de
duistere zalen waarin de doeken met spots
dramatisch uitgelicht worden op donker-
bruine, grijze en blauwe wanden lijkt de
raadselachtigheid van Magrittes beelden te
willen imiteren – alsof die beelden nog extra
raadselachtigheid nodig hebben. Spriet zegt
trouwens zelf ook uitdrukkelijk dat zijn sce-
nografie het veelsoortige tentoonstellings-
materiaal niet op elkaar wou betrekken: ‘de
werken en de bijbehorendende (sic) uitleg
hangen tegenover elkaar, zodat elke interfe-

rentie tussen werken en commentaar onmo-
gelijk is.’3 Met ‘uitleg’ bedoelt Spriet de vitri-
nes, citaten en displays.

Een monografisch museum dat deel uit-
maakt van een wetenschappelijke instelling
zoals de KMSKB, en naast een aanzienlijke
collectie ook over bijzonder veel en belang-
rijk documentair materiaal beschikt, moet
bekwaam zijn om méér te doen dan ‘de
wereld van Magritte’ te evoceren. Men zou
nog (veel) begrip kunnen opbrengen voor
de keuze om het oeuvre, zeer klassiek, op
zichzelf te tonen (en eventueel, afzonder-
lijk, een documentaire tentoonstelling te
maken). De twee ‘voorlopige’ zalen op de
eerste verdieping, met het ‘late werk’, heb-
ben geen vitrines, geen documentatiemate-
riaal of presentatievideo’s en geen opschrif-
ten aan de wand, maar bieden alles bijeen
nog de beste condities om te kijken.

Het museum wil officieel ‘de werken zelf
laten spreken’, maar het laat die werken
geen moment met rust: het omringt ze met
allerlei geïsoleerde discoursfragmenten,
curiosa en anekdotes. De werkelijke bedoe-
ling van de opstelling is duidelijk niet om de
werken zelf te laten spreken, en zeker niet
om te verhelderen, maar om een specifieke
aura rond de meester te creëren. In de
museumshop, die op basis van Magrittes
opvattingen over reproductie voorgesteld
wordt als integraal onderdeel van het
museum, is volgend citaat te lezen: ‘J’ai vu
le Musée des Offices à Florence, ce n’est pas
mal, mais c’est mieux en carte illustrée.’
Magritte keert zich af van de valse ‘unici-
teit’ van kunstwerken, hij schildert ideeën,
en ideeën kan men inderdaad reproduce-
ren. De ‘verdiende internationale uitstra-
ling’ die Magritte met zijn Museum zou
moeten krijgen, valt hier echter samen met
het reproduceren van het ‘commerciële’
Magrittebeeld door het Museum.4

Een museale presentatie realiseert geen meer-
waarde door aan het oeuvre van Magritte

‘sfeer’ toe te voegen, die de tentoonstelling in
een installatie verandert en het museumbe-
zoek in een experience. Wat verwacht mag
worden is dat een museumopstelling kunst-
werken contextualiseert: binnen het oeuvre
van een kunstenaar, in een artistieke con-
text of binnen bredere beeldtradities. Precies
het werk van Magritte vraagt om door een
dergelijke hercontextualisering voorbij de
onmiddellijke associaties met reclamepersi-
flages getild te worden, en zo van zijn eigen
clichés verlost te worden. Zoiets vraagt
denkwerk en onderzoek. Het Magritte-
onderzoek is in de afgelopen decennia gro-
tendeels overzee gebeurd onder impuls van
de Menil Foundation. Het nieuwe Magritte-
museum wil nu het nieuwe internationale
referentiecentrum voor onderzoek over de
Belgische surrealist worden. Zowel de unie-
ke collectie, die door haar samenstelling het
stereotiepe beeld van de ‘gereproduceerde
Magritte’ tegenspreekt, als de aanwezige
documentatie, leveren daarvoor het nodige
werkmateriaal. Maar de opstelling die nu
gemaakt is spreekt die ambitie tegen.
Magritte? Dat zijn de wolkjes, de pijp en de
bolhoed. Terwijl er in de collectie nochtans
geen bolhoedman te vinden is… Wanneer
men met de lift naar het begin van de ten-
toonstelling stijgt, schuiven door een raam
in de lift de ingekaderde voeten, knieën,
onderbuik, borsten en het gezicht van
Georgette Magritte uit L’Evidence éternelle
voorbij. So what?

Noten

1 Michel Draguet, Virginie Devillez, et al., Musée
Magritte Museum: museumgids, Brussel,
Editions Hazan / Lannoo, 2009.

2 Michel Draguet, Virginie Devillez, et al.,
Magritte: zijn oeuvre, zijn museum, Brussel,
Editions Hazan / Lannoo, 2009. 

3 Persdossier p. 16. 
(www.museemagrittemuseum.be)

4 Persdossier p. 5. 
(www.museemagrittemuseum.be)

René Magritte

Pom’ po pon po pon pon pom pon, 1948
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Nieuws
Foodprint. Voedsel voor de stad. Op 26 juni ging in Den
Haag Foodprint. Voedsel voor de stad van start met een sym-
posium en de opening van een tentoonstelling. Foodprint
omvat ook kunstprojecten, ontwerpstudies, een stadsgids
en extra activiteiten. Het project loopt door tot in 2010 en
de organisatie is in handen van Stroom Den Haag, kunst-
en architectuurcentrum. Stroom wil met deze ambitieuze
onderneming een aanzet geven om de relatie tussen voed-
sel en cultuur in Den Haag weer zichtbaar te maken. In de
geschiedenis van de stad hingen voedsel en cultuur immers
nauw samen. Stroom vindt het wegslijten van die connec-
ties hachelijk en presenteert zijn zorg daarover in een wat
ruimere context, in het kader van de eveneens somber
stemmende vergroting van de voetafdruk van de stedeling,
die voor een groot deel met voedselconsumptie samen-
hangt. Vandaar de titel Foodprint, een fraaie samentrekking
van de termen footprint en food. De ecologische voetafdruk,
die het consumptiegedrag (inclusief productie-, energie- en
handelskosten) van een persoon uitdrukt in het aantal hec-
tares aardoppervlak dat nodig is om dat gedrag te handha-
ven, wordt door Stroom dus op voedsel betrokken.

En zoals men bij de ecologische voetafdruk tegenwoordig
wijst op negatieve gevolgen als klimaatverandering en de ein-
digheid van energiebronnen, zo attendeert men in het kader
van de voedselvoorziening thans – ook bij Stroom – op de
onzichtbaarheid van de voedselketen. Vooral stadsbewoners
weten nauwelijks waar hun vlees, vis en groente vandaan
komen. Van grondstoffen zoals granen heeft men al helemaal
geen idee. Zicht op tussentijdse verwerkingen (zoals in de
vlees- en zuivelindustrie), op het transport (dat veel energie
kost en CO2-uitstoot tot gevolg heeft) en de distributie (via
verkoopkanalen waarbij grote supermarktketens de markt
bepalen), ontbreekt vrijwel geheel. Nadat deze toenemende
ondoorzichtigheid door analisten en deskundigen als kwalijk
werd ervaren, tekenden ook consumenten hiertegen protest
aan. Dat leidde ertoe dat deze problematiek ten slotte op de
politieke agenda is gezet, ook op die van wereldsteden als
Toronto en Londen. Opvallend is dat het in Den Haag niet de
stedelijke overheid is die de impuls geeft tot bewustwording
van dit fenomeen, maar de culturele instelling Stroom.

Voor die bezinning werkte Stroom een langlopend pro-
gramma in diverse vormen uit, in plaats van enkel de
gebruikelijke expositie. Zo komen de historische achter-
grond, de complexiteit en de actualiteit van dit verschijnsel
beter tot hun recht. Illustratief voor deze benadering was
het symposium waar een keur van internationale deskun-
digen sprak: architecten, filosofen, boeren, hoogleraren,
onderzoekers, ondernemers en kunstenaars. Van hen ver-
telde de Canadese Paula Sobie hoe zij volgens de methode
van SPIN-farming (SPIN = Small Plot INtense) was gaan
boeren. Daarvoor worden tuinen rondom woonhuizen van
particulieren gebruikt als landbouwakkertjes. SPIN-far-
mers gaan daarbij uiterst praktisch en economisch te werk,
volgens een zakelijk plan waarin de financiële opbrengsten
zijn vastgelegd, alsook het aantal oogsten en de omvang
van de productie. Veel werk maakt men ook van de marke-
ting en promotie, gericht op de lokale gemeenschap. De ver-
bouw zelf voert men zo handig mogelijk uit, met goedkoop,

klein gereedschap. Hoogleraar Jan Willem van der Schans
(WUR) toetste in zijn spreekbeurt de regionale voedselsyste-
men aan die van de globale. Hij wist overtuigend aan te
tonen dat een kleine of korte voedselketen de voorkeur ver-
dient, niet alleen in het kader van de grote problemen, zoals
de vergroting van de voetafdruk, maar in het bijzonder in
relatie tot onvoorziene rampen en andere tegenvallers. Zijn
pleidooi voor zelfvoorziening wordt op de tentoonstelling
onderstreept door beelden van oorlogsmoestuinen: de zoge-
naamde Victorygardens en de kleinschalige stadslandbouw
op Cuba. Naast die documenten worden daar overigens, op
een tijdsbalk van 1830 tot heden, ook werken getoond van
kunstenaars die zich met voedsel, productie en consumptie
bezighouden, van Gordon Matta Clarks film Food (1972) tot
de installatie met voedsel van Raoul Ortega Ayala (2009).

Dat duurzaamheid in technologie en architectuur een
goeie organisatie vergt, gaf John Thackara aan, directeur
van een op dat vlak gespecialiseerde onderneming. Cultuur-
filosoof Maarten Doorman (UvA en UM) ging in op ons nos-
talgisch verlangen naar echtheid, natuurlijkheid en authen-
ticiteit. Hij verklaarde die vanuit de grip die de romantiek
nog steeds heeft op onze gevoelshuishouding. Een ferme,

energieke stap vooruit behoort echter wel degelijk tot de
mogelijkheden. Dat bewees het team van architect Winy
Maas met hun ontwerpen voor varkenshouderijen in de
Haagse wijk de Binckhorst. In de discussies met het publiek
ontpopten vooral bestuursofficials zich als stugge tegenstan-
ders van dergelijke verfrissende voorstellen. Ze vonden het
varken geen aantrekkelijk icoon voor Den Haag en meenden
dat wie het beest in de stad in het echt wilde zien, terecht kon
bij de stadsboerderij. Voor de voordelen sloten ze zich af, ter-
wijl de productie van biogas licht en warmte levert aan de
wijk en het voor de dieren zo traumatiserende transport
naar het slachthuis niet meer nodig is. Goddank was Joep
van Lieshout er. Die presenteerde zonder blikken of blozen,
op zijn eigen innemende wijze, hoe in zijn installatie mensen
tot varkensvoer konden worden verwerkt, waarbij werkelijk
geen enkel restje mens onbenut zou blijven. Een inbreng die
extra stimuleert om de volgende keer meer kunstenaars als
spreker of toehoorder te werven. Alied Ottevanger

p De tentoonstelling Foodprint is samengesteld door
Marieke Berkers en loopt tot 23 augustus in BINCK 36,
Binckhorstlaan 36, Den Haag (www.stroom.nl).

100 Sexes d’Artistes van Jacques Charlier in Brussel,
Antwerpen en Namen. De Biënnale van Venetië en de
stad Venetië weigerden het project 100 Sexes d’Artistes, een
kunstproject van Jacques Charlier (°1939) bestaande uit
affiches waarop de (zogezegde) geslachtsdelen van beroem-
de kunstenaars worden afgebeeld. De affiches zouden de
betrokken kunstenaars kunnen beledigen, zo klonk het bij
directeur Daniel Birnbaum en voorzitter Paolo Baratta.
Volgens de stad Venetië bestond het gevaar dat de affiches
‘de maatschappelijke eerbaarheid zouden schaden’.
Charlier was uitgenodigd om de Franstalige Gemeenschap
van België te vertegenwoordigen op het ‘Off-circuit’ van de
53ste Biënnale, die loopt tot 22 november. Het project was
geselecteerd door Fadila Laanan, Minister van Cultuur van
de Franstalige Gemeenschap, en een gespecialiseerde jury.
Charlier en tentoonstellingscommissaris Enrico Lunghi
gingen tegen de beslissing in door vlakbij het hoofdkwartier
van de Biënnale in Venetië een boot aan te meren die werd
getransformeerd tot een documentatiecentrum over het
afgekeurde kunstproject. Acht Europese steden zeggen nu
hun steun toe aan het in Venetië afgewezen project:
Brussel, Antwerpen, Namen, Belgrado (RS), Bergen (NO),
Linz (AT), Luxemburg (LU) en Metz (F). In Brussel toont
Bozar deze zomer de affiches in een vrij toegankelijke ten-
toonstelling. Burgemeester van de Stad Brussel, Freddy
Thielemans, besloot de affiches bovendien te tonen op meer
dan 25 locaties in het straatbeeld van Brussel tot en met 22
november. In Antwerpen zorgt het MuHKA tot 29 juli voor
een verspreiding van de affiches over de hele stad. Omwille
van het karikaturale, het erotische en het schandaalkarak-
ter ziet men in Namen connecties met de 19de-eeuwse kun-
stenaar Felicien Rops. Het Ropsmuseum toont daarom het
afficheproject tot 13 september in zijn vrij toegankelijke
tuin. Het verzet tegen de beslissing in Venetië krijgt ook
vorm via een website. Er is een artistieke quiz (Quizz Art)
aan verbonden en een fotospel (Libérer Venise!/ Bevrijd
Venetië!). Meer info over het project en de wedstrijd vind je
op www.jacquescharlier-venise2009.be.
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Atelier Van Lieshout 

Foodmaster, 2009
Foto: Eveline Van Egdom (courtesy Stroom Den Haag) 
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Artist in Residence Raoul De Keyser

Raoul De Keyser, Zonder titel, 1979

30/5 – 20/9/2009  www.mskgent.be

Museum voor Schone Kunsten

Cultuurcentrum Brugge:
foutmelding
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Jef Geys met grootstedelijk onkruid op de Biënnale
van Venetië. In de huidige editie van de Biënnale van
Venetië is het de beurt aan de Vlaamse Gemeenschap om het
Belgische paviljoen te bezetten. Eind maart viel de keuze op
Jef Geys om België te vertegenwoordigen. Jef Geys (1934)
toont een nieuw project onder de titel Quadra Medicinale. Het
tentoonstellingsproject neemt de vorm aan van een interdis-
ciplinair, veelzijdig onderzoek met plannen, inventarissen,
beschrijvingen, foto’s en tekeningen. Het wordt begeleid
door een speciale editie van het Kempens Informatieblad.
Geys neemt inventarissen van gewone planten – onkruid –
in een grootstad als vertrekpunt. De presentatie in het pavil-
joen bestaat uit foto’s van de planten in hun biotoop, een
herbarium van gedroogde planten en wetenschappelijke
beschrijvingen van hun kenmerken. Daarnaast wordt op
plannen van de (groot)steden de plaats waar men de plan-
ten kan aantreffen aangeduid. Tot slot maakt Geys grote
tekeningen, de grafisch-artistieke omzetting en vertaling
van de vormen van de plant. Zoals in zijn gehele oeuvre
combineert Geys formeel experiment met een conceptuele
attitude en elementen uit het onderwijs. In zijn praktijk als
kunstenaar heeft hij zich vanaf het begin afgezet tegen de
kunstmarkt en de institutionalisering van de kunst. Geys
verbindt een radicale zelfstandige positie met een ongebrui-
kelijke benadering van collectieve creativiteit, vaak gegene-
reerd met de participatie van zijn onmiddellijke buurt.

Parijse woning en atelier van Piet Mondriaan in het
Mondriaanhuis. Sinds eind mei is in het Mondriaanhuis
een nieuwe reconstructie te zien van Piet Mondriaans
woning en atelier in Parijs. Architect en ontwerper Bob
Kauffmann, ook verantwoordelijk voor de recente verbou-
wing van het Mondriaanhuis, heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar het Parijse atelier en naar aanleiding daarvan
de reconstructie uitgevoerd. Net als het echte atelier is de
reconstructie een work in progress; in de loop van de komen-
de maanden wordt er nog een aantal veranderingen in aan-
gebracht. Mondriaan verhuisde in 1912 naar Parijs. Hij is er,
met tussenpozen, tot 1936 blijven wonen. Vanaf de jaren 20
voorzag Mondriaan de muren van zijn atelier van geschilder-
de rechthoeken, volgens de principes van het neoplasticisme.
Aan de hand van foto’s en uit correspondentie is gebleken
dat Mondriaan de aankleding van de muren voortdurend
veranderde. Voor deze reconstructie is het atelier rond 1926
als uitgangspunt genomen. In het Mondriaanhuis was al
eerder een reconstructie van het atelier te zien, maar de hui-
dige reconstructie is gemaakt aan de hand van hernieuwd
onderzoek. Deze reconstructie op schaal 1:1 is in een zaal
van het museum ingebouwd en omvat ook het woongedeel-
te waar Mondriaan kookte en sliep.

Nicoline van Harskamp wint de PrixdeRome.nl 2009.
Op 28 mei ontving Nicoline van Harskamp uit handen van
Minister Ronald Plasterk de eerste prijs PrixdeRome.nl
2009 Beeldende kunst van € 45.000. De tweede prijs van
€ 20.000 werd toegekend aan Rossella Biscotti. De twee
basisprijzen van elk € 10.000 waren voor Sara Rajaei en
voor het kunstenaarsduo Ólafur Ólafsson / Libia Castro. De
PrixdeRome.nl is de oudste ‘staats’prijs voor kunstenaars en
architecten (tot 35 jaar) in Nederland. De onderzoeksmatige
projecten van Nicoline van Harskamp (°1975) ontstaan uit
observaties van structuren van macht, regering en politiek
verzet, waarbij uiteenlopende politieke opvattingen ten aan-
zien van overheid en vrijheid worden geïnventariseerd. In
haar werk maakt Van Harskamp gebruik van bestaande toe-
spraken en teksten, uitspraken uit interviews en debatten,
en gesprekken die zij zelf voert. Dit materiaal bewerkt ze tot
scripts die de basis vormen voor haar video’s en geënsce-
neerde debatten. Meer info op www.prixderome.nl.

Lara Mennes wint Prijs Jonge Belgische Schilderkunst.
Fotografe Lara Mennes heeft de Prijs Jonge Belgische
Schilderkunst 2009 gewonnen. Volgens de jury slaagt zij
erin ‘om de fotodocumentaire open te trekken naar een
veelvoud aan onderzoeksterreinen en interpretaties van
typografische, sociologische, stedenbouwkundige en histo-
rische aard. Ze maakt daarbij gebruik van archieven, getui-
genissen en het collectieve geheugen van een plek en bevol-

kingsgroep.’ Aan de prijs is een bedrag van 25.000 € ver-
bonden. Drie prijzen ter waarde van 12.500 € gingen naar
Jeroen Hollander voor zijn creatieve ‘mapping’, waarbij hij
netwerken ontwerpt die verwijzen naar mobiliteit en stede-
lijkheid, naar Nico Dockx & Helena Sidiropoulos en naar
Leon Vranken. De jury bestond uit Charlotte Laubard
(Directrice van CAPC musée d’art contemporain in
Bordeaux), Friedrich Meschede (Directeur tentoonstellin-
gen van MACBA in Barcelona), Macha Roesink (Directrice
van het Museum De Paviljoens in Almere) en Yves
Aupetitallot (Directeur van het centre national d’art con-
temporain Le Magasin in Grenoble). De juryleden lieten
zich in het algemeen zeer positief uit over alle geselecteerde
kunstenaars. Hun werk is nog tot 13 september te zien op
een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten,
Koningsstraat 10, 1000 Brussel.

Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2009 voor Eylem
Aladogan. Op 31 mei werd de Volkskrant Beeldende
Kunstprijs uitgereikt aan Eylem Aladogan. Aladogan
maakt tekeningen, beeldhouwwerken en installaties. De
Kunstprijs is door de Volkskrant in 2006 in het leven geroe-
pen om jonge, talentvolle beeldend kunstenaars te onder-
steunen. De jury bestond uit voorzitter Hedy d’Ancona,
Flos Wildschut (kunsthistoricus, voormalig voorzitter com-
missie stimuleringssubsidies Fonds BKVB), Edwin Jacobs
(directeur Centraal Museum) en Sacha Bronwasser (kunst-
historicus, recensent voor de Volkskrant). Aan de prijs is
een geldbedrag van € 7.500 verbonden, ter beschikking
gesteld door het Fonds BKVB, en een tentoonstelling bij het
Fonds aan de Brouwersgracht. Het werk van Eylem
Aladogan is er nog tot 24 juli te zien. (www.fondsbkvb.nl)

Cultuurprijs van de Provincie Antwerpen 2009 voor
Jerry Aerts. De Cultuurprijs van de Provincie Antwerpen
2009 werd op 27 juni uitgereikt aan Jerry Aerts. Vorige
laureaten van de prijs waren Eric Antonis in 2005 en pro-
fessor Ludo Simons in 2007. Jerry Aerts is algemeen direc-
teur, artistiek leider en programmator muziek van de inter-
nationale kunstcampus deSingel in Antwerpen. In de voet-
sporen van zijn voorganger Frie Leysen ontwikkelde hij
deSingel verder tot een multidisciplinair kunstcentrum met
een internationale uitstraling. Kunstenaars uit de discipli-
nes muziek, dans, theater, architectuur en beeldende kun-
sten ontmoeten elkaar in deSingel en vinden er nieuwe
ideeën en inspiratie. Jerry Aerts draagt volgens de jury een
maatschappelijk engagement uit zonder tegen de schenen
te schoppen. Hij zorgt voor een heldere communicatie en
weet de kunstwaarde van een discipline begrijpelijk over te
brengen naar een breed publiek. De tweejaarlijkse Cultuur-
prijs van de Provincie Antwerpen werd in 2005 ingesteld
naar aanleiding van de verjaardag van 175 jaar onafhan-
kelijkheid van België. De prijs is bestemd voor een persoon
die op uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot het culture-
le gebeuren in de provincie Antwerpen. De laureaat ont-
vangt 7.440 €, een medaille en een oorkonde. 

Plantin-Moretusprijzen 2009. Op 4 juni werden de
Plantin-Moretusprijzen 2009 uitgereikt. Deze prijs bekroont
de best verzorgde boeken – boeken die uitblinken door hun
verzorgde en originele vormgeving, typografie, illustratie en
grafisch-technische productie. Er werden in totaal 14 boe-
ken en 11 vormgevers bekroond. In de categorie Kunst- en
fotoboeken werden volgende uitgaven bekroond: Michaël
Borremans. Whistling a Happy Tune. Drawings/Tekeningen
(Vormgever: Koen Bruyñeel, Uitgever: Ludion), Academia.
Qui es-tu? (Vormgever: Studio Luc Derycke, Uitgever: Axel
Vervoordt ism MER. Paper Kunsthalle), Observatorium. Johan
Tahon (Vormgever: Studio Luc Derycke, Uitgever: Ludion) en
VSTA08. Van stof tot asse 7de editie (Vormgever: Hugo
Puttaert – Visionandfactory, Uitgever: Galerie De Ziener). In
de categorie non-fictie viel de BAM-publicatie Cross-over.
Kunst, media en Technologie in Vlaanderen in de prijzen. In dit
boek buigen Liesbeth Huybrechts, Caroline Nevejan, Femke
Snelting, Elke Van Campenhout, Arie Altena, Kurt
Vanhoutte, Karen Annemie Verschooren, Stoffel Debuysere,
Ive Stevenheydens, David Garcia en Dirk De Wit zich over
hoe kunst en cultuur veranderen onder invloed van media

en technologie. Het werd vormgegeven door OSP (Open
Source Publishing), dat verbonden is aan Constant, een
Brusselse vereniging voor kunst en media die grafisch
vormgevers, typografen, programmeurs, illustratoren,
schrijvers en kunstenaars samenbrengt die werken met
vrije software en open-contentlicenties. De bekroonde boe-
ken zijn nog tot eind augustus in een vrij toegankelijke ten-
toonstelling in Bozar te bekijken. Voor een overzicht van
alle bekroonde werken zie www.plantinmoretusprijzen.be.

Vernieuwd MuHKA opent in september. Het MuHKA
verbouwt en krijgt een extra ingang en trappenhal. Deze zal
toegang geven tot het MuHKAFE op de vierde verdieping en
de aanpalende terrassen met zicht op Zuid en Schelde. In de
trappenhal krijgt de bezoeker een blik op het verleden, het
heden en op de toekomstige werking van het museum.
Naast het gebouw wordt ook de huisstijl van het MuHKA
grondig opgefrist. Hiervoor wordt samengewerkt met
vormgever Sander Vermeulen en kunstenaar Christophe
Terlinden (°1969, Etterbeek), die in 2002 het logo voor het
museum ontwierp. Christophe Terlinden maakt foto’s,
video’s, cartoons, geluidsinstallaties, grafiek en doet ingre-
pen in bestaande architectuur waarbij hij bestaande ele-
menten herijkt. Verder creëert kunstenaar Enrico David
een werk voor de buitengevel van het museum. Enrico
David (°1966, Ancona, Italië) woont en werkt in Londen en
is een van de vier genomineerden voor de Turner Prize
2009. Zijn werk bestaat uit tekeningen, gouaches, schilde-
rijen, sculpturen en installaties. David maakt vaak gebruik
van materialen en motieven die associaties oproepen met
traditioneel handwerk, het modernistische design van de
jaren 20 en 30, de commedia dell’arte en andere kunsthis-
torische bronnen. Het MuHKA heropent op do 10 septem-
ber. Meer info op www.muhka.be.

Designgeschiedenis op het web. De geschiedenis van
het design in Nederland krijgt onvoldoende aandacht in de
bestaande media. De oprichting van de Stichting Design-
geschiedenis Nederland moet daar verandering in brengen.
Door middel van een website wil de Stichting onderzoek
publiceren en bevorderen. Bedoeling is dat onderzoekers,
schrijvers en specialisten via deze website een gemeenschap
vormen waar zij hun kennis en informatie kunnen delen.
De site moet ook als tijdschrift fungeren met recensies en
boekbesprekingen en is daarom voor iedereen toegankelijk:
www.designgeschiedenis.nl.

Festival De Wereld van Witte de With. De tiende editie
van het kunstenfestival De Wereld van Witte de With loopt
van vr 11 tot en met zo 13 september onder het thema: ‘Er
zijn grenzen!’ Het festival brengt drie dagen lang kunst,
theater, mode, dans, muziek en fotografie in het epicentrum
van de Rotterdamse kunstwereld: de Witte de Withstraat.
Op een kleine bijdrage voor enkele voorstellingen na, is het
gratis toegankelijk. Het volledige programma volgt in
augustus op www.festivalwww.nl.

Wissels
Ann Goldstein nieuwe directeur Stedelijk Museum.
De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum
Amsterdam heeft unaniem voor Ann Goldstein (°1957, Los
Angeles) gekozen als nieuwe algemeen artistiek directeur
van het Stedelijk Museum Amsterdam. Zij zal in dienst tre-
den vanaf januari 2010. Goldstein is op dit moment senior
curator bij het Museum of Contemporary Art (MOCA) in
Los Angeles. Ze volgt Gijs van Tuyl op, die het Stedelijk
vanaf 2005 leidde. De benoeming van Ann Goldstein moet
het profiel van het Stedelijk benadrukken als een experi-
menteel, hedendaags en maatschappelijk betrokken muse-
um, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en kunste-
naars. Op dit moment stelt Goldstein de eerste solotentoon-
stelling en retrospectieve samen van het werk van William
Leavitt, vanaf november 2010 te zien in het MOCA.
Voordien realiseerde zij de tentoonstellingen Martin
Kippenberger: The Problem Perspective (2008) en, met mede-

WR 140 - 2de katern  25-04-2016  12:47  Pagina 3



De Witte Raaf – 140 / juli – augustus 2009 Ondertussen 4

ÉÎ°
BMPO�MFWJO°PEB�QSPKFTJ°MBVSB�PMEGJFME�GPSE°NFSJKO�PVEFOBNQTFO°NBSJB�QBTL°MFF�TDSJWOFS°ZBOO�UPNB

curator Donna De Salvo, Lawrence Weiner: AS FAR AS THE
EYE CAN SEE, een coproductie met het Whitney Museum
in New York (2007). Ze maakte ook solotentoonstellingen
van het werk van Cosima von Bonin (2007), Jennifer
Bornstein (2005), Barbara Kruger (1999), Jorge Pardo
(1998), Christopher Wool (1998), Felix Gonzalez-Torres
(1994), Cady Noland (1992), Judy Fiskin (1992) en Roni
Horn (1990). Ze publiceerde over een aantal van deze kun-
stenaars alsook over het werk van John Baldessari, Hanne
Darboven, Jeroen de Rijke & Willem de Rooij, Mike Kelley &
Paul McCarthy (de ‘collaborative works’), Louise Lawler,
Dieter Roth, Allen Ruppersberg en Thomas Struth. 

Eric Krols wordt nieuwe zakelijke leider van het
MuHKA. Eric Krols start vanaf midden augustus als zake-
lijk leider in het MuHKA. Krols werkte voordien als zakelijk
leider en general manager bij Rosas, het Brusselse dansge-
zelschap van Anne Teresa De Keersmaeker. Daarvoor werk-
te hij in de sector van de hedendaagse muziek en het
muziektheater. Zo was hij zakelijk leider van het muziek-
theatercollectief Walpurgis. Eerder bouwde hij in
Antwerpen de organisatie voor opleiding, begeleiding en
bemiddeling van langdurig werkzoekenden Vitamine W
uit. Hij startte in ’t Stuc in Leuven en bij Sfinks in Boechout
en was zakelijk leider bij het Brusselse Kaaitheater in de
beginjaren. Eric Krols volgt in het MuHKA Luc Delrue op,
die intendant is geworden in Museum M, het nieuwe muse-
um in Leuven dat in september de deuren opent.

Bregje van Woensel nieuwe conservator Museum De
Paviljoens. Per 1 juni 2009 is kunst- en cultuurhistoricus
en curator Bregje van Woensel werkzaam bij Museum De
Paviljoens als conservator voor De Nederlandse Identiteit? Dit
vierjarige onderzoeks- en tentoonstellingsproject rond 50
jaar Nederlandse kunstgeschiedenis voor de periode 1960 –
2010 is een initiatief van Museum De Paviljoens. Voorheen
was Bregje van Woensel Stadsconservator bij Museum
Boijmans Van Beuningen en gastconservator voor de ten-
toonstelling Brazil Contemporary. Van Woensel is sinds

2008 guesttutor van het tweedefase-instituut De Ateliers
in Amsterdam waarvoor zij de tentoonstelling Offspring
2009 samenstelde. 

Benoeming nieuwe directeur Zeeuws Museum. De
Raad van Toezicht van het Zeeuws Museum heeft Marjan
Ruiter per 1 juli 2009 benoemd tot directeur van het
Zeeuws Museum. Marjan Ruiter heeft haar doctoraalstudie
Geschiedenis gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Na verschillende functies bij de Rijksuniversiteit in
Groningen te hebben vervuld, was zij van 2002 tot 2008
directeur van het Centrum Kunstlicht in de Kunst in
Eindhoven en vervolgens werkte ze als senior regioadviseur
Zuidoost van het VSBfonds. 

Edo Dijksterhuis nieuwe directeur Art Amsterdam.
Edo Dijksterhuis (38) wordt per 1 augustus 2009 benoemd
tot directeur van het hedendaagse kunstevenement Art
Amsterdam. Hij volgt hiermee Anneke Oele op. Dijksterhuis
is sinds 2004 als coördinator kunst werkzaam bij Het
Financieele Dagblad en heeft daarnaast onder meer zitting
in de commissie beeldende kunst en vormgeving van de
Mondriaan Stichting. Het leiding geven aan Art
Amsterdam sluit volgens Edo Dijksterhuis perfect aan bij
zijn huidige bezigheden. Als kunstcriticus en journalist
beschouwt hij het als zijn belangrijkste taak om het publiek
te enthousiasmeren voor kunst, om het publiek zodanig te
prikkelen dat het zelf gaat kijken en een oordeel vormt.

Plastische kunsten
Sophie Calle. De retrospectieve van het werk van Sophie
Calle in Bozar heet Calle Sophie, alsof zij zich formeel aan
het publiek voorstelt door eerst haar familienaam en dan
haar voornaam te noemen. En inderdaad, er worden alleen
maar werken gepresenteerd, in omgekeerd chronologische
volgorde, die draaien rond duidelijk traceerbare momenten
of gebeurtenissen uit het leven van de kunstenares: Calle
Sophie, geboren in 1953, levend en werkend in Parijs.
Nochtans heeft ze niet enkel werk rond haar eigen persoon
gemaakt. In 1986 maakte ze bijvoorbeeld Les Aveugles,
waarin aan een reeks blinde mensen werd gevraagd wat zij
onder schoonheid verstonden. De selectie van dit overzicht
kan de indruk wekken dat hier een ‘ruimtelijke autobiogra-
fie’ wordt voorgesteld: verspreid over 15 zalen komen we
stap voor stap meer te weten over de historische (maar nog
levende) figuur Sophie Calle. De vraag is echter of het werk
van Calle echt documentair en autobiografisch is, of eerder
narratief en fictief. En als het zich net door deze verwarring
in het domein van de kunst probeert op te houden, functio-
neert het dan effectief als beeldende kunst in een museale,
semipublieke context?

De tentoonstelling opent met het meest recente werk – Où
et Quand uit 2006 – en loopt terug in de tijd tot aan enkele
beelden uit de late jaren 70. Où et Quand is een van de vele
werken die een neerslag vormen van een moment waarop
Calle haar leven uit handen heeft gegeven. In dit geval
vroeg ze aan een waarzegster om haar toekomst te voor-
spellen, en vervolgens is ze die toekomst ‘tegemoet gegaan’,
om haar ‘te vlug af te zijn’. In januari 2006 bracht haar dat
naar Lourdes, in mei 2005 naar Berck. Er blijken heel wat
mooie toevalligheden op te treden tijdens deze reizen.
Precies tegenover het hotel waar de waarzegster haar naar-
toe stuurt, is er bijvoorbeeld een winkel met in grote letters
SOPHIE op de gevel. Dergelijke gebeurtenissen laten ver-
moeden dat er toch iemand het leven, en dat van Calle in
het bijzonder, regelt of bestuurt.

Herhaaldelijk past de kunstenares hetzelfde systeem toe:
Ze kiest een paar arbitraire gedragsregels of agendapunten
en volgt ze consequent en gehoorzaam op. In dat proces
toont zich de ‘loop der dingen’ en verschijnen ondoorgron-
delijke toevalligheden die een esthetische waarde krijgen.
Ook vroegere werken, zoals Gotham Handbook uit 1994 met
voorschriften van de Amerikaanse romancier Paul Auster
voor een verblijf in New York, ontstonden volgens dat prin-
cipe. Soms draait Calle het mechanisme om. Ze neemt één

gebeurtenis uit haar ‘werkelijke’ leven als uitgangspunt en
betrekt er andermans leven op. Douleur Exquise uit 1984 is
het beste voorbeeld: de kunstenares werd door haar min-
naar verlaten en ervoer dat als het pijnlijkste moment uit
haar leven. Ze vroeg vervolgens, ook om haar eigen verdriet
te bezweren, aan een handvol andere mensen naar het
pijnlijkste moment uit hún leven. Douleur exquise laat zich
daarmee lezen als een vergelijkende studie in leed, in
‘exquise pijn’: de korte verhalen – een tiental zinnen met
één foto per pijnlijkste moment – zijn vaak aangrijpend en
soms zelfs ontstellend. Verschillende vormen van pijn
tegenover elkaar afwegen en met elkaar vergelijken, alsof
de toeschouwer er een top tien van zou kunnen opstellen,
blijkt onmogelijk, maar het gaat wel met een aangename,
zacht schrijnende Schadenfreude gepaard.

In elk geval: Calle Sophie is geen autobiografie. Calle blijft
een flat character dat gedeeltes van haar leven als kunstena-
res inzet om verhalen te kunnen vertellen over menselijke,
al te menselijke dingen: liefde, liefdesverdriet, pijn, lichame-
lijkheden, plannen en projecten, angsten en geluksmomen-
ten. Dat haar geregeld exhibitionisme is verweten, is dus
niet terecht: ze toont niet omwille van het tonen, maar
omdat ze iets wil teweegbrengen, als esthetische ervaring in
het museum. Ze mag, bijvoorbeeld in Les Seins uit 1992,
dan wel haar borsten tonen en zeggen dat ze pas rond haar
veertigste miraculeus tevoorschijn zijn gekomen – het gaat
om een merkwaardig verhaal, dat de kijker niet choqueert,
maar hem (of haar) in het beste geval doet denken: vreemd!
Je hoort van alles tegenwoordig!

Kan het werk van Calle tot de beeldende kunst gerekend
worden? De tentoonstelling Calle Sophie is grotendeels opge-
bouwd uit kaders die tegen de muren hangen, gegroepeerd
in koppels: één tekstpaneel en daarnaast telkens één bijpas-
sende foto, omtrent een episode uit een reis, een confidentie
van een anoniem personage of een activiteit van Calle. De
bezoeker stuit voortdurend op de weerstand van taal en
tekst. Er moet zeer veel gelezen worden: Calle beschrijft hel-
der en efficiënt, maar elk tekstblok presenteert toch telkens
weer een ander verhaaltje. Is het museum de uitgelezen
plaats om lang en rustig te lezen, rechtstaand, in de nabij-

Sophie CALLE 

"Où et quand? Lourdes" 2005/2008 (détail)
© SABAM Belgium 2009. Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris /

Miami; Arndt & Partner, Berlin / Zurich
Foto: Florian Kleinefenn

Ann Goldstein. Foto: Michael Powers
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heid van andere bezoekers? En – ander probleem – wat met
de droom van de universaliteit van de beeldende kunst?
Want wie het Frans niet meester is, die heeft bij Calle Sophie
(ook omdat een uitgebreide bezoekersgids ontbreekt) niets
te zoeken. Die kwestie – een tekst biedt een verhaal aan
samen met een paar illustraties – blijft zich tijdens de hele
tentoonstelling stellen.

In de derde zaal, op de overloop naar de eerste verdieping,
wordt Pas pu saisir la mort (2004) getoond, een korte film
over de laatste adem van Calles moeder. We zien een bejaar-
de vrouw in close-up: ze ligt met gesloten ogen in bed, het
hoofd op een kussen boven het donsdeken uit. Ook hier kan
men zich de vraag stellen of het verhaal in de vorm van
tekst niet al de krachtige kern van het werk uitmaakt. Calle
wist niet wanneer haar moeder zou overlijden (en wou mis-
schien ook niet zitten wachten) en richtte daarom een
camera op haar sterfbed. Het moment waarop de dood is
ingetreden laat zich achteraf slechts zeer moeizaam raden.
De vraag of een kleine beroering van het beeld een teken
van leven is, wordt voor de toeschouwer op den duur
ondraaglijk. Deze film is uiteindelijk het enige werk in Calle
Sophie dat zich helemaal thuis lijkt te voelen in het muse-
um, precies omdat de ruimtelijke en beeldende eigenschap-
pen ervan het publiek letterlijk weten te boeien. Wat Calle
wil – met verhalen emoties oproepen, narratieve structuren
opleggen of deduceren, de mystieke kracht van de loop der
dingen reveleren – wringt elders in de tentoonstelling,
zowel vormelijk als structureel, met hoe beeldende kunst
ervaren en bekeken wordt. Christophe Van Gerrewey

p Calle Sophie tot 13 september in Bozar, Ravensteinstraat
23, 1000 Brussel (02/507.82.00; www.bozar.be).

Alfred Stevens in de Koninklijke Musea. Het KMSK in
Brussel wijdt een tentoonstelling aan het oeuvre van Alfred
Stevens (1823-1906). Stevens schilderde met de veel jon-
gere Henri Gervex het Panorama van de Eeuw (1889), dat
haast compleet bevolkt is met beroemde Fransmannen.
Maar hij maakte nog veel meer furore met zijn portretten
van burgerdames uit het Second Empire.

Er is heel wat dat tegen Alfred Stevens pleit. Wie er het dag-
boek van de broers Goncourt – hét societyrapport van de
tweede helft van de 19de eeuw – op naleest, ontmoet een
reus die graag de kunstenaarscafés opzoekt en uitpakt met
flauwe grappen en anekdotes. Stevens verkeerde volop in de
high society van het Second Empire (na 1870 stortte zijn
carrière net als het keizerrijk in mekaar). Hij was vriend aan
huis bij prinses Mathilde Bonaparte en werd de meest Parijse
van alle Belgische schilders genoemd. Stevens vereeuwigde
in zijn werk de luxe van de Parisiennes. Hij was een mode-
schilder die vooral bedreven was in het weergeven van stof-
fen en textiel. Hij imiteerde schaamteloos de 17de-eeuwse
Hollandse schilderkunst, die toen zeer in de mode was. In
1896 schreef James Ensor in het avant-gardetijdschrift Le
coq rouge: ‘Zijn schilderijen stellen niets voor, zijn coloriet is
een ratjetoe. Zijn werken maken geen verheven gevoelens los
en zetten je evenmin aan het denken. Ze zijn van een lieder-
lijke middelmatigheid die tot alle toegevingen bereid is: van
gebrek aan kwaliteit en valse chic tot de lage streken van een
doortrapte goochemerd.’ Ensor hanteerde zelfs racistisch
taalgebruik om zijn afkeer te luchten: ‘Ses produits plaisent
aux boursiers congestionnés, aux Sémites purulents…’ en hij
verwijt Stevens (in het Frans) om on-Vlaams te zijn: ‘Ses
fades Parisiennes ne sont pas d’un Flamand.’

En toch. Ondanks zijn studies bij de neoclassicist
François-Joseph Navez in Brussel was Stevens helemaal
geen academisch schilder, zelfs geen historieschilder. Hij
was een kennis van Charles Baudelaire. Gustave Courbet
schilderde zijn portret (dat op de tentoonstelling te zien is).
En het was in Stevens’ studio dat kunsthandelaar Durand-
Ruel voor het eerst kennismaakte met het werk van
Édouard Manet. Stevens frequenteerde Delacroix, Flaubert,
Dumas, de broers Goncourt, en later Degas, Manet en
Berthe Morisot. Kortom, Stevens past niet simpelweg in het
zwart-witplaatje dat het academisme lijnrecht tegenover de
vernieuwers plaatst. Tussen die twee polen lag een groot no
man’s land, bevolkt door romantici als Delacroix, realisten

als Courbet, de school van Barbizon, presymbolisten als
Félicien Rops… en ook groten als Manet, Degas en Cézanne,
voor ze ten onrechte ingelijfd werden bij de impressionisten.
De precieuze genrekunst van Alfred Stevens hoort in dit
prestigieuze rijtje.

Stevens begon zijn carrière met naturalistisch aandoende
doeken als Les chasseurs de Vincennes of Dat noemt men
armoede (1855): een vrouw stopt een bedelares honderd
frank in de hand om te verhinderen dat ze door de gendar-
mes met haar kind opgesloten zou worden, het lot van elke
landloper zonder middelen van bestaan. Napoleon III
besliste na het succes van dit doek om de bedelaars voort-
aan met de koets naar de gevangenis te voeren.

Zodra de economische opgang van het Second Empire
begon, verdween de sociale bewogenheid van Alfred
Stevens als sneeuw voor de zon. Terwijl zijn broer Joseph in
zijn dierenschilderijen het thema bleef bespelen, beeldde
Alfred voortaan ‘menselijke poedels’ af: de high-societyda-
mes. Of nee, hij portretteerde zelden of nooit échte society-
dames, hij stak zijn modellen in de jurken van de societyda-
mes: ‘Des petites femmes qui ne sont plus des Flamandes et
qui ne seront jamais des Parisiennes’, zoals J.K. Huysmans
snobistisch opmerkte. Echte portretten maakte Stevens
overigens zelden. Die van zijn vriendin actrice Sarah
Bernhardt vormen een uitzondering. Maar het zijn niet de
modellen, wel de jurken en de poses die belangrijk zijn. Die
jurken zijn schitterend weergegeven. Je moet teruggaan
naar Van Dijck om iemand te vinden die zo mooi kleren kan
schilderen. Geen wonder dat Félicien Rops opmerkte dat
wie wilde leren schilderen bij Stevens moest zijn.

En er is meer dan de schitterende oppervlakte. Of mis-
schien is er meer omdat er allèèn maar de oppervlakte is,
alleen maar de uiterlijke schijn. In de periode 1863-1867
maakte Stevens een reeks erg gelijkende schilderijen waar-
voor Vermeer duidelijk de inspiratie leverde. Telkens weer
zien we een vrouw met een attribuut: een brief, een wereld-
bol, een boek, bloemen. Er zijn twee grote verschillen met

de schilderijen van Vermeer. De jurken bij Stevens doen die
uit de Gouden Eeuw in elk opzicht verbleken en krijgen ook
veel meer nadruk. Maar vooral: bij Stevens ontbreekt het
venster. Het licht valt, zoals bij Vermeer, langs links in het
schilderij, maar de bron ervan blijft buiten beeld. Een bou-
doir heeft immers geen venster. Stevens schildert een interi-
eur, een huis clos, een innerlijk.

Soms is het vrij platjes wat zich in dat innerlijk afspeelt en
is vooral het decor interessant door zijn suggestieve kracht:
dat simpele monochrome kamerscherm dat het drukke
boudoir erachter verbergt, bijvoorbeeld. Het is evident dat
de dame in het prachtige Emotionée liefdesverdriet heeft. Of
dat de vrouw op leeftijd in Fleurs d’automne een oude vrijster
of gefrustreerde weduwe is. Maar kijk er aandachtig naar
en plots duik je in de psychologie van deze desperate house-
wives. Plots worden de levens van deze burgervrouwen met
de eindeloze verveling tastbaar. Dit zijn studies in neurose,
in hysterie, lang voor Freud zich aan de studie ervan zette.
Of kijk naar een meesterwerk als La Dame en rose. Wordt
wat hier níet getoond is – de vrouwelijke seksualiteit – niet
op een haast obscene manier zichtbaar in de tierlantijntjes
van de roze jurk? Je moet je best doen om niet in de meest
platte freudiaanse interpretatie te vervallen als je deze
vrouwen bewonderend ziet staren naar een beeldje van een
Indische olifant of als je ze ziet spelen met een Japans popje.

De vrouwenportretten van Stevens zijn onbedacht, ondoor-
dacht, en net daarin ligt hun grote kracht. De vriendelijke
reus Stevens was geen genie. Hij schilderde – technisch schit-
terend – wat hij zag. Maar hij kende de vrouwen en zag wat de
anderen niet zagen: zo niet de splendeurs et misères des courtisa-
nes, dan toch die van de grandes bourgeoises. Wanneer Stevens
méér probeert te doen, zich artistieke ambities aanmeet, slaat
hij de bal mis: zijn La veuve et ses enfants (1883) is victoriaans
melodrama, de symbolistische doeken zijn veelal mislukt, de
latere landschapjes weinig opmerkelijk. Stevens was de mode-
fotograaf van zijn tijd. Maar een modefotograaf die àlles vast-
legde: niet alleen het uiterlijk, maar ook het innerlijk: de ver-
veling, de frustraties, de onvervulde wensen en lusten, de
waanzin. Door zijn vrouwen aan te kleden, kleedde Stevens
hun onderbewustzijn uit. Er zijn weinig andere schilders die
daarin geslaagd zijn. Marc Holthof

p Alfred Stevens tot 23 augustus in de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België, Regentschapsstraat 3,
1000 Brussel (02/508.32.11; www.fine-arts-museum.be).
Vanaf 18 september is de tentoonstelling te zien in het Van
Gogh museum in Amsterdam.

Luc Tuymans – Against the Day. Luc Tuymans heeft het
afgelopen decennium veel gereisd en hard gewerkt. Hij
heeft in Antwerpen een groot en mooi atelier laten bouwen
en hij is wereldberoemd geworden. Nu loopt in het nog
jonge kunstencentrum Wiels in Brussel voor het eerst sinds
lang in België een grote solotentoonstelling, onder de bij
Thomas Pynchon geleende titel Against the Day. Tuymans
is de archetypische Schilder geworden, de emblematische
Kunstenaar, het soort cultuurproducent dat Hugo Claus in
de jaren 80 en 90 met veel verve en ironie speelde. In een
microklimaat als Vlaanderen wordt deze figuur steeds met
open armen ontvangen en vervolgens op een schild rondge-
dragen. Dat betekent: Tuymans doet de ronde van de talk-
shows, haalt de voorpagina’s van de kranten, figureert in
journaals op televisie. De kunstenaar is zeer productief, en
zorgt er tegelijkertijd voor dat er zeer veel over dat werk
wordt gepraat – maar nooit echt sluitend of definitief, en bij
voorkeur door de kunstenaar zelf. Dat betekent ook: groot-
moeders uit alle hoeken van de Vlaamse nevelstad knippen
de kortingsbon uit De Standaard, nemen de trein naar
Brussel en gaan aan gereduceerde prijs voor het eerst sinds
de parcourstentoonstelling Over the Edges (Gent, 2000)
weer eens naar kunst kijken.

En wat betekent het voor die kunst, voor de twintig schil-
derijen die in Against the Day getoond worden? Dat is moei-
lijk te zeggen – of liever: er is werkelijk alles aan gedaan om
het zoeken naar een antwoord op die vraag te bemoeilijken.
Het veronderstelt veel wilskracht en koppigheid om het dis-
cours, de hierboven aangehaalde mediale en sociologische
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context, de loodzware thema’s en de hedendaagse en o zo
verleidelijke auteursintenties te overwinnen – als waren het
dranghekken, kogelvrije ramen en bodyguards die de geni-
ale kunstenaar beschermen terwijl hij traag voorbij het oog
van de massa glijdt, wuivend met zijn kunst. Eén ding staat
vast: wie de twintig schilderijen die Tuymans in 2008 en
2009 maakte, werkelijk en intensief wil bekijken, onder-
gaan en proberen te begrijpen, moet het bezoekersgidsje
links laten liggen – of moet het op de bodem van de donke-
re betonnen silo van Wiels gooien, die in de traphal een dui-
zelingwekkende diepte vormt waar de titel van Tuymans’
expo staat geprojecteerd. In dat gidsje drijft Pablo Sigg het
kolossale en sluwe mysterie van het werk van Tuymans
immers nog verder op: ‘Bij Tuymans krijgt het beeld terzelf-
dertijd langs de binnen- als langs de buitenkant vorm, en
dus verliest het zijn identiteit.’ In het voorwoord noemt Dirk
Snauwaert van Wiels Against the Day een ‘kritische essay-
tentoonstelling rond virtuele realiteit’. De hoofdtaak is ech-
ter voor Tuymans zelf weggelegd, die elk schilderij in een
vijftal zinnen van commentaar voorziet. Zoals het laatste,
Sundown: ‘Het grootste schilderij van de tentoonstelling is
tegelijkertijd het meest betekenisloze: het is een alles of
niets beeld. Gebaseerd op een digitaal beeld met een erg lage
resolutie, zag een medewerker van een museum in
Frankfurt in het schilderij onmiddellijk een nucleaire ont-
ploffing.’ Schilders zijn geen schrijvers – bovenstaande
grammaticale constructie zou impliceren dat de museum-
medewerker gebaseerd was op een digitaal beeld, wat
Tuymans uiteraard niet bedoelt. En natuurlijk mag een
kunstenaar zijn werk zelf toelichten. Maar wat levert het
op? Waarom is Sundown bijvoorbeeld een ‘alles of niets
beeld’? Alles: de hele wereld, een holocaust, het einde van
de dag? Niets: onherkenbaar, onleesbaar, verwaarloosbaar?
Elke toelichting van Tuymans maakt de toegang tot het
werk erg nauw. Er wordt loodzware, maar enigmatische
taal over de kunst gelegd, in de hoop er eens en voor altijd
Kunst van te maken, die aanvaard en zonder oorspronkelij-
ke gedachten geprezen wordt.

Natuurlijk zijn er intrigerende, sterke en virtuoos
gemaakte beelden te zien op Against the Day. Het tweeluik
met dezelfde titel als de tentoonstelling bijvoorbeeld. Het

dringt zich niet op door een ‘actueel’ thema of door de
inschakeling van een spectaculair, ‘sprekend’ onderdeel
van de wereldgeschiedenis (zoals in eerdere reeksen van
Tuymans over de jezuïeten, over Congo of over de concen-
tratiekampen). Het toont eenvoudigweg twee keer dezelfde
man, in de hoek van een tuin, bezig met spitten of wezen-
loos voor zich uit kijkend. Hier rendeert Tuymans’ bekende
schildertechniek, die gebaseerd is op gebrekkige representa-
tie en op licht gekantelde of verschoven uitsnedes, en die
het beeld op paradoxale wijze van de vergetelheid redt, door
het dikte, zwaarte en een ongrijpbaar belang te geven.
Elders in Against the Day lukt dat doorgaans niet. Big
Brother bijvoorbeeld – een slaapzaal uit het televisiepro-
gramma waarin mensen in een huis worden opgesloten en
gefilmd – toont een spookachtig interieur, gezien vanuit de
bovenhoek van de ruimte, waar ook de camera hangt.
Maar hoe kan een krachtig en vals fenomeen uit de werke-
lijkheid (de show Big Brother als ultieme vervulling van de
voyeuristische, sadistische verlangens van de televisiekij-
ker), dat zelf al draait op verwrongen of ongemakkelijke
representatie, in het schilderkunstig universum van
Tuymans nog in iets anders veranderd worden? Het narra-
tief, het probleem en de betekenis van wat er wordt
getoond, is al zo groot, zo discursief en zo ondoorgrondelijk
en gevaarlijk, dat er voor de betekenistoekenning of de bij-
zondere weergave van en door de kunst, nauwelijks nog
plaats overblijft.

Al de schilderijen in Against the Day die op deze manier
‘essayeren’ over virtuele realiteit tonen hoogstens de mach-
teloosheid van een subject dat er alles aan doet om enkele
eigenschappen van onze krankzinnige wereld door middel
van nageschilderde beelden naar het domein van de kunst
te halen. Van de vitale illusie dat we als toeschouwer de
resultaten van deze transactie nodig hebben, omdat we
waarheid, schoonheid of geluk op het spoor zijn, is nauwe-
lijks nog iets te bekennen. Christophe Van Gerrewey

p Luc Tuymans, Against the Day tot 2 augustus in WIELS,
Avenue Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.50;
www.wiels.org).

Duane Michals. Al vanaf haar conceptie zit fotografie
geprangd tussen de dienende taak de wereld te documente-
ren en het ambitieuze verlangen hem te vertellen. Heel de
historische ontwikkeling van de fotografie is gebaseerd op
deze (onophefbare) spanning tussen tonen en verhalen,
tussen vaststelling en argumentatie. De meeste fotografen
deinzen terug voor deze verscheurende dualiteit en kiezen
dan maar voor de zekerheid van een van beide kampen.
Sommigen echter (wellicht de meest interessante) plaatsen
hun praktijk juist in het hart van dit onbeheersbare krach-
tenveld. Het prikkelende oeuvre van de Amerikaanse foto-
graaf Duane Michals is daar een indrukwekkend voorbeeld
van.

Het werk van Michals (°1932) schuurt voortdurend
langs de grenzen van de fotografie. Gevestigde conventies
worden radicaal in vraag gesteld: hij vervangt het singulie-
re beeld door de sequens, hij neemt afstand van de techni-
sche perfectie van het fotografische dispositief door de
bewuste introductie van fotografische ‘fouten’ (dubbel-
druk, bewegingsonscherpte…), de vigerende snapshotcul-
tuur wordt ingeruild voor een doorwrochte enscenering, de
verhouding tussen beeld en taal wordt op scherp gezet… Al
deze ingrepen zijn erop gericht fotografie van een puur
technisch duplicaat te transformeren in een narratief (en
dus gelaagd) beeld. Het directe contact wordt vervangen
door een bemiddelde relatie: de fotograaf schrijft zich als fil-
ter in tussen beeld en werkelijkheid.

Michals ontwikkelt zijn fotografische methode niet toe-
vallig in het begin van de jaren 60, een periode waarin de
reportagefotografie nog altijd de boventoon voert. Van de
reportagefotografie neemt hij de narratieve impuls over: het
werken in series en het optuigen van de beelden met tekst
(twee cruciale eigenschappen van de reportagefotografie)
getuigen daarvan. Waar de reportagefotografie de vertel-
lende kracht van het fotografische beeld echter vooral inzet
om het brede publiek te informeren, beoogt Michals duide-
lijk iets anders. Niet het verklaren van de wereld aan de
hand van visuele bewijsstukken, maar de persoonlijke bele-
ving ervan aanschouwelijk maken in poëtische observaties.
Fotografie moet in de eerste plaats ‘ik’ zeggen, de wereld
vanuit een persoonlijk standpunt vertolken.

De complexiteit van sommige narratieve structuren, met
als hoogtepunt de mise-en-abîme, maakt duidelijk hoe
hoog hij de lat wel legt, zonder daarbij echter in hermetis-
me te vervallen – zoals bijvoorbeeld wel het geval is in de
fotoromans van Marie-Françoise Plissart. De verhalen blij-
ven leesbaar, de techniek is haast archaïsch. Michals
beoogt niet de lezer te epateren met spectaculaire narratie-
ve acrobatieën, maar wil hem zo accuraat mogelijk inleiden
tot zijn leefwereld – zonder in een puur autobiografisch
relaas te vervallen. Met alle toegepaste technieken en toe-
geëigende verhalen heeft hij slechts één doel: zichzelf aan-
wezig stellen als maker én onderwerp van het beeld. Het
simpele, maar o zo verraderlijke mechaniekje van de came-
ra dat de mens op een fundamentele manier buitensluit uit
het productieproces van het beeld, moet terug binnen de
invloedsfeer van een menselijke maker gebracht worden.
Het ‘echte’ werk vindt dan ook niet plaats in de donkere
beslotenheid van de camera, maar in het atelier waar de
beeldenmaker voor zichzelf een plaats verovert in het beeld.

Het gevaar van deze spreidstand tussen beeld en tekst is
vaak dat één van beide media het overwicht krijgt. Het
beeld verengt dan al snel tot een illustratie bij de tekst of de
tekst wordt gereduceerd tot een verklaring van het beeld.
Michals slaagt erin alles in balans te houden, niet door tekst
en beeld tot elkaars spiegelbeeld te maken, maar juist door
beide media formeel en inhoudelijk tegenover elkaar uit te
spelen. Zo zal de tekst die hij in de marge van de fotografi-
sche print plaatst altijd handgeschreven zijn. In deze
beeld/tekstcollages wordt de mechanische en onpersoonlij-
ke blik van de camera uitgespeeld tegen de persoonlijke,
lichamelijke investering van de schrijver. Alleen al door die
verschillende productiewijze zullen tekst en beeld elkaar
nooit volledig dekken. Ook inhoudelijk vertaalt zich dat in
een spanning tussen beide media: de tekst staat niet stil bij
wat er in het beeld te zien is, maar gaat juist over wat in het
beeld niet langer kan verschijnen. De tekst roept het (onbe-
reikbare) verleden op, het beeld toont het (ontoereikende)

Deftig vermaak, ijdel vertier. Burger en 
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in samenwerking met het Liberaal Archief – Gent
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met werk van Pars pro toto, genomineerde; 
Bart Baccarne, Elisabeth Leenknegt en Jurgen Maelfeyt,
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Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 – fax: 09 269 29 11
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16 juli tot en met 13 september

Luc Tuymans 

Big Brother, 2008 
Courtesy: David Zwirner, New York & Zeno X Gallery, Antwerpen
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heden: in de kloof tussen beide wordt het (onstilbare) ver-
langen van de auteur opgespannen.

De idee van afwezigheid (die van de dood), duikt wel
vaker op in het werk van Michals. Veel reeksen handelen
over de dood: spoken en geesten zijn alomtegenwoordig, in
een aantal zelfportretten ensceneert hij zijn eigen dood, in

een andere sequens wordt de dood zelf ten tonele gevoerd
terwijl hij een ouder familielid van de fotograaf tot zich
roept. Het is niet verwonderlijk dat Michals deze morbide
obsessie met het levenseinde precies in een fotografische
vorm giet – al vanaf haar conceptie riep fotografie associa-
ties met de dood op. Michals gebruikt het fotografische

beeld echter niet als een burcht tegen het onvermijdelijke,
maar juist als een oefening in sterven. Door bewegingson-
scherpte blijft het gefotografeerde weifelend hangen tussen
verschijning en verdwijning: figuren lossen op voor onze
ogen of exploderen tot kosmisch stof.

In de reeksen van Michals verliest het fotografische beeld
zijn documentaire bewijskracht. De foto is geen vaststelling
meer, maar een vraag (een van zijn mooiste boeken heet
niet zonder reden Questions Without Answers). De wijze
waarop hij het visuele motief van de spiegel inzet in zijn
beelden getuigt evenzeer van die visie. De spiegel is bijna
altijd een vervormende spiegel, een duidelijke sneer naar de
aloude opvatting van het fotografische beeld als een spiegel
met geheugen (een vaak terugkerende metafoor waarmee
de eerste generatie fotografen het wetenschappelijk wonder
der fotografie probeerden te omschrijven). In het vervorm-
de spiegelbeeld verschijnt niet een zuiver duplicaat van de
werkelijkheid, maar worden koortsdromen, verlangens,
nachtmerries tot leven gewekt. In het werk van Michals
droomt fotografie de wereld: het biedt de lezer een beeld dat
verder reikt dan de gladde perfectie van een volmaakte,
maar helaas steriele herhaling. Steven Humblet

p 50 Duane Michals ou le présent composé nog tot 13 septem-
ber in het Musée de la Photographie, Avenue Paul Pastur
11, Charleroi (071/43.58.10; www.museephoto.be).

Chris Burden in Middelheim. De tentoonstelling van de
Amerikaanse kunstenaar Chris Burden in het Antwerpse
Middelheimmuseum werd feestelijk geopend met de perfor-
mance Beam Drop. Op 30 mei werden meer dan honderd
stalen I-liggers vanop een hoogte van 40 meter door een
hijskraan gedropt in een put van 12 op 12 op 2,5 meter die
was volgestort met los zand en vloeibaar beton. Burden
deed dit grootschalige balkwerpen reeds tweemaal eerder.
De eerste Beam Drop vond in 1984 plaats in New York (deze
werd in 1987 ontmanteld) en de tweede in 2008 in Brazilië.
In Antwerpen werd echter voor het eerst publiek toegelaten
bij de creatie van het werk, wat meteen voor een gezellige
drukte in het Middelheimpark zorgde.

Burden heeft wel meer van dergelijke spectaculaire, en
soms ronduit gevaarlijke performances op zijn actief. Hij
kreeg naambekendheid in de vroege jaren 70 met zijn voor-
namelijk in Los Angeles opgevoerde controversiële body-
artperformances. Van dit vroege werk worden er in het kas-
teel van het park twee video’s getoond. Een ervan is gewijd
aan de eerder genoemde performances en wordt door
Burden zelf toegelicht. De beelden zijn de enige overblijfsels
van ondernemingen die het lichaam van de kunstenaar in,
op het zachtst gezegd, hachelijke situaties brachten. De per-
formance Shoot uit 1971 toont hoe de kunstenaar door een
vriend vanop een afstand van 4,5 meter met een geweer
door de linker bovenarm wordt geschoten. 

Vormen gevaar en geweld telkens een essentieel onder-
deel van deze performances, tegelijk is ook het vertrouwen
tussen de kunstenaar en de toeschouwer of een medewer-
ker van centraal belang. Dit soort werk hoort onmisken-
baar bij de begindagen van een opkomend performer die wil
choqueren door op een fysieke manier vragen te stellen aan
zijn publiek. De getoonde registraties maken overigens geen
deel uit van het werk, ze zijn uitsluitend ter documentatie.
Verder in het kasteel is werk te zien waarin Burden bewust
wél het medium film inzet voor zijn performances en tege-
lijk buiten de traditionele kunstruimtes treedt. Het betreft
een viertal reclameboodschappen waarvoor hij op verschil-
lende Amerikaanse zenders zendtijd kocht. Met de com-
mercials wilde de kunstenaar de kijker op een ironische
manier confronteren met het financiële en economisch
aspect van de kunstwereld.

In het Braempaviljoen zijn verschillende schaalmodellen
van bruggen los in de ruimte opgesteld. Deze bruggen in
meccano die Burden begon te maken vanaf 1997, zijn het
product van zijn fascinatie voor de mechanica en gaan
ontegensprekelijk terug op zijn studies architectuur, fysica
en beeldende kunsten. Losse, serieel geproduceerde onder-
delen worden geassembleerd tot een geheel dat zijn kracht
toont in zijn weerstand tegenover de zwaartekracht. Zelf

Duane Michals 

Chance Meeting, 1970. © Duane Michals, Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York

Duane Michals 

There are things here not seen in this photograph, 1997. © Duane Michals, Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York

BEREND STRIK — THIXOTROPY
7 augustus tot 15 september
Presentation of the new publication

LAURENZ BERGES
26 september tot 27 oktober

stephane simoens contemporary fine art
golvenstraat 7 – B–8300 knokke-zoute
t. +32 (0)50 67 75 90 – f. +32 (0)50 67 75 90
www.stephanesimoens.com – info@stephanesimoens.com
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Generaal Bothastraat 7D 
EINDHOVEN | T 31(0)40 2815503 
31(0)641432835 | overslag@iae.nl 
openingsuren en info: deoverslag.nl 

GROEP 8! | 106 leerlingen van groepen 8 hebben in juli getracht hun leuke en minder leuke herinne-
ringen en ervaringen aan hun basisschooltijd om te zetten in beeld (foto’s) met een wegwerpcamera. 
10 door hen zelf geselecteerde foto’s worden tentoongesteld samen met 2 korte verhalen. Zodoende 
bestaat de expositie uit 1060 foto’s en 212 verhalen door kinderen die op het punt staan naar de 
middelbare school te gaan. Van elk kind worden 2 foto’s en 2 verhalen opgenomen in een krant 
(oplage: 1500 | 32 pagina’s full color). De krant wordt op 13 september uitgegeven.
OPENING: Vrijdag 17 juli om 19:00 uur met een optreden van de vermaarde band Stuurbaard Bakkebaard
presentatie op za. 18 en zo. 19 juli van 13:00 - 17:00 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomerwerkperiode | Aram Tanis | OPENING | Zondag 13 september om 15:00 uur | at 3 pm
Tevens presentatie De Kantlijn 12 en publicatie GROEP 8 !

WR140

Casco
Office for Art, Design
and Theory

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

27 September – 
15 November 2009
Opening: 
26 September

11 July – 12 September 2009,
Künstlerhaus Stuttgart
Stadtstaat. A Scenario for 
Merging Cities – Episode 1

Stadtstaat – Episode 2
has been developed in 
the framework of Utrecht
Consortium

Stadtstaat.
A Scenario for Merging Cities –
Episode 2Metahaven

Expodium
platform voor

jonge kunst

Expodium
platform voor

jonge kunst

Check de website voor 

het actuele programma: 

www.expodium.nl

Locatie

Krugerstraat 11 Utrecht

Telefoon

030 261 97 96

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 

10.00  – 18.00 u

 Deelnemende 
kunstenaars:
Isa Andreu

Maze de Boer
Christine Bruckmeier

Nikos Doulos
Anke Kuipers
Sanja Medic

Joshua Thies

In het kader van het project 

‘Malleability Revisited: Beyond 

the Interstitial Experience’ 

heeft Expodium zeven kunstenaars 

uit genodigd zich te verdiepen in 

het onderwerp ‘terrain vague’. 

Vanaf september presenteren de 

kunstenaars hun eerste resultaten 

en visies op het thema door 

middel van events en interventies 

in de openbare ruimte.

Mensen
vlees
voor
varkens
27 juni t/m 23 augustus 2009

Foodprint, de tentoonstelling
Over voedsel, voedselproductie en de stad:
Atelier van Lieshout, Bohn & Viljoen 
Architects, Olaf Breuning, Agnes Denes, 
Helmut Dick, Driessens & Verstappen, 
Fritz Haeg, Winy Maas met The Why 
Factory (TU Delft), Gordon Matta Clark, 
Christien Meindertsma, Lebrecht Migge, 
Nils Norman, Raul Ortega Ayala, Giuseppe 
Penone, Debra Solomon, Van Bergen 
Kolpa Architecten, Frank Lloyd Wright, 
Yang Zhichao e.a.

Locatie:
BINK36, Binckhorstlaan 36, Den Haag 
www.foodprint.stroom.nl
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ziet de kunstenaar in deze werken een indirecte verwijzing
naar zijn vroege performances waarbij de verschillende
bruggen een interactie suggereren met het menselijke
lichaam. In het Braempaviljoen – dat zelf een staaltje van
architecturaal en constructief vernuft is – weten de model-
len niet onmiddellijk te overtuigen. Veel spannender zijn,
opnieuw, de twee video’s die getuigen van een verregaande
synergie tussen het medium video en de sculpturen van
Burden. What My Dad Gave Me uit 2008 toont een tijdelijke
opstelling van een meccanowolkenkrabber van 12 meter
hoog met daarachter – en schijnbaar even groot – zijn voor-
beeld, het Rockefeller Center in New York. Het meccano-
bouwsel laat zich lezen als een poëtische interpretatie van
de iconische wolkenkrabber. Metropolis roept, net zoals in
de originele film van Fritz Lang, het idee van een gefanta-
seerde omgeving op. Bij Burden wordt door middel van een
speelgoedwereld met racebanen en een monorail een ‘over-
haaste’ stad geëvoceerd. Doordat je slechts close-ups ziet
van een geheel, wordt het effect van een imaginaire, hyper-
kinetische wereld nog versterkt.

In de Franchise Unit van Atelier Van Lieshout zijn de vide-
oregistraties te bekijken van de productie van de twee voor-
gaande beam drops. Van het evenement in Antwerpen wordt
geen videoverslag getoond. Wie er niet bij was op 30 mei
komt dan ook voor een dubieus werk te staan. De krachten
die vrijkwamen bij het ontstaan van het kunstwerk zijn
duidelijk af te lezen uit de schade die de verschillende lig-
gers hebben opgelopen tijdens hun val. Hun positionering
roept vragen op over de toevalligheid van de samenstelling.
Hoe zeker was men dat de balken juist zouden neerkomen
(een van de grootste balken is eigenlijk naast het betonbad
terechtgekomen)? Was het toeval dat een balk in een boom
belandde en terstond de veiligheidsperimeter werd ver-
groot? Het evenement van het ontstaan van het werk lijkt
even belangrijk te zijn als het eigenlijke werk. De feestelijke
stemming van de opening – de Sinksenfoor begon hiermee
vroeger voor kunstminnend Antwerpen – staat in schril
contrast met de stilte die nu over het werk hangt. Het geluid

van het staal dat zich in het beton boorde samen met het
handgeklap van de toeschouwers – want het was gelukt! –
vormden een belangrijk onderdeel van de installatie. (Niet
toevallig maant Burden de kijker aan om tijdens het bekij-
ken van de videovoorstelling van Shoot te letten op het
geluid van de vallende huls na het schot in zijn bovenarm.) 

Beam Drop wordt gekenmerkt door een gewelddadigheid
die ook zichtbaar was in Burdens vroege werk. De sculptuur
is een registratie van het voorafgaande proces, zoals de
videoregistraties van zijn performances. En filmfragmenten
tonen nooit alles. Het camerastandpunt, de belichting
enzovoort bepalen mee wat we nu nog kunnen beleven van
de performances. Bij Beam Drop is de registratie uitgekristal-
liseerd in een bad van beton en toegevoegd aan de vaste col-
lectie van het Middelheim. En net als in de video’s voel je
ook hier dat je iets hebt gemist. Het werk confronteert je
met het verlangen om aanwezig te zijn bij het ontstaans-
proces. Thijs Verfaillie

pChris Burden tot 27 september in het Middelheimmuseum,
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen (03/827.15.34;
www.middelheimmuseum.be).

Sanja Iveković in Eindhoven en Utrecht. Het is geen
toeval dat het werk van de Kroatische feministe, activiste,
performer en kunstenares Sanja Iveković vandaag aan her-
waardering toe is. Op het moment dat hedendaagse kunste-
naars zich steeds wanhopiger afvragen hoe ze hun werk
politieke relevantie kunnen verlenen, en ‘engagement’ het
toverwoord is dat de deuren van menige galerie en museum
opent, fungeert haar oeuvre in al zijn maatschappijkritisch
vermogen als een welgekomen reality check. De overzichts-
tentoonstelling die het Van Abbemuseum organiseert, in
samenwerking met BAK (Basis voor Actuele Kunst), plaatst
haar vroege videoperformances en collages naast recenter
werk, en legt op die manier haar fascinaties bloot voor de
politieke, geseksualiseerde beeldeconomie waarrond haar

werk circuleert. De tentoonstelling in het Van Abbe-
museum focust hierbij eerder op het vroege collage- en per-
formancewerk, en plaatst er de sculptuur Lady Rosa of
Luxemburg (2001) naast, terwijl in BAK recenter werk te
zien is, met een duidelijke maatschappelijke dimensie.

Sanja Iveković’ werk situeert zich in een eerste periode
(voor 1989) in de schoot van de Joegoslavische ‘New Art
Practice’: een kunstpraktijk die zich vooral in de jaren 60-
70 ontwikkelde als een kritiek op het gebureaucratiseerde
‘nieuw socialisme’ van Tito. Op het moment dat Joegoslavië
zich steeds welwillender opstelde tegenover het liberale
Westen groeide uit de toenmalige studentenbeweging een
kritische stroming die zich zowel liet inspireren door zijn
communistische erfenis als door de westerse neomarxisti-
sche kritiek, zoals die zich manifesteerde in de 1968-bewe-
ging. De kritische kunst van de ‘New Art Practice’ keerde
zich vooral tegen het groeiende conformisme, zowel binnen
het overgehiërarchiseerde overheidsapparaat als in de
kunstsector, en tegen een ‘rode bourgeois’-kunst die de
artistieke praktijk zou reduceren tot een luxeobject voor de
(nieuw gedefinieerde) ‘betere klassen’. Daartegenover for-
muleerde de ‘New Art Practice’ een conceptuele, autonome
kunst, die niet alleen de status van het kunstobject in vraag
stelde, maar ook een alternatieve productiepraktijk voor-
stelde die de allesbepalende macht van de kunstinstituties
moest ondervragen.

Binnen die context ontwikkelde het werk van Ivekoviç
zich in die eerste periode vooral als een onderzoek naar de
relatie tussen het politieke paternalisme van het Joegoslavië
onder Tito, de belofte van de vrije consumptie van het
Westen, en het langzaam transformerende (zelf)beeld van
vrouwen onder invloed van deze disciplinerende regimes.
Heel wat van het vroege werk plaatst reclamebeelden naast
‘reële’ foto’s van de kunstenares zelf. Zo staat in het video-
werk Sweet Violence (1974) een tralies getekend bovenop his-
torische advertentiebeelden voor exotische vakanties, met
glamoureuze ontmoetingen en Pepsivrijheid. In de collage-
reeks Tragedy of Venus (1975) plaatst de kunstenares zichzelf

27-06 
t/m 08-08
calvin me

een 
tentoonstelling 
met werk 
van kunstenaars 
met een 
calvinistische 
attitude

samenstelling 
aziz

kunstenaars 
melanie bonajo 
sarah engelhard
natasha hagenbeek/
emma kunz
anish kapoor 
doina kraal
monali meher 
erik odijk
andre pielage

marc quinn
ibrahim quraishi 
eric staller 
greg streak
daniel verkerk
peter vink 
ai wei wei 
lam de wolf 
zhang xiaogang 
nina yuen

29-08
t/m 26-09-09
post dordt

een 
tentoonstelling 
met een selectie 
van werk van pas 
afgestudeerde 
kunstenaars aan de 
masteropleidingen 
in nederland

samenstelling: 
hanne hagenaars 
juliette jongma 
theo tegelaers
maaike van de wiel

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

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG TM ZATERDAG 12–17 UUR 
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12–17 UUR

Chris Burden 

Beam Drop Antwerp, Middelheimmuseum, 2009 
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naast krantenfoto’s (met bijschrift) van Marilyn Monroe,
zowel in haar glorietijd als in de moeilijke eindjaren. Iveković
imiteert de pose, maar vervangt de glamour door het stof-
goud van de avant-garde-esthetiek. In Paper Women (1976-
1977) verminkt ze dan weer reclamefoto’s voor gezichtscrè-
mes en parfums, door de papieren lijven te doorprikken, te
verscheuren of te doorboren. Een lipstickmodel wordt door
het uitsnijden van de mond een sekspop, een vrouw onder
een weldoende douche een Psycho-slachtoffer, een gezichts-
crème veegt de helft van het gelaat van de gebruiker weg.

Hoewel dit laatste voorbeeld het omgekeerde zou doen
vermoeden, hanteert Iveković in deze eerste periode een
licht ironische en speels provocatieve taal. In Make Up,
Make Down (1978) toont de filmperformance bijvoorbeeld
enkel de handen van een vrouw die zich opmaakt, en op
uiterst suggestieve wijze haar fond-de-teintstick, lipstick en
mascara open en dicht draait, naar boven en naar beneden
schuift, en uit zijn verpakking laat glijden, als was het
opmaken een striptease op zichzelf. De performance is een
geestige commentaar op een vrouwelijkheid die zichzelf
steeds nadrukkelijker tot object maskeert, tot een voorwerp
onder voorwerpen, een kunstwerk klaar voor de markt.

In haar latere werk blijft deze fascinatie voor het vrouwe-
lijke masker een belangrijke rol spelen, maar de performan-
ces en collagewerken worden grimmiger en de maatschap-
pijkritiek verbeten. In haar nomadische reeks Women’s
House maakt Iveković bijvoorbeeld plaasteren afgietsels van
vrouwen die door huiselijk geweld in een vluchthuis zijn
beland. De lege maskers staan elk op hun eigen pedestal
opgesteld in de maagdelijk witte ruimte van het BAK
(Utrecht), elk met hun gruwelijk misbruikverhaal als
onderschrift bij de sculptuur. De Nederlandse, Turkse,
Surinaamse vrouwen die aan deze etappe van het project
meewerkten, spreken over een blinde bezitsdrang, over een
evenwicht dat in de loop van weken en jaren kantelt in een
gewelddadige overname, en onomkeerbare schade. In de
steriele tentoonstellingsruimte komt hun verhaal onver-
wacht sterk aan, ook omdat hun hoofden zo tastbaar aan-
wezig zijn, de mallen als dodenmaskers van een voorbij
leven, als sporen van de geschiedenis die je zo summier
voorgeschoteld krijgt. Op de bovenverdieping van het BAK
keert Iveković terug naar de collages met Gen. XX. Maar
deze keer staan revolutionaire vrouwen centraal: de strijd-
sters tegen het fascisme die in de jaren 40 in Joegoslavië zijn
verdwenen, gefolterd en vermoord, worden hier opnieuw
benoemd. Maar hun verhalen zijn gedrukt op de adverten-
ties van Armani- en Calvin Kleinmodellen. Ons geheugen

wordt opgefrist, maar zij hebben hun beeld verloren: alleen
met de perfecte gezichten van de topvrouwen van vandaag
kan je nog aandacht vragen voor de revolutionaire marte-
laressen van gisteren.

Iveković trekt in deze laatste werken een parallel tussen
het lot van de vrouw en het lot van politieke slachtoffers
van geweld. Ze zet reconstructies van oorlogsfoto’s uit Der
Spiegel in als reclamefoto’s in The Face, ze stelt mishandelde
vrouwen voor als modellen met zonnebrillen voor grote
modemerken en – haar grootste schandaalproject – plaatst
tegenover de Gelle Fra (hét symbool voor de overledenen tij-
dens de Luxemburgse onafhankelijkheidsstrijd) een vergul-
de, hoogzwangere kopie, met als drietalig onderschrift: ‘la
résistance, la justice, la liberté, l’indépendance’, ‘Kitsch,
Kultur, Kapital, Kunst’, en ‘Madonna, whore, bitch, virgin’.
Deze laatste sculptuur werd bijzonder slecht ontvangen
door de Luxemburgse bevolking en overheid, en belandde
uiteindelijk discreet op het binnenpleintje van het plaatse-
lijke vrouwenvluchthuis. Nochtans is het een bijzonder
sterk werk. Het toont haarscherp hoe ‘de vrouw’ wordt
ingezet voor politieke slogans, terwijl ze van politieke deel-
name geweerd wordt, hoe ze in de kunsten wordt geobjecti-
veerd en in de media gestereotypeerd, en ten slotte hoe deze
verschillende functies met elkaar verstrengeld kunnen
raken. Elke Van Campenhout

p Sanja Iveković, Urgent Matters tot 2 augustus in BAK –
basis voor actuele kunst, Lange Nieuwstraat 4, 3512 PH
Utrecht (030/231.61.25; www.bak-utrecht.nl) en in het
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven
(040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl).

Kandinsky. De unieke Kandinskytentoonstelling die deze
zomer in het Centre Pompidou te zien is, werd mogelijk
gemaakt door de samenwerking tussen de drie musea die
zijn belangrijkste werken bezitten. Nooit eerder werden
zoveel topwerken van de schilder samengebracht. Het
Centre Pompidou beschikt dankzij het legaat van zijn echt-
genote Nina Kandinsky over het archief en een groot deel
van zijn late werk. De werken uit het Lenbachhaus verte-
genwoordigen overtuigend de periode van de Blaue Reiter
in München en Murnau. Solomon Guggenheim kocht de
‘ontaarde’, door de nazi’s uit de musea verwijderde schilde-
rijen van Kandinsky op waardoor New York dan weer een
mooi overzicht van de Bauhausperiode bezit. Jammer
genoeg waren de Russische musea iets minder vrijgevig.

Belangrijke werken uit zijn meest experimentele periode
ontbreken, zoals Compositie VI en Compositie VII, allebei uit
1913 en respectievelijk bezit van de Hermitage van Sint-
Petersburg en de Tretyakov Galerie in Moskou. Wel werd
zijn eerste abstracte schilderij, Schilderij met cirkel (1911),
uit het Nationaal Museum van Georgië in Tbilissi speciaal
voor de tentoonstelling naar Parijs gebracht.

Kandinsky staat geboekstaafd als de uitvinder van de
abstracte kunst. Een verdienste waardoor hij de reputatie
kreeg een ‘intellectueel’ kunstenaar te zijn en de eigenlijke
kwaliteiten van zijn oeuvre sterk onderbelicht bleven. De
tentoonstelling nodigt uit om wars van enig vooroordeel
opnieuw naar dit fascinerende werk te kijken. In een sobe-
re architectuur hangen ruim gespatieerd en op hagelwitte
muren honderd grote schilderijen in chronologische volg-
orde. Hierdoor komt de logica en de coherentie, maar ook
de radicaliteit van zijn revolutionaire parcours uitstekend
tot zijn recht. In een rijke symfonie van bewegende kleur-
vlakken creëert de tentoonstelling één grote ritmische
beweging, waardoor de afzonderlijke schilderijen opgaan in
een totale visuele ervaring. Dankzij de klassieke accrochage
komen de picturale kwaliteiten van dit grootse oeuvre vol-
ledig tot hun recht. Verfrissend aan deze tentoonstelling is
dat ze niets hoeft te bewijzen. Het is geen betoog, geen illus-
tratie of demonstratie van een theorie of een hypothese,
maar puur esthetisch genot.

In tegenstelling tot de Duitse expressionisten van die
Brücke stond Kandinsky niet onder de invloed van
Gauguin, Van Gogh of Cézanne. Wat hem bezighield was de
uitdrukking van het immateriële. Ver van elke picturale
expressie ging hij ernaar op zoek in de muziek. Hij ontwik-
kelde systemen om de abstracte, suggestieve kracht van de
muziek over te brengen naar de schilderkunst. Zijn ontmoe-
ting met Arnold Schönberg in 1911 in München was hier-
bij cruciaal. Allebei waren ze gefascineerd door de overeen-
komst van klanken en kleuren. Gedurende de daaropvol-
gende jaren zouden ze druk met elkaar corresponderen.
Impression III (Concert) maakte Kandinsky naar aanleiding
van een concert dat Schönberg op 2 januari 1911 in
München gegeven had. Onmiddellijk na de uitvoering
‘componeerde’ hij een ‘kleurconcert’ waarin hij zijn audi-
tieve ervaring in visuele indrukken omzette. 

Zijn ambitie bestond erin om naar analogie met de
muziek een picturale taal te ontwerpen die in staat moest
zijn om gevoelens, aspiraties, dromen en verlangens te ver-
talen, zonder dat de kunstenaar nog verplicht was te ver-
wijzen naar de natuur of naar de werkelijkheid. In zijn

Sanja Iveković 

Sweet Violence, 1974, video, 12 min., videostill

Sanja Iveković 

Lady Rosa of Luxembourg, 2001, project in publieke ruimte in Luxemburg. Courtesy: Patric Müller

Sanja Iveković 

Women’s House [Sunglasses] (Mercedes), 2002-2004
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onderzoek naar synesthesie experimenteerde hij met vor-
men en kleuren die klanken oproepen, of omgekeerd, klan-
ken die vormen en kleuren oproepen. In theoretische
geschriften trachtte hij zijn principes uiteen te zetten. Over
het spirituele in de kunst werd een klassieker in zijn genre.

De tentoonstelling begint in 1907. Vassily Kandinsky
(Moskou, 1866 – Parijs, 1944) was dan eenenveertig.
Verbitterd door de scherpe kritiek die zijn toen nog roman-
tische schilderijen, geïnspireerd op de Russische volkskunst
en het Duitse symbolisme, in Parijs te beurt vielen, vestigde
hij zich opnieuw in München, waar hij tien jaar eerder, na
een rechtenstudie en een academische carrière in de econo-
mie en de statistiek, was heengetrokken om schilderkunst
te studeren. Samen met Gabriele Münter stichtte hij de
kunstenaarskolonie van Murnau waar Der blaue Reiter zou
uit voortkomen. Zijn samenwerking met Marc, Macke,
Jawlensky en Paul Klee zijn genoegzaam gekend. Ze maken
geen deel uit van de tentoonstelling.

Aan het begin van het parcours hangt zijn fameuze
Landschap met toren (1908) dat hem volgens de legende zal
leiden tot de abstracte kunst. Op een zekere dag zag hij dit
schilderij in zijn atelier omgekeerd tegen de muur staan,
waardoor het motief zelfs voor de kunstenaar niet meer
herkenbaar was. En toch werd hij getroffen door de sterke
compositie van uitsluitend vormen en kleuren. Hieruit con-
cludeerde hij dat het onderwerp zijn schilderijen alleen
maar schade kon berokkenen. Als zijn eerste echt abstracte
schilderij – daarvoor had hij evenwel reeds abstracte aqua-
rellen geschilderd – beschouwde hij Schilderij met cirkel
(1911). (De cirkel was voor hem een ‘synthese van de
grootste tegenstellingen’.) Kandinsky hield niet van de term
abstract. Zelf sprak hij van concrete kunst. Schilderijen kre-
gen titels als Klein schilderij met geel, Schilderij met rode vlek
(1914), Schilderij met witte boord (1913) of Blauwe cirkel
(1922). 

Geïnspireerd door de muziek ontwikkelde hij in München
een ongelooflijke schildersdrift. Reeksen Impressies,
Composities en Improvisaties volgden elkaar in snel tempo
op. Zijn doeken zijn zowel lineair als plastisch, grafisch als
picturaal. Ze lijken op impressionistische cataclysmen, door
elkaar wriemelende micro-organismen of vloeiend magma.
Deze eerste, hoogst creatieve periode werd door het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog abrupt afgebroken. Als
niet-Duitser was Kandinsky verplicht het land te verlaten.
In Moskou kwam hij in revolutionair vaarwater terecht.
Samen met Tatlin trachtte hij het kunstonderwijs te her-
vormen, maar al snel kwam hij in aanvaring met
Rodchenko. Hun dispuut handelde over de artistieke vrij-
heid. Ondertussen was zijn stijl zuiverder en geometrischer
geworden. V Serom (In het grijs) uit 1919 vormde het eind-
punt van wat hij zelf zijn dramatische periode noemde.

In 1921 profiteerde Kandinsky van een officiële missie
om samen met zijn vrouw Nina naar Duitsland te vluchten.
Op uitnodiging van Gropius werd hij leraar aan het
Bauhaus. In Dessau woonde hij samen met Paul Klee in een
van de woningen die Gropius speciaal voor de professoren
ontworpen had. Gabriele Münter stuurde hem de meubels
uit hun woning in Murnau. De bohèmestijl van de Blaue
Reiter vormde er een fel contrast met de eetkamer die
Marcel Breuer speciaal voor hem ontworpen had.

Aan het Bauhaus onderzocht hij de relatie tussen vor-
men en kleuren. De driehoek werd geassocieerd met
citroengeel, het vierkant met scharlakenrood en de cirkel
met diepblauw. Zijn formeel vocabularium en zijn kleuren-
gamma werden eenvoudiger. Tegenover een egale achter-

grond plaatste hij abstracte vormen en fijne zwarte lijnen.
Geometrische figuren ritmeerden het oppervlak. In Moskou
had hij zich nog tegen de zuiver geometrische schilderkunst
van de suprematisten afgezet, maar aan het Bauhaus
maakte hij deze kunst de zijne.

In naam van het sociaal realisme hadden de stalinisten
ondertussen het Museum voor westerse kunst gesloten,
waardoor belangrijke sleutelwerken, waaronder de reeds
hoger geciteerde Composities VI en VII, voor een halve eeuw
in het depot verdwenen. Hun afwezigheid op de tentoon-
stelling toont aan dat de relaties met de voormalige Sovjet-
Unie nog altijd niet genormaliseerd zijn.

Toen Hitler het Bauhaus liet sluiten en het werk van de
lesgevers als ontaarde kunst aangeslagen en vernietigd
werd, vluchtte Kandinsky naar Frankrijk. Hij vestigde zich
in Neuilly, een rijke buitenwijk van Parijs. Hier vond hij
aansluiting bij het surrealisme. Zijn geometrische vormen-
taal werd onder invloed van de biomorfe en microscopische
figuren van Arp en van Miro organischer. Zijn laatste schil-
derijen zijn gekenmerkt door zachte vormen en suikerzoete
pastelkleuren tegen een meestal egale achtergrond.

Terwijl zijn werk in Duitsland als ontaard en in de Sovjet-
Unie als bourgeois verketterd werd, hing het in Parijs op de
tentoonstelling Origines et développement de l’art international
indépendant, die in 1937 ter gelegenheid van de Exposition
internationale georganiseerd werd. Tijdens de Koude Oorlog
werd abstracte kunst, als toppunt van artistieke vrijheid, een
ideologisch programma in de strijd tegen het communisme
en het verplichte realisme. Op die manier werd het werk van
deze tweeledige banneling, die als slachtoffer van het nazis-
me en het stalinisme verplicht werd terug te keren naar de
plaats van zijn eerste mislukkingen, de inzet van kapitalisti-
sche cultuurpropaganda. Toch draagt Kandinsky’s werk
geen enkel spoor van het drama van de geschiedenis, dat wel
zijn bewegingsvrijheid beperkte, maar niet zijn scheppings-
drang. Lieven Van Den Abeele

pKandinsky tot 10 augustus in het Centre Pompidou, Place
Georges Pompidou, 75004 Paris (01/44.78.12.33;
www.centrepompidou.fr).

Katharina Grosse /prospekt/ Stuntweed. Wie over de
Klarissenplatz in het hart van Nürnberg loopt, kan de
sculptuur van Katharina Grosse (1961) niet ontgaan. De
installatieachtige sculptuur – Ohne titel, 2009 – is ruim vijf
meter hoog en domineert het plein niet alleen door haar
afmetingen, maar vooral door haar vele felle kleuren. De
hoekige, robuuste vormen refereren enigszins aan ijsschot-
sen. Veel voorbijgangers stoppen om ernaar te kijken, som-
migen maken er een foto van. Sommigen raken de sculp-
tuur even aan, maar dat is eigenlijk verboden… Grosses bui-
tensculptuur is gemaakt van polystyrol dat met epoxyhars
en glasvezelmatten tot een stevig geheel is gevormd.  De
brokken polystyrol liggen naast en op elkaar gestapeld op
enkele tientallen centimeters van de glazen gevel van het
Neues Museum.

Grosse benut de transparante glazen gevel – en wat zich
erachter bevindt – op een bijzondere manier en zorgt
ervoor dat de sculptuur er ruimtelijk en conceptueel een
relatie mee aangaat. Binnen, direct achter de glaswand, op
de begane grond en eerste etage, zijn grote schilderijen,
muurschilderingen en sculpturen van Grosse te zien.
Hierdoor ontstaat een interessante wisselwerking: van bui-
tenaf heeft deze opstelling een etalage-effect; wie binnen

rondloopt, kan dan weer de buitensculptuur niet over het
hoofd zien; en als je naar buiten kijkt zijn in het glas de
reflecties van de werken binnen te zien. Grosse weet met
andere woorden de transparantie van het gebouw, dat door
Volker Staab is ontworpen, optimaal te benutten. Ruimte-
lijk van elkaar gescheiden staan de aparte werken toch
onderling met elkaar in verband. Grosse verbindt de bin-
nen- en buitenruimte, met de architectuur van het muse-
um als voorwaarde en vertrekpunt.

In drie ruimtes op de begane grond bevinden zich sculptu-
ren en schilderijen die zich vormelijk tot elkaar verhouden.
In de eerste ruimte zijn bijvoorbeeld het schilderij Ohne Titel,
2009 en de sculptuur Ohne Titel, 2008 te zien. Enerzijds is er
de ruwe, grillige vorm van het styrofoam, gekleurd met fijn
vernevelde verf; anderzijds staat in dezelfde ruimte een glad
linnen doek tegen de muur dat is beschilderd met zowel de
kwast als het verfpistool. Op een speelse manier heeft Grosse
ook een langwerpige sculptuur in de ‘geul’ tussen de eigen-
lijke tentoonstellingsruimte en de glazen gevel geplaatst. Zo
speelt ze niet alleen met de formele eigenschappen van de
museumarchitectuur, maar ook met de ruimtelijke codering
van het museum: iedereen kent immers wel de op de grond
getekende lijnen die het gebied markeren waar je als bezoe-
ker mag lopen en waar niet. Deze sculptuur bevindt zich dui-
delijk in een ‘verboden’ gebied.

Op de tweede verdieping bespeelt Grosse de ruimte met
muurschilderingen. Ze laat zien dat er maar een heel dun
laagje kleur nodig is om een ruimte volledig te transforme-
ren. In de eerste ruimte heeft ze een metershoge boog gespo-
ten van groene, gele en oranje tinten. Ook heeft ze een hoek
van de ruimte met verf bespoten. Het proces van het spuiten
van de verfnevel – laagje voor laagje, geen menging – is dui-
delijk zichtbaar doordat sommige plekken afgeschermd
werden en uiteindelijk lichter van kleur zijn. De ruimte
toont nadrukkelijk het resultaat van een maakproces. De
toeschouwer staat als het ware oog in oog met de fysieke
resten van een kleurenperformance. De bewegingen van
Grosses arm zijn zichtbaar in de belijningen van de verfne-
vels. Zij transformeert de white cube op deze manier niet
alleen tot een bontgekleurde ruimte, maar maakt er ook
een plaats van waar ‘iets gebeurd is’. Grosses methode hier-
voor is een spel van controleren en laten gaan. Voordat ze
aan het werk gaat maakt ze een plan, maar veel beslissin-
gen neemt ze pas tijdens het maakproces. Met de verschil-
lende toegepaste verfmethodes biedt ze op een gecontroleer-
de manier ruimte aan impulsen. 

Stuntweed is de eerste tentoonstelling van de tentoonstel-
lingenreeks /prospekt/ die wordt georganiseerd in de zes
aan de glasgevel grenzende ruimtes van het Neues
Museum. Met een complex kleurenspektakel zet Katharina
Grosse overtuigend de toon. Het geheel van werken vormt
een installatie die het museum en het plein in zichzelf
opneemt, inclusief de toeschouwer. De tentoonstellings-
ruimte krijgt extra betekenis doordat ze van buitenaf zicht-
baar is voor iedere voorbijganger. De normale, dagelijkse
kleuren in de omgeving (straat, gebouwen en stadsmuur)
tonen tegenover het werk van Grosse erg grauw en eento-
nig. Ze reduceert kleur in haar werk niet tot een uiterlijke
eigenschap van een vorm of object, maar laat haar funge-
ren als een vrije actor in de ruimte. Hannah Boogaard

p Katharina Grosse, Stuntweed tot 26 juli in Neues
Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design,
Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg (0911/240200;
www.nmn.de).

Vassily Kandinsky 

Bild mit Weissem Rand (Moskau), 1913
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, by gift. © ADAGP, Paris 2009

Katharina Grosse

Ohne Titel, 2009. Foto: Neues Museum (Wilfried Petzi, München)
© Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn 2009
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Tweemaal Imi Knoebel in Berlijn. Imi Knoebel gaat
sinds het eind van de jaren 60 in zijn werk in dialoog met de
gevestigde vocabulaires van het modernisme en het mini-
malisme. Zijn oeuvre omvat schilder-, beeldhouw-, installa-
tie- en tekenkunst, fotografie en grafiek. Vaak uitgewerkt in
series, verwijzen de werken in verschillende media naar
elkaar, als prefiguratie of nabeeld van andere werken.
Knoebel is geen postmodernist. Het gaat hem erom de
bestaande mogelijkheden en vocabulaires van met name de
schilderkunst verder uit te werken. Zichtbaarheid en zin-
tuiglijke ervaring van het kunstwerk en van de essentiële
elementen van het kunstobject (vorm, kleur, materiaal)
staan daarbij centraal. Toch lijkt het erop dat Knoebel in de
drie tentoonstellingen die hij mede zelf inrichtte in Berlijn,
plots de deur op een kier zet naar het transcendente.

De tentoonstelling in de Neue Nationalgalerie is een ware
tour de force. Het tentoonstellingsgebouw is een van de laat-
ste glashallen van Mies van der Rohe, geopend in 1968.
Mies ontwierp het gebouw als de ideale tentoonstellings-
ruimte voor de twintigste eeuw. De van licht doorvloeide
glasarchitectuur lijkt echter meer op een verzamelhal dan
op een tentoonstellingsruimte. Aan de vier zijden van de
glazen kubus versmelt het gebouw met de stad, of lijkt
omgekeerd de stad naar binnen te stromen. Sinds de eerste
tentoonstelling in het gebouw – 1968, werk van
Mondriaan – sluiten grijze gordijnen het licht en de stad
juist weer buiten. De gordijnen verdwenen pas dit jaar, met
een tentoonstelling die werd geconcipieerd als een dialoog
tussen beeldhouwer Ulrich Rückriem en Mies. Bij de vol-
gende tentoonstelling, deze herfst, wordt aan Thomas
Demand dezelfde uitdaging voorgelegd: hoe een tentoon-
stelling te maken die nergens anders dan in deze ruimte zou
kunnen plaatsvinden.

Knoebel liep volgens de curator van de tentoonstelling al
lang rond met de wens om in dialoog te treden met het
gebouw. Mies’ verheffing van constructie tot kunst lijkt
hem te hebben aangespoord tot strengheid en reductie.
Slechts vier werken presenteert hij in de immense en lege
hal. Direct na de entree staat een witte wand met drie verti-
cale openingen van verschillende grootte. Het zijn drie
poorten die de bezoeker voor een keuze stellen. Het werk
was eenmaal eerder te zien, op Documenta 8 in 1987, en
draagt de titel Zu Hilfe, zu hilfe, sonst bin ich verloren – de ope-
ningszin van Mozarts Zauberflöte.

De volgende werken zou je bijna over het hoofd zien, zo
bescheiden, of zo perfect, integreerde Knoebel ze in Mies’
architectuur. Tegen de achterwanden van twee eikenhou-
ten garderobeconstructies van Mies arrangeerde Knoebel
installaties van spaanplaat: Raum 19 III, een work in pro-
gress sinds 1968, dat nu zijn derde – uitgebreide - vorm
heeft gekregen. Het werk heeft betrekking op de ruimte die
Imi Knoebel en Imi Giese in 1968 kregen toegewezen van
hun leermeester Joseph Beuys aan de kunstacademie in
Düsseldorf. Gelegen naast Beuys’ eigen Raum 20, werd de
ruimte een metafoor voor het schenken van een vrijplaats
waarin de twee Imi’s hun eigen weg konden volgen. De
eigenlijke ruimte werd schoon en leeg gehouden, en de
installatie Raum 19 thematiseert de utopische gedachte
van het geven van ruimte. De modulaire installatie bestaat
uit objecten in spaanplaat: kubussen, schilderijlijsten, lijst-
fragmenten (een duidelijke verwijzing naar de schilder-
kunst), halfronde platen gebaseerd op de boogvensters in de
Düsseldorfer Raum 19, trapezoïden en semiovale objecten.
De platen en objecten worden voor elke tentoonstelling
anders gearrangeerd, maar zijn altijd gestapeld, soms opge-
hangen, vaak leunend tegen een wand geplaatst. De spaan-
platen van Raum 19 werden in de literatuur tot op heden
besproken als steriel en geheimzinnig. Er is dan wel de met
Beuys gedeelde presentatievorm van gestapelde gelijkaardi-
ge materialen, Knoebels houtstapels werden, in tegenstel-
ling tot Beuys’ vilt- en koperstapels, nooit gezien als dragers
van een transcendente of psychische energie.

In de constellatie in de Neue Nationalgalerie kan de
bezoeker de installatie op een paar plekken betreden. De
grafische kwaliteit van de bruine spaanplaten wordt bena-
drukt door de patronen in de materialen van Mies’ architec-
tuur: het donkergrijze marmer van twee vierkante steunpi-
laren, het grijsgroene graniet van de vloertegels, en het
donkerbruine eikenhout van de garderobeconstructies. Met
het werk Potsdammer Strasse 50, gewijd aan Mies, voegde
Knoebel nog een extra grafische structuur toe. Hij veran-
derde Mies’ glaswand met de in zwart staal omkaderde ven-
sterdelen in een gigantische witte wandschildering. Op deze
manier keert Knoebel de aandacht weer naar binnen.
Anders dan de gordijnen, die Mies’ gebouw deels verhul-
den, maken de beschilderde glaswanden de architectuur
juist zichtbaar. 

Een laatste sculptuur staat opgesteld tussen de objecten van
Raum 19: een grote fosforescerende kubus met de titel
Batterie (2005). En hier komt Knoebel plots toch op het
spoor van Beuys’ utopische gedachtegoed. Titel en materi-
aalgebruik van deze sculptuur haken aan bij de narratieve
complexiteit van Beuys’ oeuvre. De curator spreekt van een
energetische straling die de tentoonstelling een meditatief
karakter geeft, en zelfs kan leiden tot een ervaring van ‘epi-
fanie’. Ook Knoebel schuwt grote woorden niet en ziet zijn
tentoonstellingsgebaar van het uitruimen en opnieuw
inrichten van Mies’ gebouw als een metafoor voor een
nieuwe ordening van maatschappelijke ruimtes. ‘Zu hilfe,
zu hilfe’: zou Knoebel werkelijk de weg willen wijzen naar
een nieuwe maatschappelijke ordening?

In het Deutsche Guggenheim zijn twee achtereenvolgende
tentoonstellingen van Knoebel te zien. De tweede tentoon-
stelling bestaat uit 200 werken op papier uit de collectie van
de Deutsche Bank, de hoofdsponsor van het Deutsche
Guggenheim. De retrospectieve tentoonstelling belooft via de
selectie een goed inzicht te geven in Knoebels oeuvre – de
werken op papier houden immers verband met zijn totale

productie. De eerste helft van de tentoonstelling toont enkel
werk van na 2005, en mag gezien worden als Knoebels eigen
keuze. Met de nodige bravoure wordt in dit recente werk,
uiteraard met primaire kleuren en op monumentaal for-
maat, ingegaan op Barnett Newmans vraag Who’s Afraid of
Red, Yellow, and Blue?: ‘Ich nicht!’ Merel van Tilburg

p Imi Knoebel. Zu Hilfe, zu Hilfe… nog tot 9 augustus in de
Neue Nationalgalerie, Potsdamer Straße 50, 10785 Berlijn
(030/266.42.4510; www.neue-nationalgalerie.de).
p Imi Knoebel. ICH NICHT (reeds afgelopen) en ENDUROS,
nog tot 2 augustus in Deutsche Guggenheim, Unter den
Linden 13/15, 10117 Berlijn (030/20.20.93-0;
www.deutsche-guggenheim-berlin.de). 

United Technologies. Lismore Castle, een spectaculair
middeleeuws kasteel, is sinds 1753 in het bezit van de
Dukes of Devonshire. Deze hertogen stelden in de loop der
tijd een van de omvangrijkste private kunstcollecties van
Groot-Brittannië samen, ondergebracht in Chatsworth

Imi Knoebel 

Batterie, 2005. Raum 19 III, 1968/2006
Neue Nationalgalerie Berlin, 2009. © VG Bild-Kunst, Bonn 2009. Foto: Ivo Faber

Imi Knoebel 

Potsdamer Strasse 50, 2009
Neue Nationalgalerie Berlin, 2009. © VG Bild-Kunst, Bonn 2009/ SMB Nationalgalerie. Foto: Ivo Faber

WR 140 - 2de katern  25-04-2016  12:47  Pagina 12



De Witte Raaf – 140 / juli – augustus 2009 Ondertussen 13

House in Engeland. In de tuinen van het Ierse ‘bij’-kasteel
in Lismore opende de aankomende Duke in 2003 een ruim-
te voor hedendaagse kunst. Elk jaar vindt hier in de zomer-
maanden één tentoonstelling plaats. Dit jaar werd de ten-
toonstelling gemaakt door Philippe Pirotte, directeur van
de Kunsthalle in Bern. 

Het project mag op zijn minst verrassend heten. Je ziet
niet vaak een tentoonstelling met internationaal bekende
kunstenaars in een verafgelegen, lastige en kleine tentoon-
stellingsruimte, in opdracht bovendien van een ouderwetse
mecenas. De geschiedenis en de structuur van Lismore
Castle blijken echter een aantal intelligente reflecties op
kunst- en tentoonstellingspraktijken uit te lokken.

De verhaallijnen van de tentoonstelling vormen een
enigszins complex en vertakt geheel, gebaseerd op de ver-
houding tussen kunst en design. De titel United Technologies
houdt een humanistische belofte in van samenbrengen,
maar klinkt ook cynisch door de verwijzing naar technolo-
gie in een context van hedendaagse kunst. De hedendaagse
kunstenaar is geen producent meer, geen ingenieur; derge-
lijke utopische kunstenaarsbeelden behoren tot het verle-
den. Een vraag die voor de hedendaagse kunst nog wel van
toepassing is, betreft de verschillen en overeenkomsten tus-
sen kunst en design. De dystopische wereld van ‘vereende
technologieën’ – overigens de naam van een bestaand
bedrijf – is er een waarin alles design, alles ‘maakbaar’ is.

De tentoonstelling schept een aantal parallellen met
momenten uit het verleden waarop autonome en toegepas-
te kunst verward dreigden te raken. Het kasteel, helaas niet
toegankelijk voor publiek, functioneert hierbij als concreet
uitgangspunt, maar vooral ook als metafoor. De op machts-
vertoon gerichte interieurs van het kasteel leiden tot de
engere vraag hoe een hedendaagse ruimte kan worden
ingericht op een manier die vorm en representatie verbindt.
Kostbare decors en materialen ontbreken niet in de ten-
toonstelling. Zilverkleurig behangpapier van Stefan
Brüggemann verhult de witte tentoonstellingswanden. De
flikkerende zwarte streepjespatronen op het behang blijken
van dichtbij tekstregels te zijn, die eindeloos het woorden-
paar conceptual decoration herhalen .

De meest duidelijke referenties aan rijkdom en macht
brengen twee werken van Ai Weiwei. Vloeibaar aandoende
dunne zwarte objecten van porselein dragen de titel Oil
Spills, maar verwijzen in de context van de tentoonstelling
eerder naar olie als ‘zwart goud’ dan naar milieuvervuiling.
Weiweis Ton of Tea krijgt hier een subversieve heraldische

lading: de geurige kubus van samengeperste zwarte thee
roept zowel het Oerbritse tea-time voor de geest, als de kolo-
niale geschiedenis die daarmee samenhangt. De kubusvorm
schijnt in China geen enkele betekenis te hebben. De wester-
se beschouwer herkent echter onmiddellijk het vocabulaire
van minimalistische sculpturen die, tegen het ideaal van de
zuivere kunst in, inmiddels fetisjobjecten, verhandelbare
goederen en vooral statusobjecten zijn geworden.

Het decontextualiseren en herbewerken van utilitaire
voorwerpen is een centraal proces bij Rita McBride. Haar
Kell Templates zijn sculpturen gebaseerd op verouderde mal-
len voor het aanbrengen van decoratieve patronen.
McBride vult de negatieve ruimte van de mal op met ijzer en
vergroot de schaal. De decoratieve arabeskvorm van het
exemplaar in de tentoonstelling doet inderdaad denken aan
een ornamentele wandverwarming in de collectie van
Droog Design. Conische cilindervormen, als tekenmallen
uitgesneden in ijzeren platen, worden in de titel menselijke
trekken toegeschreven: Mae West Templates. Deze mallen
zijn gerelateerd aan een project voor een gigantische, open-
gewerkte conische sculptuur in de openbare ruimte van
München. De sculptuur mag er na jaren geharrewar einde-
lijk komen, nu McBride haar naar sekssymbool Mae West
heeft vernoemd.

Het hoofdwerk in de tentoonstelling is van Jason Rhoades,
en sluit eveneens aan bij de vraag naar verbanden en gren-
zen tussen kunst en design. Lismore Castle kan worden
gezien als een gesloten en zelfregulerend systeem, zowel op
economisch vlak – bijna alles wat wordt geconsumeerd,
wordt nog steeds binnen de kasteelmuren geproduceerd –
als op dat van (zelf)representatie. Drie delen van Rhoades’
gigantische installatie Perfect World zijn te zien. Ze is gemaakt
met onder meer gegalvaniseerde steigerbuizen, videomoni-
toren, tekeningen, neons, foto’s en collages. Tijdens
Rhoades’ leven is ze slechts eenmaal in zijn geheel gepresen-
teerd, in de Hamburger Deichtorhallen in 1999, als een
soort zelfstandig organisch systeem. Na het overlijden van
de kunstenaar is het procesmatige van de installatie onver-
mijdelijk onderbroken. Nieuwe configuraties en betekenis-
sen blijken echter nog mogelijk, zoals hier in relatie tot de
symbolen en metaforen opgeroepen door het kasteel. Het
woord technologie uit de tentoonstellingstitel moet bij
Rhoades worden gezien als een verlengstuk van de natuur,
niet als een breuk ermee. In het systeem van Rhoades’
installatie werkt een zekere logica door die maakt dat ze een
echo vormt van de metafoor van het zelfregulerende kasteel.

De glimmende gegalvaniseerde buizen vinden een weer-
klank in het bladgoud waarmee Corey McCorkle zeven
stokken bekleedde (Seven Woods). De met patronen ingekerf-
de vierhoekige stokken, her en der leunend tegen
Brüggemanns behang, zijn gemodelleerd naar tafelpoten
uit de Peacock Room, een laatnegentiende-eeuwse salon ont-
worpen door de schilder Whistler. Zoals in vele andere wer-
ken is ook hier van schaalvergroting sprake. De tafelpoot
wordt wandelstaf en door deze transformatie opent zich
een associatieveld met het magische en het irrationele. In
de meticuleus onderhouden, harmonieuze kasteeltuin
haalt McCorkle voor zijn project Dandelion Wine een diony-
sisch element naar boven: het produceren van paarden-
bloemwijn. De wijn is inmiddels gebotteld in decoratieve
flessen, die onopvallend staan opgesteld in de plantenkas
van de kasteeltuin. De kas is gebouwd door Joseph Paxton,
de latere architect van het Crystal Palace (1851), een enor-
me constructie in glas en ijzer die ongewild de grammatica
van de moderne architectuur zou bepalen.

United Technologies lijkt ook te verwijzen naar de droom
van het totale kunstwerk. Het gesamtkunstwerk hoopte
kunst en leven bij elkaar te brengen, maar leidde volgens
sommigen tot een dichtgetimmerd totaalconcept, tot valse
‘compleetheid’. Adolf Loos bijvoorbeeld meende dat de
‘totale vormgeving’ van het art-nouveau-interieur zijn
bewoner zo perfect weergaf dat er geen plaats meer was
voor groei of contradictie. Maar, zoals Rhoades’ installatie
Perfect World aangeeft: een ‘perfecte’ wereld kan juist ook
onaf zijn, voor altijd in groei en wording. Tegen de verstop-
ping van het totale kunstwerk bracht Loos in 1900 het idee
van Spielraum in stelling, een culturele ruimte waarbinnen
het onderscheid tussen autonome en toegepaste kunst kan
worden verkend. Deze tentoonstelling presenteert precies
dat: een speelruimte, een uitwas van het kasteel waarin
regels en tradities worden omgekeerd, geperverteerd, uit-
vergroot en vooral, aldus Pirotte, discreet worden onder-
mijnd. Een kritiekloze hedendaagse kopie van de represen-
tatieve kasteelruimtes kan in het heden misschien worden
gemaakt in de wereld van design, maar niet in die van de
kunst. Merel van Tilburg

p United Technologies (met Stefan Brüggemann, Rita
McBride, Corey McCorkle, Jason Rhoades en Ai Weiwei) tot
30 september in Lismore Castle Arts, Lismore, County
Waterford, Ierland. www.lismorecastlearts.ie. 

Rita McBride 

Kells Template, 2006
Courtesy of Rita McBride and Maria and Heinrich Wegmann-Mueller

Corey McCorkle 

Seven Woods, 2009
Courtesy of Corey McCorkle and Maccarone, New York
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CALL FOR APPLICATIONS
To apply for the 4-day studios please send your motivation
to participate and work with one of the artists + one or more e-links
with current work to ans.nys@kunst.sintlucas.wenk.be
Application deadline: 25 August 2009
Participation cost: 100 euro/week (paper incl.)

The Drawing Incident is an initiative of the Drawing Research group at
Sint-Lucas Ghent and offers artists the opportunity to create and discuss new 
work in an Open Studio setting. Participants create new work in dialogue with
the leading artist of their choice, discuss intensively with all participants and
present their results to a public. The program is spread over five days.
From Monday till Thursday 4 drawing studios are open for 10 participating
artists each. Every morning starts with an artist talk by one of the leading art-
ists. On Thursday evening the studios are open for the public.
On Friday the 25th a colloquium – open for a broader audience – concludes
The Drawing Incident with artist lectures by Kelly Chorpening, Evert Defrancq,
Rebecca Fortnum, Tania Kovats, Ed Krcma, Peter Morrens and Dirk Zoete.
Th Ink, a new artist magazine on drawing, will be presented. For more infor-
mation please visit: www.kunst.sintlucas.wenk.be / nieuws en agenda

SINT-LUCAS VISUAL ARTS GHENT

21 - 25/09/2009
OPEN STUDIOS AND ARTIST LECTURES BY

BENJAMIN VERDONCK (BE)
VOEBE DE GRUYTER (NL /BE)
KENNETH ANDREW MROCZEK (USA /BE)
WENDY MORRIS (SA /BE)

OPENING KEYNOTE LECTURE

NORMAN BRYSON (USA)
monday 21/09 - 7 pm

DRAWING 

THE 

INCIDENT

Aanwinsten
Kröller-Müller koopt tekening van Brancusi. Het
Kröller-Müller Museum is erin geslaagd een tekening van
Constantin Brancusi (1876-1957) aan te kopen uit een
privéverzameling. De tekening stelt een sterk gestileerd
vrouwenhoofd voor, uitgevoerd met potlood op grof papier.
Het museum bezit nu twee sculpturen, waaronder Le
Commencement du monde uit 1924, twee tekeningen en vier
foto’s van de kunstenaar, die het geabstraheerde hoofd als
thema delen. Brancusi had een bijna obsessieve belangstel-
ling voor het ovaal, als symbool van het kosmische, van het
begin van alle creativiteit. Aan de achterzijde van de teke-
ning bevindt zich een opdracht van Brancusi aan Petro van
Doesburg, de vrouw van Theo van Doesburg. Alle werken
van Brancusi zullen van 11 juli tot en met 1 november in
het museum te zien zijn in een speelse presentatie met acht-
tiende- en negentiende-eeuwse Chinese filosofenstenen en
met werken van Stanley Brouwn, Sol LeWitt, Daan van
Golden en Konrad Lueg. (www.kmm.nl)

Publicaties
The State of Art Criticism. Kritiek: het woord wordt
meestal met afwijzing en ontevredenheid geassocieerd – en
als erover gesproken wordt, dan hangt er zonder uitzonde-
ring een crisissfeer in de lucht. Sinds de eeuwwisseling is het
gejammer over de kunstkritiek een reflex geworden: onbere-
deneerd, geconditioneerd en zonder deugdelijke gevolgen.
Natuurlijk is bijvoorbeeld de razendsnelle teloorgang van
het merendeel van de kwaliteitskranten een van de werkelij-
ke rampen van de vroegeenentwintigste eeuw. En natuurlijk
valt de kritiek niet in onweerlegbare begrippen samen te vat-
ten of te verdedigen, zoals Walter Benjamin honderd jaar
geleden al schreef. Maar anderzijds blijft het gelukkig zo dat
één mensenleven nooit zal volstaan om alle kwaliteitsvolle
kritische oeuvres op te sporen en te lezen.

Een recent boek dat bij de Amerikaanse uitgeverij
Routledge is verschenen, probeert uitvoerig ‘the state of art
criticism’ op te stellen. De publicatie is een onderdeel van
The Art Seminar, een reeks boeken waarin onderwerpen als
‘photography theory’, ‘the renaissance’ of ‘re-enchant-
ment’ worden behandeld. Redacteuren zijn James Elkins en
Michael Newman, als professoren verbonden aan de School
of the Art Institute of Chicago. Een universitaire ontstaans-
grond dus, en de kunstkritiek wordt ook vanuit academia
doorgelicht. Waarom wijzen de universiteiten de kritiek

met verachting van de hand? Waarom is er tot op heden
geen theorie of geschiedenis van opgemaakt? En zou de kri-
tiek geen ‘university subject’ kunnen worden? Toch gaat
het al snel over veel meer dan alleen maar het spannings-
veld tussen de academische wereld en de kunstkritiek. Die
verbreding is op zich al een gemiste kans. Een duchtig zelf-
onderzoek van de academische business van de geesteswe-
tenschappen, en van hun verhouding tot publiek toeganke-
lijke én relevante ‘output’, zou meer dan lezenswaard zijn.
Elkins en Newman willen echter geen enkel facet van de
‘kunstkritiek’ ongemoeid laten.

Al in de introductie en de ‘starting points’ – essays die
eerst elders gepubliceerd werden – treedt de wilde stroom
van de kritiek buiten haar oevers. Vragen, veralgemenin-
gen, veronderstellingen, verwijzingen en citaten buitelen
ongecontroleerd over elkaar heen. Het essay van coredac-
teur Michael Newman, The Specificity of Criticism and Its
Need for Philosophy, zou ook zonder de talrijke tikfouten
onleesbaar zijn, wat bijvoorbeeld mag blijken uit deze
onuitputtelijke zin: ‘The turn to the philosophy of history
(Hegel) and the history of art (Romantics) may be under-
stand [sic] as an attempt to solve the problem of the autho-
rity or legitimation of the critical standpoint which arises
once reason itself is taken as posited or subjectively self-
generated after Descartes’ destruction of tradition and
Kant’s critique of the substantialism of the Cartesian self-
conscious subject.’

Het korte essay Critical Reflections van Boris Groys dateert
uit 1997 en verscheen eerder in Artforum en in Art Power.
Het onderstreept de onmogelijkheid van de veralgemening
van posities in de kunstwereld: ‘Only the new, artificial divi-
ding lines in cultural politics are important, those that are
drawn in each individual case, with intention and strategy.’
Hadden de samenstellers van dit boek maar een minimum
aan intentie en strategie in acht genomen! In plaats daarvan
krijgen we nog On the Absence of Judgment in Art Criticism
van Elkins, de andere redacteur, waarin zeven ‘onwerkbare
remedies’ voor de crisis van de kritiek worden opgesomd, en
What is a Theorist? van Irit Rogoff, die in de ik-persoon ver-
slag uitbrengt van haar reizen door het postdeleuziaanse
theorielandschap. Conclusie: ‘That is what I wish for us in
visual culture, that we become a field of complex and gro-
wing entanglements that can never be translated back to
originary or constitutive components.’ Wat zou er groter
zijn: het onvermogen haar te begrijpen, of de angst dat wat
ze wenst bewaarheid zal worden? In Is This Anything? or,
Criticism in the University geraakt ook Stephen Melville niet
voorbij het herleiden van het merendeel van de kritiek tot
roddelpraat – in plaats van de afstand van het eigen veilige
veld ten opzichte van die kritiek verder op te meten.

Daarna beginnen eindelijk de twee rondetafelgesprekken
die het belangrijkste deel van het boek uitmaken.
Deelnemers zijn onder meer Boris Groys, Whitney Davis,
Lynne Cooke, Dave Hickey en Irit Rogoff. Vier onderwerpen
worden vooropgesteld: kritiek die ingebed is in de kunstge-
schiedenis; het aanleren van kritiek; de rol van het oordeel;
en de totaliteit van praktijken die onder de noemer kunst-
kritiek vallen. Hier en daar, bijna per ongeluk, valt er een
interessante of na te volgen opmerking. Groys plaatst een
paar van zijn typische, op het eerste zicht ongeloofwaardige
beweringen, die de op handen zijnde kwestie zowel samen-
vatten als moeilijker maken. Zo ontwikkelt hij een onder-
scheid tussen klassieke, ‘kantiaanse’ kritiek, die het kunst-
werk met een + of een – beloont (goede of slechte kunst), en
hedendaagse ‘fenomenologische’ kritiek, die – schijnbaar
zonder lading – op kunst reageert met een 0 of een 1. Geen
aandacht aan een werk besteden: 0. Reageren, schrijven,
interpreteren, onderzoeken: 1. Dat onderscheid, dat
natuurlijk nooit helemaal hard te maken valt, wordt ver-
derop in het gesprek (en ook tijdens de tweede bijeenkomst)
nog terloops aangeraakt, maar het zou – bijvoorbeeld – een
gerichte aanleiding geweest kunnen zijn tot meer. Want als
kunst de mogelijkheid tot denken aanbiedt (1), is dat dan
geen belangrijke kwaliteit (+)? Zijn wij het vermogen tot
echte afkeer (–) verloren, omdat er voor – of over – alles wel
iets te zeggen valt (1)? En hoe verhoudt de tweedeling van
Groys zich tot de klassieke kritische instrumenten – scalpel
of stethoscoop – die Benjamin voorstelde? In plaats van
dergelijke kwesties aan te snijden, worden in The State of Art
Criticism onophoudelijk nieuwe, maar doodlopende steeg-
jes ontdekt. Op den duur wordt het – zeker in het tweede
gesprek – enkel nog op een oneigenlijke en sociologische
manier boeiend, als de gesprekspartners zich positioneren
tegenover elkaar of tegenover de ‘concurrentie’, zoals de
redactie van het tijdschrift October.

Het boek eindigt met een volstrekt overbodig en ondoor-
ploegbaar gedeelte Assessments, waarin aan een dertigtal cri-

tici, kunstenaars of professoren nog maar eens om commen-
taar wordt gevraagd op de gesprekken, zonder dat iemand
daar wijzer van wordt. Eén vernietigende opmerking springt
ertussenuit, van de Amerikaanse literatuurprofessor en criti-
cus Mark Bauerlein. Het is zowel in de exacte als in de geestes-
wetenschappen moeilijker dan ooit, schrijft Bauerlein, om
duidelijke en bruikbare conclusies te trekken. Maar dat neemt
niet weg dat het precies onze taak is om het te blijven probe-
ren. Zich wentelen in het feit dat de kritiek noch de criticus
geconceptualiseerd kan worden, is, volgens Bauerlein, ‘in this
day and age no longer a sign of critical acuity. It’s a symptom
of decadence’. Op een afdoender manier kan dit boek niet aan
de kant worden geschoven. Christophe Van Gerrewey

p The State of Art Criticism (red. James Elkins & Michael
Newman) verscheen in december 2007 bij Routledge
(020/7017-6000; www.routledgeart.com). ISBN 978-0-
415-97787-6.

Nieuwe publicaties

• Raoul De Keyser. Werken op papier / Works on Paper
1964-1979. Gent, Museum voor Schone Kunsten,
2009. 152 blz. 285 afb. ISBN 978-9-081180-80-1
Raoul De Keyser schonk 187 werken op papier aan het
Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dit verrassende, cohe-
rente ensemble is nog tot 20 september te zien in het museum.
In dit boek, met een tekst van Robert Hoozee, zijn alle werken
van de schenking afgebeeld en beschreven. 

• Willem Oorebeek. Monolith +++. Lisboa, Culturgest,
2008. 196 blz. ISBN 978-972-769-066-4
Recent verschenen overzichtscatalogus naar aanleiding van
een solotentoonstelling in Lissabon in 2008. De Nederlandse
kunstenaar Willem Oorebeek (°1953), die in Brussel woont en
werkt, recupereert zwart-witbeelden uit het immense aanbod
van de massamedia om ze op een bijzondere wijze te manipule-
ren en te bewerken. Deze bewerkingen hebben dikwijls een typo-
grafisch karakter. In de reeks Blackout what you like worden foto-
grafische beelden overdrukt met een monochroom zwart vlak,
waardoor het beeld nog net zichtbaar is voor het blote oog.

• Richard Venlet. [Z.T.]. Brussel, Elisa Platteau Galerie,
2009. 16 blz. 16 afb. 250 ex.
Bij het bladeren in dit bizarre kunstenaarsboek ziet de lezer
16 pagina’s gevuld met een identieke kippengaasstructuur.
Het is alsof een rol kippengaas in 16 gelijke stukken werd ver-
knipt en verdeeld over de bladzijden. Op de achterflap staat ech-
ter een citaat van de Duitse chemicus Friedrich August Kekulé
(1829-1896) over hoe hij, tijdens zijn verblijf in Gent, tot de
ontdekking kwam van de ringstructuur van benzeen. Hierdoor
krijgt de repetitieve zeshoekige structuur in het boek een volle-
dig nieuwe, verrassende betekenis.  

• Richard Venlet. Het schrijfterras / The Writing-terrace.
Beersel, Herman Teirlinckhuis, 2009. 32 blz. 29 afb.
150 ex.

In dit kunstenaarsboek, dat Richard Venlet realiseerde samen
met Sophie Nys, wordt de reconstructie en inhuldiging van het
schrijversterras van Herman Teirlinck in 2009 fotografisch
gedocumenteerd. Tegelijkertijd worden fotografische documen-
ten getoond van de reconstructie en inhuldiging van het Mies
van der Rohe paviljoen in Barcelona in 1985. De analogieën
zijn frappant. Alle foto’s zijn in een monochroom groen
gedrukt, de Mies van der Rohefoto’s op de linker pagina’s, de
Herman Teirlinckfoto’s op de rechter pagina’s. Het boek ver-
scheen naar aanleiding van een groepstentoonstelling in het
Herman Teirlinckhuis van 18 mei tot 28 juni. 

Samenstelling: Marc Goethals

Constantin Brancusi 

Vrouwenkop, voor 1930
verworven met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen van de
Stichting Kröller-Müller Fonds. © Kröller-Müller Museum, Otterlo

Foto: Tom Haartsen
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
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]

Antwerpen

Extra City – Centrum voor
Hedendaagse Kunst
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Avenue Patrice Lumumba’ – Guy
Tillim / ’Dictionary of Public Space /
l.e.t.t.e.r.s.’ – Lieven de Boeck [6/9 tot
25/10]

FotoMuseum
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
q ‘Theatres of the Real. Britse fotogra-
fie vandaag’ / ’Baghdad Calling. Why
Mister, Why?’ – Geert van Kesteren /
’Red Journey’ – Nick Hannes /
’Collectiepresentatie [03]. Moderne
Tijden. Fotografie in België tijdens het
Interbellum’ [tot 13/9]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q ‘Passing Through – Joe Scanlan’ /
Potential Estate / Jimmie Durham [tot
10/9] q ‘In het Prentenkabinet: Curiosa
uit het archief’ [tot 6/9] q ‘Volkstuintje
op ‘t Zuid’ – Benjamin Verdonck [tot 2/1]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 03.226.06.30
wo-za 13-18u
q ‘For Humankind’ – Ives Maes [10/9
tot 17/10]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do 20-22.30u/vr-za 13-17u
q ‘Cannon Happy’ – Leigh Clarke [24/7
tot 1/8] – [6/8 tot 8/8]

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 voor beeldhouw-
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
q Chris Burden [tot 27/9]

Bilzen

Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 – 089.51 93 43
di-zo 10-18u
q ‘Artes Musicales. Symbiose van beel-
dende kunst en muziek’ – Pierre
Berthet, Leo Copers, Manon De Boer,
Olivier Deprez, Christophe Girardet ...
[tot 30/8]

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
woe-zo 13-18u
q ‘Nomad. 40 jaar Roland Patteeuw’ –
Roger Raveel, Dan Van Severen, Raoul
De Keyser, Anthony Braxton, Jef Geys,
Koen Theys, Fabrice Hybert, René
Heyvaert  … [tot 1/9]

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

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 ‘Jack Freak Pictures’ – Gilbert &
George [11/9 tot 31/10]

BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Disorder’ – Bernard Venet & Jacques
Charlier [tot 30/8] 
q ‘100 Sexes d’Artistes’ – Jacques
Charlier / Sophie Calle / ’Prijs Jonge
Belgische Schilderkunst 2009’ – Jeroen
Hollander, Robert Kot, Caroline Pekle,
Els Vermang, Nico Dockx, Lara Mennes,
Leon Vranken / ’Repromotion. Modern is
Changing’ – Jan De Cock [tot 13/9]
q ‘Kunstenaarsportretten. 80 jaar Paleis
voor Schone Kunsten in beeld’ [tot 3/1]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘Nothing is Permanent. Samengesteld
door Albert Baronian’ – Gilberto Zorio,
Mario Merz, Giulio Paolini, Alain
Séchas, Eric Poitevin, Robert Devriendt,
Benoit Platéus … [tot 27/9]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q John Baldessari [tot 25/7]

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’ [8/5 tot 25/7]
q Lucille Stièvenard [tot 22/8]

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 Alfred Stevens [tot 23/8] 
q ‘Kunst en Financieën in Europa. 16 de
eeuwse meesterwerken in een nieuw
licht’ [tot 6/9] q ‘Portret van Nicolaes
van Bambeeck’ – Rembrandt [tot 27/9]

La Médiatine
Stokkelse Steenweg 45 – 02.761.27.52
wo-zo 14-19u
q ‘Mut-Art. Mutations et métamorpho-
ses’ – Koen Theys, Emilio Lopez-
Menchero, Frédéric Gaillard, Pascale
Barret … [tot 16/8]

Le Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
q ‘Belgicum’ – Stephan Vanfleteren 
[tot 9/8]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71  
02.515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
q ‘Fading’ – Virginie Bailly, Tina Gillen,
Robert Devriendt, Luc Tuymans,
Bert De Beul … [tot 13/9]

Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 – 02.512.77.09
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u 
za-zo 14-16u30
q ‘Van new look tot expo 58. De mode
in de jaren 1950’ [tot 31/12]

WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / zo 11-18u
q ‘Against The Day’ – Luc Tuymans [tot
2/8] q Ann Veronica Janssens [5/9 tot
15/11]

Charleroi

Musée des Beaux Arts
Place du Manège 1 – 071.86.11.36
di-vr 9-17u za 9-18u
q ‘Les Belles Impressions. De l’impressio-
nisme 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 Duane Michals / ’Protokoll’ –
Christian Lutz / ’Beyond History. Havana
1998-2006’ – Vincent Delbrouck [tot 13/9]

Damme-Sijsele

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 – 0498.75.43.37
za-zo 15-18u (dagelijks op afspraak)
q Dirk Bogaert [tot 2/8]

Deurle

MDD – Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
q ‘When the mood strikes: Verzameling
Wilfried & Yannicke Cooreman’ – Franz
West, Thomas Schütte, Art & Language,
Jean-Marc Bustamente, Jan Vercruysse
… [tot 13/9]

Eupen

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
q ‘EifelHohesVennCollection’ –
Apollinaire, Mies van der Rohe,
Achenbach, Blank, Greisch …   /
’Geniusmittelmässigerkunst2046’ –
Jacques Lizène [2/8 tot 20/9]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) –
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Deftig vermaak, ijdel vertier. Burger
en ontspanning in Gent rond de Belle
Epoque’ / Provinciale Prijs Vormgeving
2008’ [16/7 tot 13/9]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q Yrjö Kukkapuro / ’Keramiek van
Raoul Dufy’ / ’Schoonhoven Silver Award
2009. Poëzie in Zilver’ [tot 11/10]

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

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 Ten-
toongestelde Mens. Andere culturen als
amusement’ [tot 13/9]

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

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘Artist in Residence. Raoul de Keyser.
Werken op Papier 1964-1979’ [tot
20/9] q ‘Dossiertentoonstelling Jan
Janssens’ [tot 20/9]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q ‘Retrospective: The Dark Matter of
Media Light’ – Dara Birnbaum [tot 2/8]
q ‘The Value of Void’ – Navid Nuur [tot
16/8] q ‘Beyond The Picturesque’ –
Marcel Berlanger, Geert Goiris, Jan
Kempenaers, Mario Garcia Torres,
Christian Vetter… [tot 23/8] 
q ‘Trinity’ – Carl De Keyzer [tot 6/9] 
q Raph Buedts [5/9 tot 15/11] 
q Nick Ervinck / ’Collectiepresentatie’
[5/9 tot 22/11]
q ‘Faux Jumeaux’ – Michel François
[tot 31/1]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-zo 14-18u
q ‘Picture Palace’ – Hans Vandekerck-
hove [tot 26/7]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel
Prentenkabinet)
Site Gelatinefabriek – Armand
Hertzstraat 21 bus 1 – 011.22.53.21
di-vr 14-18u za 14-17u
q A Painter’s Lullaby’ – Jan Van
Imschoot [tot 14/8]

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.

Nexus-conferentie 2009
Ref lections on Man after the End of History

Part i. Faith, Death, and Freedom

Zondag 6 september 2009

9.30 — 17.30 uur

Muziektheater Amsterdam

Aanmelden op 

www.nexus-instituut.nl

Sprekers
Jonathan Sacks - Zainab Al-Suwaij - John Gray

Yossi Klein Halevi - Anne Applebaum

Ernst Hirsch Ballin - Elisabeth Young-Bruehl

John Ralston Saul - Slavoj Žižek 

Pratap Bhanu Mehta - Tariq Ramadan

Peter Bergen - Charles Rosen - Moshe Halbertal

Nina Khrushcheva - Ramin Jahanbegloo

Leon Wieseltier - Eva Hoffman - Pierre Audi
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Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Promotion’ – Gabriel Lester [tot
30/8] q ‘Werk Nu / Work Now.
Kunstenaars over werk in onze samenle-
ving’ – Dan Perjovschi, Atelier Van
Lieshout, Helmut Stallaerts, Rossella
Biscotti … [tot 27/9]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Design in motion’ – Charles Kaisin
[tot 27/9]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Dialogist-Kantor. L’art du lendemain’
[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’ [tot 4/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
q ‘Front Art Front. In de Verbeke
Foundation en op locatie in vier kleine
dorpen op 5km van de landsgrenzen:
Kemzeke, Lamswaarde, Watou &
Herzeele’ [tot 30/8]
q ‘Artificial Nature. Bio Art Project’ –
Koen Vanmechelen, Frederik De Wilde,
Philippe Vandenberg, Peter De Cupere,
Desmond Morris … [tot 15/9]

Knokke

André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 – 050/61.00.87
11-13u 15-19u (gesloten op dinsdag)
q ‘Aesthetische Paranoia 2003-2006’ –
Jürgen Klauke [8/8 tot 14/9]

Stephane Simoens contemporary fine
art
Golvenstraat 7 – 050.67 75 90
q ‘Thixotropy’ – Berend Strik [7/8 tot
15/9]

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 ‘2009 Artour Biennial: Green
Awareness’ [tot 30/8]

Musée Ianchelevici
Place Communale 21 – 064/28.25.30
di-vr 14-17u za-zo 14-18u
q ‘2009 Artour Biennial: Green
Awareness’ [tot 30/8]

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]

Louvain-la-Neuve

Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 – 010.47.48.41
ma-vr 10-18u zo 14-18u
q ‘Cinq poètes du mystère quotidien’ –
Boyadjian, Tytgat, Ghobert, Mommaerts,
Vinche [tot 16/8] q ‘Une préhistoire
savoureuse de la bande dessinée’ [tot 13/9]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Landschappelijk’ – Constant
Permeke, Bernd Lohaus, Christoph Fink,
Richard Long, Jan Dibbets, Virginie
Bailly, Tobias Rehberger … [tot 27/9]

Mechelen

Contour Mechelen
Minderbroedersgang 5 – (0)15 33 08 01
do-zo 13-20u
q ‘4de biënnale voor bewegend beeld:
Hidden in remembrance is the silent
memory of our future’ – Herman
Asselberghs, Wendelien van Oldenborgh,
Ulla von Brandenburg, Eija-Liisa Ahtila,
Vincent Meessen ... [15/8 tot 18/10]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14
di-zo 10-18u
q ‘All of the state. Hedendaagse foto-
grafie en videokunst uit Israël’ / ’Ingrepen
en manipulatie, structuren, textuur en
ruimte’ – Sarah Westphal [tot 30/8]

Mons

Les Anciens Abattoirs de Mons
Place de la Grande Pêcherie  
065.40 53 02 di-zo 12-18u
q ‘Keith Haring all-over’ [tot 13/9]

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065.40.53.06
di-za 12-18u zo 10-18u
q ‘Keith Haring all-over’ [tot 13/9]

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

Beaufort – Triënnale voor
Hedendaagse Kunst – Kunst aan Zee
Romestraat 11  – (0)59 56 45 89
www.beaufort03.be
q ‘Beaufort 03 Outside: De Panne,
Koksijde-Oostduinkerke, Oostende, ...’ –
Krijn de Koning, Daniel Buren, Liam
Gillick, Peter Rogiers, Matt Mullican,
Jan Vercruysse … [tot 4/10]

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 ‘2009 Beaufort, triënnale
voor hedendaagse kunst aan zee’ /
’Beaufort Inside: Herinneringen.
Kunstenaars aan de Belgische Kust van
1830 tot 1958’ [tot 4/10]

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]

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 – 02/769.52.11
di-vr 10-17u za-zo 10-18u
q ‘Persona. Rituele maskers en heden-
daagse kunst’ [tot 3/1]

Watou

Poëziezomer Watou
Kapelaanstraat 2 – 057/38.80.93
dagelijks 14-19u
q ‘Watou 2009. Tussen Taal & Beeld.
Verzamelde Verhalen 01’ [tot 6/9]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04
di-zo 12-18u
q ‘Pop-Up ! Die Sammlung’ – Haegue
Yang, Sofia Hultén, Annette Wehrmann,
Karoe Goldt, Gabriel Kuri, Nairy
Baghramian, Susanne Paesler, Danica
Dakic, Yael Bartana ... [tot 23/8]
q ‘Ludwigs Grafik 1. Von Warhol bis
Pettibon’ – Robert Rauschenberg, Roy
Lichtenstein, Andy Warhol, Nancy
Graves, Raymond Pettibon... [tot 30/8]

Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten
0241.50.32.55
di-zo 14-18u wo 14-20u
q ‘Public Garden – Public Generation’ –
Andreas Wegner, Finger, Christoph
Schäfer, Margit Czenki, Holger Nickisch,
Martin Pfeifle, Rita McBride … [tot
26/7] q ‘The New Mineral’ – Nina Canell
[tot 26/7] q ‘Trout Miller’s Wife’ – Petra
Herzog & Franz Burkhardt / ’Jahresgaben
2009’ [30/8 tot 8/11]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Vom Paradies ein heller Schein…
Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten aus
dem Hessischen Landesmuseum
Darmstadt ‘ [tot 30/8] q ‘Berliner Bilder
zu Gast & Ein Rembrandt für Aachen’

Augsburg

Glaspalast Augsburg – Staatsgalerie
Moderne Kunst
Glaspalast – (0821) 324 - 4107
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Malerei ist immer abstrakt. Gegen-
wartskunst aus der Sammlung der
Pinakothek der Moderne’ [tot 7/1/2010]

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
q ‘Entre deux actes. Loge de comédien-
ne. Das Werk der Designerin Janette
Laverrière zusammen mit exemplari-
schen Rauminstallationen der 1960er
Jahre bis heute’ [tot 11/10]

Berlin

Akademie der Künste
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0
di-zo 11-20u
q ‘Kunst und Revolte ‘89. Übergangsge-
sellschaft. Porträts und Szenen 1980-
199’ – Rudolf Schäfer, Kurt Buchwald,
Roger Melis, Karin Wieckhorst,
Christiane Eisler… [tot 11/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – (0) 30 789 02
600 di-zo 10-18u
q ‘Time Clippings’ – John Heartfield
(1891 – 1968)’ / ’Klaus Staeck. Nice
Prospects’ [tot 31/8]

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 2’ – Imi
Knoebel [tot 2/8] q ‘Abstraction and
Empathy’ [15/8 tot 11/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51
030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘In The Making… Works from the col-
lections’ [tot 4/9] 
q ‘International Gallery Prize for Young
Art’ – Keren Cytter, Annette Kelm, Omer
Fast, Danh Vo. [11/9 tot 3/10]

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]

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
[3/5 tot 9/8] q ‘For The Use Of Those
Who See’ [26/7 tot 4/10]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7
030.254.86.777 di-zo 10-20u
q ‘Gandhara. The Buddhist Heritage of
Pakistan. Legends, Monasteries and
Paradise’ [tot 10/8] 
q ‘Bauhaus Model’ [22/7 tot 4/10] 
q ‘Le Corbusier. Art and Architecture’
[tot 5/10]

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]
‘James Cook and the exploration of the
pacific’ [28/8 tot 10/1]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘For your eyes only. Works 1978 –
2009’ – Raimund Kummer [tot 9/8]
q ‘Understanding and working with
printing techniques and graphic arts.
An exhibition for children and adoles-
cents’ [tot 13/9] 
q ‘Replay Paintings. 1964 – 2007’ –
Raoul De Keyser [20/8 tot 18/10]

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 [tot 23/8] q ‘Die unru-
he wächst. Works 1955-1989’ – Gerhard
Hoehme [13/9 tot 10/1]

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 [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 [4/4 tot 2/8] q Wilhelm
Sasnal [5/9 tot 10/1] q ‘Hausgenossen.
Location-specific installation’ – Ayse
Erkmen [8/11 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, …
[tot 9/8] q Danica Dakiç [29/8 tot 8/11]

Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 14-21u
q ‘Aesthetics as a Way of Survival’ –
Germaine Kruip [tot 9/8] 
q ‘Dubai Düsseldorf’ [29/8 tot 8/11]

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 [tot
30/8] q ‘Arbeiten auf Papier’ – Gerhard
Hoehme (1920 – 1989) [12/9 tot 10/1]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa
Merkel und Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711.35.12.24.61
di 11-20u wo-zo 11-18u
q It’s always night, or we wouldn’t need
light’ – Astrid Nippoldt / Hansjörg
Dobliar [28/6 tot 16/8] 
q ‘Displace-ment’ [tot 16/8]

Frankfurt

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18
di-do-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘The White City. Tel Aviv’s modern
movement’ [tot 13/9] 
q ‘The Pavilion. Pleasure and polemics
in architecture’ [tot 20/9]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘Together into the Future’ – Martin
Conrath & Marion Kreißler, Rabea
Eipperle, Petra Gerschner, Johanna
Kandl, Michael Trippel, Catrin & Olaf Val
… [tot 4/10]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘Measure Quantity Weight’ – Bruno
Martinazzi [tot 30/8] q ‘Rays of Light’
– Rita Grosse-Ruyken [tot 13/9]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Triumph’ – Aleksandra Mir [tot 26/7]
q ‘The making of art’ – John Baldessari,
Joseph Beuys, Fischli/Weiss, Louise
Lawler, Jonathan Monk … [tot 30/8]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di,vr,zo 10-18u wo,do 10-21u
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]

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

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q ‘Gazes and Desire’ – Herbert Tobias
(1924 – 1982) / Wolfgang Zurborn [tot
16/8] q Cecily Brown / Herbert Brandl
[tot 30/8] q ‘Veto. Zeitgenössische
Positionen in der deutschen fotografie’
[4/9 tot 15/11]

Deichtorcenter
Oberbaumbrücke 1 – +4.021-311.10.12
ma-za 11-18u vr 11-20u
q ‘Seismograph City. Sustainable strate-
gies in architecture and urban design’
[tot 15/8]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-19u
q ‘Dance of Colours. Nijinsky’s Eye and
Abstraction’ [tot 16/8] q ‘The Arena of
Ridicule. English Caricatures
1780–1830’ / ’Roman Signer: Projec-
tions. Films and videos 1975-2008 ’/
’The Zurich Trial. Part 1: Witness for the
Prosecution’ – Marcel van Eeden [14/6
tot 27/9] q ‘Wir Kleinbürger! Zeit-
genossen und Zeitgenossinnen’ – Sigmar
Polke [tot 31/1]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
q ‘Compeshitstem. The new deal’ –
Phoebe Washburn / Gert and Uwe Tobias
[14/8 tot 25/10]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Oppositions & Dialogues’ – Francis
Alÿs, Claire Fontaine, Garrett Phelan,
Jens Ullrich, Stephen Willats … [tot 9/8]
q David Thorpe / ’Eckpunkt: Honey-
Suckle Company’ [29/8 tot 8/11]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘Harun Farocki. Not without risk’ –
Harun Farocki [tot 2/8] q ‘Marc, Macke
and Delaunay. The Beauty of a Fragile
World (1910 – 1914)’ [tot 9/8] 
q ‘In the Realm of Colour. Expressio-
nism and Cubism from the Works on
Paper Collection’ / ‘Henk Chabot. Ein
Expres-sionist aus Holland’ [tot 23/8]
q ‘Photography meets Painting. The
Wilde Collection at the Sprengel
Museum Hannover’ [tot 30/8] 
q ‘Artists and War. War and Art. Art
from the 20th Century’ [9/9 tot 29/9] 
q ‘Night Flower. Images of Nature from
the Sprengel Museum Hannover
Collection’ [23/8 tot 15/11]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
q ‘Hier und anderswo. owl2’ [18/7 tot
6/9] q ‘Hellwach gegenwärtig. Ausblic-
ke auf die Sammlung MARTa’ [18/7 tot
13/9]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q ‘Learn to read art. A history of prin-
ted matter. Artists books and Editions
(1976-2009)’ – John Baldessari, Liam
Gillick, Martin Kippenberger, Lawrence
Weiner, Rodney Graham…  /
’Confessions of Grass is Green and Girls
are Pretty’ – Lutz Fezer und Daphne
Walch [tot 6/9]

Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Notation. Calculation and Form in the
Arts’ – John Cage, Marcel Broodthaers,
Allan McCollum, Mel Bochner, Edgard
Varèse … [tot 26/7] q ‘Theater of
Transparency’ – Osvaldo Romberg [tot
23/8] q ‘Record > Again! 40yearsvideo-
art.de – Part 2’ [17/7 tot 6/9]

q ‘Extended. Collection Landesbank
Baden-Württemberg’ – Martin
Kippenberger, Albert Oehlen, George
Herold, Günther Förg … [tot 18/10]
q ‘Hallucigenia’ – Martin Walde [1/8 tot
1/11]

Kleve

B.C. Koekkoek-Haus
Koekkoekplatz 1 – 02821/76.88.33
di-za 14-17u zo 11-17u
q Walther Brüx (1917-2006) [tot 20/9]
Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q Ettore Spalletti [tot 20/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
q ‘Everything, then, passes between us’
– Vito Acconci, Johanna Billing, Anja
Kirschner, Improv Everywhere, Cinthia
Marcelle, Marjetica Potrè, Christine
Schulz, Haegue Yang [tot 23/8]
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’ [tot 6/9]
Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1
0221.221.223.79 di-zo 10-18u (elke
1ste vr/maand 10-22u)
q Lucy McKenzie [tot 26/7] q ‘In the
Net’ – Erik van Lieshout / ’Apocalypto
Now’ – Jonathan Horowitz [tot 23/8]
q ‘The editions’ – Sigmar Polke [tot
27/9] q ‘Open Sesame!’ – Isa Genzken
[15/8 tot 15/11] q ‘The Russian Avant-
Garde at Museum Ludwig. New angles
on the collection’ [tot 3/1] q ‘Küba’ –
Kutlug Ataman [1/9 tot 17/1]
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘The Moon’ [tot 16/8] q ‘Albrecht
Dürer: The Apocalypse’ [tot 13/9]

Krefeld

Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 – 02151/77.00.44
di-zo 11-17u
q ‘Mies van der Rohe-Stipendium 2009:
Koenraad Dedobbeleer. Boredom Won’t
Starve as Long as I Feed It’ [tot 27/9]
Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 – 02151.77.00.44
di-zo 11-17u
q John Baldessari [tot 19/7]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Projects: Done. Candida Höfer –
Kuehn Malvezzi [tot 2/8] q ‘Revolutio-
nen des Alltäglichen. Zeitgenössische
Lateinamerikanische Kunst’ – Alexandre
da Cunha, Diango Hernández, Gabriel
Kuri, Glenda León, Martin Soto Climent
… [23/8 tot 1/11]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
q ‘END’ – Gregor Schneider [tot 1/8]
q ‘Konzeptuelle Kunst auf Papier’ – 
Carl Andre, Hanne Darboven, Stanley
Brouwn, Hamish Fulton, Peter
Hutchinson, Sol LeWitt, Dennis
Oppenheim, Lawrence Weiner… /
‘7 Pictures of Nothing Repeated Four
Times, in Gratitude’ – Luis Jacob 
[tot 23/8]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Noble Gäste. Meisterwerke aus der
Kunsthalle Bremen’ [tot 1/2/2011]
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u do 10-22u
q ‘Große kunstausstellung 2009. What
drives us’ [tot 16/8] q Thomas Schütte
[tot 6/9]
Kunstverein München
Galeriestrasse 4c – 089/22.11.52
di-zo 11-18u do 11-21u
q ‘Do you love me ?’ – Lutz Bacher [tot
13/9]

T e k o o p e n / o f t e h u u r :
werkplaats met diverse machines voor metaalbewerking, plus voorraad.
Buitenkans voor beeldende kunstenaars, met feeling voor gelaste metaalsculpturen. 
Onmiddellijk beschikbaar. Goed gelegen te 8790 Waregem. Bespreekbare prijzen.
T e l e f o o n 0 5 6 6 0 1 8 3 4 , w e r n e r t a e l m a n @ t e l e 2 . b e

WR 140 - 2de katern  25-04-2016  12:48  Pagina 16



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

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Tief unten tag hell’ – Benjamin
Bergmann [tot 23/8] 
q ‘Hermann Obrist. Skulptur. Raum.
Abstraktion um 1900’ [16/7 tot 27/9]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 – 089 95 93
96 9 – 0 ma-vr 14-16u za 11-16u
q ‘Mens agitat molem. Luther & The
Family of Pills’ – Thomas Zipp [tot 2/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 –
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Promise vs. Reality’ – Gerwald
Rockenschaub [23/7 tot 4/10]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 –
05921/97.11.00
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
q ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2009’
[22/8 tot 1/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
q ‘Many die in the home country: Fanta,
Sprite, H-Milk, Micky & Donald !
Paintings 1999-2009’ – André Butzer
[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]

Osnabrück

Colossal. Art. Fact. Fiction
www.colossal.de.com
q ‘Colossal. Art. Fact. Fiction. 20 artists
from 13 nations. 14 art locations in the
region of Osnabrück. Curated by Jan
Hoet’ – Dennis Oppenheim, Wim
Delvoye, Ives Maes, Pedro Cabrita Reis
… [tot 31/12/2011]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0
di-zo 11-18u do 11-20u
q ‘Concrete & Samples’ – Algaia Konrad
/ Armin Linke [tot 20/9]

Stuttgart

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
q ‘Subversive Practices. Art under
Conditions of Political Repression 60s-
80s. South America. Europe’ [tot 2/8]
q ‘Desire in Representation’ – Peggy
Buth [12/9 tot 15/11]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘15 Years of Collecting – Against the
Grain. 15 Years of the Kunstmuseum
Wolfsburg Collection’ – Nauman,
Daniëls, Fischli & Weiss, Gursky, Merz
… [tot 13/9]
q ‘Ease and Eagerness. Modernism
Today’ – Duncan Campbell, Marcel van
Eeden, Friederike Feldmann, Sabine
Hornig, Julian Rosefeldt, Tatiana Trouvé,
Sascha Weidner [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] 
q ‘Recon-structed Zone’ [4/9 tot 8/11]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Neupräsentation der Sammlung’ [tot
augustus] 
q ‘Klaus Rinke wird 70!’ [tot 23/8] 
q ‘Freiheit, Macht und Pracht.
Niederländische Kunst im 17. Jahrhun-
dert’ [tot 23/8]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
q ‘Timewarp. Explorer le temps:
Künstler explorieren die Zeit’ – Vanessa
Billy, Hans-Peter Feldmann, Susan
Morris, Patrick Rohner, Jill Baroff …
[tot 13/9]

Aurillac

Les Ecuries d’Aurillac – Musée d’ Art
et d’ Archéologie
Jardin des Carmes – Rens. 04 73 318
500 (Frac)
ma-za 13u30-18u30
q ‘La Rose Pourpre du Caire’ [tot
14/11]

Cluny

Ecuries Saint-Hugues
Ecuries Saint – Hugues – 3 85 59 05 34
10-12.30u / 14-19u (elke dag)
q Yan Pei-Ming [tot 27/9]

Dijon

Le Consortium, centre d’art contempo-
rain
Rue de Longvic 37 – 03.80.68.45.55
di-za 14-18u
q Hilary Lloyd [tot 6/9]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 –
03.28.63.63.13 di-za 10-18u
q ‘People and Places #3. Nouvelles
Acquisitions’ [tot 29/8]

Gétigné-Clisson

Domaine Départemental de la Garenne
Lemot
Route de Poitiers / RN149 
02 40 54 75 85 ma-zo 11 tot 18u30
q ‘Dreamologie Domestique’ – Vito
Acconci, John Armleder, Ulla von
Brandenburg, Peter Fischli & David
Weiss, Gabriel Orozco, Ann Veronica
Janssens … [tot 20/9]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q ‘Images & (re)présentations. The
1980s: Part two’ – Allan McCollum,
Bustamante, Martin Kippenberger, Peter
Halley, Ashley Bickerton … [tot 6/9]

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 ‘Etc. Balkis island’ – Yona Friedman
et Jean-Baptiste Decavèle [tot 25/10]

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 [tot 20/9]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux
04.93.75.71.50 wo-ma 12-18u
q ‘Art Populaire – quel avenir?’ [tot 4/10]

Nice 

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20
04.92.07.73.80 di-zo 14-19u
q ‘Expanded Crash’ – Florian Pugnaire,
David Raffini / ’La patinoire’ – Gilles
Barbier / ’The die is cast’ – Ryan Gander
[tot 18/10]

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 ‘A corps et à textes’ – Orla Barry,
Michael Dean, Clare Gasson, Falke
Pisano, Reto Pulfer, Alexandre Singh,
Richard T. Walker [tot 25/7]

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 [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 [tot 7/9] 
q ‘Henri Gaudier-Brzeska(1891–1915)
Collection de musée national d’art
moderne’/ ‘Prix Marcel Duchamp.
The Horn Perspective’ – Laurent Grasso
[tot 14/9] q ‘Histoire de l’Atelier
Brancusi’ [tot 25/1]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q ‘Street art. Né dans la rue. Graffiti’
[tot 29/11]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q ‘Without You I Am Nothing (nouvelles
peintures)’ – McDermott & McGough
[tot 22/7] q ‘Pierre et Gilles. Retro-
spective’ [25/7 tot 4/10]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3
01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20u
q ‘Le bois, du coeur à l’ouvrage’ [tot 30/8]

Jeu de Paume
Place de la Concorde  – 01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 
do 14u30-18u30
q ‘Planète Parr. La collection de Martin
Parr’ / ’Un instant de citoyenneté’ –
Irina Botea [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 ‘Journal d’une guerre et d’un exil,
Espagne-France, 1936-1939’ – Agustí
Centelles [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 ‘Pas vu, pas pris’ – Richard Fauguet
[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 ‘Dans l’oeil du critique. Bernard
Lamarche-Vadel et les artistes’ [tot 6/9]
q ‘L’imaginaire d’après nature’ – Henri
Cartier-Bresson [tot 13/9]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
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 [tot
19/7] q ‘Les collages de Max Ernst.
Une semaine de bonté. Les collages ori-
ginaux’ [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 ‘Le Louvre pendant la Seconde
Guerre mondiale. Regards photographi-
ques 1938-1947’ [tot 31/8] q ‘Laurent
de La Hyre, 1606-1656. Collection des
dessins’ [tot 21/9] q ‘Breguet, l’art de
mesurer le temps’ [tot 21/9]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 –
01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u
q ‘Spy Numbers’ – Jim Shaw, Dove
Allouche & Évariste Richer, Tony Smith,
Luca Francesconi … [tot 30/8]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine – 01 42 68
02 01 ma-zo10h30 à 18h00/
q Suzanne Valadon – Maurice Utrillo
[tot 15/9]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand –
02.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
q ‘Wake up, Please’ – Dora Garcia,
Robert Gober, Rodney Graham, Allora &
Calzadilla … [tot 25/10]

Reims

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

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 [tot 19/7]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art
contemporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
q ‘Vers le ciel de la peinture’ – Claude
Rutault [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’ [tot 26/7]

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’ [Vanaf 15/8]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
q ‘Tate St Ives Summer Season 2009’ –
Alfred Wallis, Lucie Rie, Barbara
Hepworth, Lawrence Weiner, Carol Bove,
Bojan Sarcevic, Katy Moran [tot 27/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘The New Monumentality’ –
Dominique Gonzalez-Foerster, Gerard
Byrne and Dorit Margreiter / ’Art in
Public Places: The archive of the PADT’
[tot 30/8] q ‘Subject / Sitter / Maker:
Portraits from an eighteenth-century
artistic circle’ [15/8 tot 14/11]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
q ‘Colour Chart: Reinventing Colour,
1950 to Today’ – Richter, Kelly, Serra,
Warhol, Stella … [tot 13/9] 
q ‘Artist Rooms: Sol LeWitt’ [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 ‘Dazzling the enemy: shields from the
Pacific’ [tot 16/8] 
q ‘Garden and Cosmos: The Royal
Paintings of Jodhpur’ [tot 23/8] 
q ‘Medals of Dishonour’ [tot 27/9] 
q ‘India landscape’ [tot 27/9]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q Johanna Billing / Alexandre da Cunha
[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 Adrian Ghenie [tot 25/7] 
q ‘Darkness for an hour’ – Keith Coventry /
’Tarat-Tarat’ – Elias Sime [tot 15/8] 
q Uwe Wittwer [24/8 tot 3/10]

Hauser & Wirth London
196a Piccadilly – +44 207 287 23 00
di-zo 10-18u
q David Claerbout [tot 1/8]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q ‘Summer exhibition 2009’ [8/8 tot
16/8] q John William Waterhouse
(1849-1917) [tot 13/9]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
q ‘Art Now: Tony Swain’ [tot 16/8]
q ‘Classified. Contemporary Art at Tate
Britain’ [tot 23/8] q ‘Heaven and Earth’
– Richard Long [tot 6/9] q ‘Duveens
Commission series: Eva Rothschild’ [tot
29/11] q ‘Colour and Line: Turner’s
experiments’ [tot 30/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q ‘Level 2 Gallery: Stutter’ [tot 16/8]
q Per Kirkeby [tot 6/9] 
q ‘Futurism’ – [tot 20/9]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘(In) Parentheses’ – Lisa Bradley,
Duncan McAfee and Eleni Zagkali [tot
26/7] q ‘Archive Adventures’ / Patrizio
Di Massimo / Elizabeth Peyton / ’The
Whitechapel Boys’ – Jacob Epstein,
Jacob Kramer, John Rodker, Isaac
Rosenberg, Clare Winsten, Alfred
Wolmark… / ‘British Council Collection:
The Third Dimension’ – Anthony Caro,
Barry Flanagan, Ian Hamilton Finlay,
Richard Long, Tony Cragg, Richard
Deacon… [tot 20/9] q ‘Social Sculp-
ture’ – Christian Boltanski, Liam Gillick,
Tobias Rehberger, Rodney Graham,
Franz West … [tot 5/4] q ‘The Bloom-
berg Commission: Goshka Macuga: The
Nature of the Beast’ [tot 18/4]

Italië
Rome

Galleria Borghese
www.galleriaborghese.it
q ‘In Silent Conversation with Correggio’
– Hans Op de Beeck [tot 4/10]

Venetië

La Biennale
Giardini  en Arsenale – 041.521.88.57
di-zo 10-18u
q ‘Biennale Arte 2009. Fare Mundi –
Making Worlds’ – Jef Geys, Fiona Tan,
John Baldessari, Bruce Nauman, Mark
Lewis, Peter Greenaway … tentoonstel-
lingen van Jan Fabre, Wim Delvoye,
Koen Vanmechelen, Axel Vervoordt …
[tot 22/11]

Peggy Guggenheim Collection
Dorsoduro 701 – 041.2405.411
ma- zo 10-18u (gesloten op dinsdag)
q Robert Rauschenberg [tot 22/11]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘Edopolis’ – Edgar Honetschläger [tot
6/9] q ‘Everyday’ [tot 28/2]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352/45.37.85.20
ma-vr 9-18u za 10-16u
q ‘Beyond Kiosk. Modes of multiplicati-
on. Curator: Christoph Keller’ / ’Out of
Storage II. Rhythms / ’Coalition of
Amateurs’ – Jerszy Seymour / ’Site of
Confluence’ – Guillaume Leblon /
Nikolay Polissky [tot 13/9]

Nederland
Almelo

Het Torentje
Egbert Gorterstraat – 0546.53.11.12
ma-zo 24u op 24u
q ‘De Sloppentoren’ – Erik Sep [tot 27/9]

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’ [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’ – Jake & Dinos Chapman, Paul
Morrison, Angelo Filomeno, Mathew
Weir, Chiho Aoshima … [tot 30/8]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
q ‘Reconstructie van Parijse woning en
atelier van Piet Mondriaan’

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
q ‘Exodus’ – Izaak Zwartjes / 
Wim de Haan [tot 13/9] 
q ‘Cobra Family’ [tot 11/10]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
q ‘Kustwaarts’ [tot 12/9]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
q ‘One’s History is Another’s Misery’ –
Leo Asemota, Van Brummelen-De Haan,
Jeremiah Day, Gert Jan Kocken, Sarah
Ortmeyer [26/7 tot 6/9]

Fotografie Museum Amsterdam
(Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘Photographien 1926-1932’ – Gerda
Leo [tot 6/9] q Massimo Vitali [tot 9/9]
q ‘Mapping’ – Kim Boske [tot 9/9]
q ‘Paradis’ – Charlotte Dumas [4/9 tot
22/11]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46
di-za 13-18u
q ‘Thixotropy’ – Berend Strik / ’Haisho
No Tsuki’ – Yasue Maetake [tot 18/7]
q Paulien Oltheten [5/9 tot 3/10]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q Marien Schouten [tot 29/8]
q Vincenzo Castella en Jan van de
Pavert [4/9 tot 17/10]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u wo 10-20u
q ‘St. Petersburg in beeld’ [tot 24/8]
q ‘Aan het Russische Hof. Paleis en 
protocol in de 19de eeuw’ [tot 31/1]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
q ‘Only gaze a while longer. New views
on landscape’ – Rob Nypels [tot 30/8]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
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’ [tot 9/8]

Nederlands Instituut voor Mediakunst
– NIMK
Keizersgracht 264 – 020 6237101
di-za 13-18u
q ‘Wearable Technology. Powered Art
and Fashion Design’ [tot 19/7] 
q ‘Fluid Architectures’ [tot 16/8]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q ‘Zeventiende-eeuws lakwerk uit Japan
en Nederland’ [16/7 tot 17/8]
Meesterwerken op papier. Het licht en
het donker’ – Rembrandt, Jan Both,
Jan Lievens ... [tot 31/8]

Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol
7 tot 20 u
q ‘Kunst- en vliegwerk op Schiphol.
Vogelstukken van Melchior
d’Hondecoeter’ [tot 26/10]
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Shell kantine
Shell Terrain,Tolhuisweg – 020.625.56.51
wo-zo 12-18u
q ‘Weak Signals, Wild Cards. De Appel
Curational Programme’ [tot 26/7]

Universiteitsbibliotheek – Afdeling
BTA
Oude Turfmarkt 129 – 020 5257300
ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘De Best Verzorgde Boeken 2008.
Stedelijk museum te gast in de universi-
teit Amsterdam’ [tot 20/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘Avant-gardes ‘20 / ’60. Hoogtepunten
uit de collectie van het Stedelijk
Museum’ [tot 23/8] q ‘Onderzoek naar
twee vrouwenportretten’ / ’Odilon Redon
/ Emile Bernard. Meesterwerken uit de
collectie van Andries Bonger’ [tot 20/9]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Rebelle. Kunst & Feminisme 1969-
2009’ [tot 24/8]

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 ‘Het mooiste leeft in doodsgevaar.
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 ‘Thonik. Made in China, made by you’ /
’Credit on color’ [tot 27/9]
q ‘Semipermanente overzichtstentoon-
stelling: 100 Years of Dutch Graphic
Design’ [vanaf 15/7] 
q ‘Dutch Design Database’ [tot 31/1]

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 Michael Raedecker / ’De honderd
mooiste tekeningen’ – Emo Verkerk [tot
1/11]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 33 81 200
di-zo 12-18u
q ‘Entering Europe’ – Joël van Houdt
[tot 27/9]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
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 ‘Xxste eeuw’ – Van Doesburg, Picasso,
Constant, Mondriaan, LeWitt [tot 13/9]
q ‘Mitternachtsröte’ – Günter Brus / 
’De schone slaapster. Victoriaanse schil-
derkunst uit het Museo de Arte de
Ponce’ [tot 20/9] q ‘Nieuw licht. De
Haagse School onthuld’ [tot 27/9] 
q Gé-Karel van der Sterren [tot 11/10]
q ‘Glas(s). Gerrit Rietveld Academie
Amsterdam 1969-2009’ / ’Glinsterend
Glas. 1500 jaar Europese glaskunst’ [tot
1/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘Foodprint. Over voedsel, voedselpro-
ductie en de stad’ – Frank Lloyd Wright,
Gordon Matta Clark, Agnes Denes,
Atelier Van Lieshout, Raul Ortega Ayala
… [tot 23/8]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89
wo-za 12-17u
q ‘Aziz: Calvin me’ – Melanie Bonajo,
Ai Wei Wei, Emma Kunz, Sarah
Engelhard, Zhang Xiaogang … [tot 8/8]

Eindhoven

Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 – 040.252.90.93
di-zo 13-17u
q ‘Uit Brabantse bodem. Over archeolo-
gie in Noord-Brabant tot 1200’ [tot 30/8]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘Fotograferen met Cézanne.
Landschappelijke elementen als motief.
Jean Leering en Jan van Toorn’ [tot
31/7] q ‘Urgent Matters’ – Sanja
Ivekoviç [tot 2/8] q Jo Baer, Lynda
Benglis, Jutta Koether [tot 4/10]

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 ‘De Bazel tot Eek: vorm. Functie. ver-
beelding’ [tot 10/1] q ‘Red Storm. 30
werken van 10 jonge Chinese kunste-
naars’ – Li Song Song, Guo Jin, Luo Fa
Hui, Liu Xiqodong, Shen Xiatong, Zhao
Nengzhi… [5/9 tot 24/1]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Cuba ! Kunst en geschiedenis van
1868 tot heden’ [tot 20/9] q ‘Keuze uit
de collectie Veendorp’ [tot 22/11]
q ‘Jong in Groningen. Kunst uit de peri-
ode 1945 – 1975’ – Fie Werkman, Han
Jansen, Edu Waskowsky, Martin Tissing,
Siep van den Berg … [tot 29/11]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘Kidskunst 2009’ [tot 16/8] 
q ‘Van Oreillon tot Skatesculptuur. Over
vestingwerken die veranderen’/’Anet
werkt!’ [tot 6/9]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Groots en meeslepend. Sublieme
landschappen uit de Nederlandse roman-
tiek’[tot 30/8] q ‘The Knight’s Tour’ –
Jennifer Tee, David Jablonowski, Roger
Hiorns, Christina Mackie, Nina Canell,
Navid Nuur/’Lunar Distance’ – Jeroen
Eisinga, Spencer Finch, Aurélien
Froment, Douglas Gordon, Christoph
Keller … [12/9 tot 29/11]

De Vishal
Grote Markt 20 – 023.532.68.56
di-za 11-17u zo 13-17u
q ‘Geertgen was hier. Moderne kunste-
naars die zich door de vijftiende-eeuwse
schilderkunst laten inspireren’ [19/7 tot
13/9]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Haarlem 1600-1700, Een reportage’
[tot 6/3]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200
ma-za 9-23u zo 11-17u
q ‘Rites de Passage’ [tot 6/9]

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 … [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
13/9]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01
di-zo 11-17u
q ‘WO2 in beeld’ [tot 30/8] 
q ‘Encoun-ters. Video, collages en pren-
ten in Kabinet Knecht-Drenth’ / ’Like
lips, like lettuce’ – Yves Coussement /
’Soms is geluk heel gewoon; de architec-
tuur 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]

Leiden
Stedelijk Museum De Lakenhal

Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Het Levend Archief: een hommage
aan Jan Wolkers’ [tot 31/12]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
q ‘Exile on Main St. ; Humor, overdrij-
ving & dwarsigheid in de Amerikaanse
kunst’ – Richard Artschwager, 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 Diana-
tapijten van het Rijksmuseum’ [tot 13/9]
q ‘Prospekt Park V. If someone keeps it
up that long, there must be something
good in it’ [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 ‘Uitval uit een’ – Rob Johannesma /
Dove Allouche [tot 13/9]

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Rome in Zeeland’ [tot 13/9]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Jan Jansen en Swip Stolk: twee
meesterontwerpers’ / ’Cobra. Werken op
papier’ [tot 30/8]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q Fransje Killaars [tot 1/9] 
q ‘One-way Mirror’ – Mirjam
Kuitenbrouwer [tot 6/9] 
q ‘Het gesnoeide Matisseboompje.
Kunst over kunst’ – Carel Blotkamp, Gijs
Frieling, Daan van Golden, Paul
Klemann, Marijn van Kreij, Reinier
Lucassen, Thomas Raat. [tot 4/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘Jonge klassieken. Hoofdstukken uit
de collectie moderne kunst’ [tot 23/8]
q ‘Simon Starling. Werken uit eigen col-
lectie’ [tot 13/9]

Roermond

Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 – 0475.33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
q ‘Burkina Faso’ – Peter Kessels [tot
5/9] q ‘Oeuvre-overzicht: Piet Schoen-
makers in vogelvlucht’ [6/9 tot 25/10]

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 ‘Lekker Fris! 100 jaar gezondheid,
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 ‘Tentsculpturen’ – Dré Wapenaar [tot
30/8] q ‘The Unforgettable Fire. 25
jaar Torch Gallery’ [tot 6/9] q ‘Bevroren
billen. Roemeens surrealisme 1928-
1947’ / ’Soefi’s Rituelen in het Midden-
Oosten en de Balkan’ – Niek Biegman /
’Van Dürer tot Kiefer. Vijf eeuwen kunst
op papier’ – Rembrandt, Kandinsky,
Beuys, Bourgeois, Richter, Picasso…[tot
13/9] q ‘De wijde blik. De Haagse
School en het moderne Nederlandse
landschap’ [12/9 tot 6/12]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Brazil Contemporary. Hedendaagse
kunst, architectuur, beeldcultuur en
design’ [tot 23/8] 
q ‘De Nieuwe Collectie’ – Robert Gober,
Ronald Cornelissen, Paul Noble, Peter
Feiler, Mike Kelley,Thomas Rentmeister…
/ ’Purith & Mos [tot 11/10] 
q Eylem Aladogan [30/5 tot 10/1] 
q ‘De Collec-tie Twee: Hernieuwde
opstelling tgv het honderdzestigjarig
bestaan van het museum’ – Rembrandt,
Rubens, Dürer, Michelangelo, Piranesi,
Boucher, Cézanne, Magritte, Dalí,
Beckmann … [tot medio 2010]

Nederlands Architectuurinstituut
(NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Brazil Contemporary. Hedendaagse
kunst, architectuur, beeldcultuur en
design’ [tot 23/8] q ‘Gewoon Architec-
tuur. Collectie.’ [tot 31/12]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘Still Wild’ – Sarah Engelhard / ’Work
& Play’ – Hans van der Meer [tot 23/8]
q ‘Brazil Contemporary. De beeldcultuur
van Brazilië’ [tot 27/9]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q ‘A History of the brand’ / ’Revealed /
Concealed’ – Billy Apple [tot 13/9]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
q ‘De droom in roerloosheid gesponnen.
Retrospectief van de beeldhouwer Gerrit
Bolhuis (1907-1975)’ [tot 30/8]
q ‘Vrouwen, ruiters en kardinalen.
De beeldhouwkunst van Marino Marini
en Giacomo Manzù’ / ’Italianisanten in
de Nederlandse penningkunst’ [tot 1/11]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Kunst uit huis V: collectie Ron Klein
Breteler’ – Daan van Golden, Albert
Verkade, Sarah van de Pols, Esther
Zitman … / ’Unisono 20: Marcel Pinas.
Kibii wi (Bescherm ons)’ [tot 23/8]
q ‘Virtuoze Zinsbegoochelingen’ –
Saskia Olde Wolbers, David Thorpe,
Elmar Trenkwalder en Anne Wenzel [tot
27/9] q ‘Tegenbeeld – CounterpART.
Bert Loerakker chooses from the collec-
tion’ [tot 25/10]

‘s-Hertogenbosch

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q Chris Berens / ’Met eigen ogen.
Zelfportretten in de Nederlandse moder-
ne kunst’ [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 ‘Repeat Please (vormgeving en beel-
dende kunst)’ [tot 13/9] 
q ‘The Chrysa-lides Trilogy’ – Patrick
Bernatchez ‘ [tot 4/10] 
q ‘Uitgelicht: presentatie Joep van
Lieshout. Slave City Boardroom’ [tot
11/10]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
q ‘Brazilian Summer. Art & the City’
[tot 13/9]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q ‘sculpturen, tekeningen en video’s’ –
Anton Henning / ’Gravesend. Unexplo-
ded’ – Steve McQueen [tot 6/9]

Park De Oude Warande
Warandelaan – 013/545.75.73
11-17u30
q ‘Fundament Foundation: Stardust’ –
Dan Graham, Job Koelewijn, Sylvie
Fleury, Rona Pondick, Maria Roosen …
[tot 27/9]

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 ‘I will arrange everything. It will be
the best film ever’ – Gitte Villesen 
[tot 19/7]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Binnen Buiten Beelden. Ambitie, tra-
ditie, innovatie’ – Ruud Kuijer [tot 30/8]
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’ [tot 3/1] 
q ‘Cultuur-schok!! Vaste opstelling
Romeinse Geschiedenis’ [tot
31/12/2010]
q ‘In de Nicolaikerk: Beeldhouwkunst
voor de Beeldenstorm’ [tot 1/01/2012]

Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 – 030/231.38.35
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
q ‘Beeldschone Boeken. De Middeleeu-
wen in goud en inkt’ [tot 23/8]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077.351.34.57
di-zo 11-17u
q ‘Uitsnede uit de Collectie Knecht-
Drenth’ – Braque, Calder, Rauschenberg,
Hartung, Dumas ... [tot 16/8] 
q ‘Uit de verzameling’ [tot 30/8] 
q ‘Out of the Box’ – Désirée de Baar,
Ingeborg Meulendijks en Markus
Zimmermann [tot 30/8] 
q ‘This is-not-a Lovesong’ – Toos Nijssen /
’Stervelingen’ – Margriet Luyten [tot 6/9]

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]

Vlissingen

Zeeuws Maritiem Muzeeum Vlissingen
Nieuwendijk 15 – 0118.41.24.98
ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
q ‘Maritieme topstukken uit het
Museum voor Schone Kunsten in
Antwerpen’ [tot 27/9]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
wo-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Raveel & Van Gogh’ [tot 23/8] 
q ‘Van Vught & Van Gogh’ [5/9 tot 24/1]

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 … [tot 30/8]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11
di-zo 10-18u
q ‘Rock. Paper. Scissors. Pop Music as
Subject of Visual Art’ – Saâdane Afif, Art
& Language with The Red Crayola, Kim
Gordon and Jutta Koether, Albert
Oehlen, Mike Kelley… [tot 6/9]

Wien

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150
di-zo 10-18u wo 10-21u
q Alfons Schillung [20/2 tot 9/8]
q ‘Brandnew. Acquisitions 2007 – 2008’ –
john Baldessari, Arnulf Rainer, Philip
Taaffe ... [tot 9/8] 
q ‘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 Gert & Uwe Tobias [tot 19/7]
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, Jürgen Teller,
Wolfgang Tillmans ... [tot 18/10]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Mind Expanders. Performative
Bodies – Utopian Architectures around
‘68’ [25/7 tot 30/8] q Duncan Campbell
[tot 6/9] q ‘Sensations of the moment’ –
Cy Twombly [tot 11/10]

Österreichische Galerie im Oberen
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 – 78.41.58.16
ma-zo 10-18u
q ‘A Feast of Painting’ – Lovis Corinth
[tot 19/7] q ‘Prince Eugene’s Passions’
– Oswald Oberhuber [tot 13/9] q ‘Ars
Viva Prize for the Visual Arts 2008/09:
Inszenierung / Mise en Scène’ – Keren
Cytter, Manuel Graf, Simon Dybbroe
Møller, Tris Vonna-Michell … [tot 20/9]
q Ferdinand Georg Waldmüller (1793 –
1865) [tot 11/10]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
q ‘The death of the audience’ – Yves
Klein, Sanja Ivekoviç, David Lamelas,
Lois & Franziska Weinberger, Piero
Manzoni, Cornelius Cardew … [tot 30/8]
q Micol Assaël / ’Cineplex. Experimen-
talfilme aus Österreich’ [11/9 tot 8/11]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 –
01.22.615.6590
di-zo 10-19u
q Daniel Buren – Library [tot 30/8]
q ‘Serralves 2009. The Collection’ [tot
27/9]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘Espai 13. 2008-2009. The 24 Steps.
Cycle selected by Jorge Diéz’ [tot 19/7]
q ‘Murals’ [tot 4/10] q ‘Miró – Dupin.
Art and Poetry’ [tot 18/10]

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 ‘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 ‘Frank Lloyd Wright: From Within
Outward’ / ’Learning By Doing’ [tot 23/8]
q ‘The Sweeney Decade: Acquisi-tions
at the 1959 Inaugural’ [tot 2/9]
q ‘From Private to Public: Collections
at the Guggenheim’/ ’Installations II:
Video from the Guggenheim Collections’
[tot 10/1]

Huesca

Centro de Arte y Naturaleza
Avenida Doctor Artero s/n – 974 23 98
93 11-14u 17-21u zo 10-21u
q Per Kirkeby [tot 18/10]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
q Joaquín Sorolla (1863-1923) [tot 6/9]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q Matisse 1917-1941 [tot 20/9]
q Transitory Objects [tot 31/10]

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 will of things’ – Sebastián Romo
[tot 31/8] 
q ‘Everywhere. Sexual diversity policies
in art’ – Felix Gonzalez-Torres, David
Hockney, Robert Gober, Derek Jarman,
Robert Mapplethorpe … [tot 20/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Caravan 3. Series of exhibitions of
young art: Omar Alessandro’ / ’Abstrac-
tions. Non-Representative Tendencies in
the Collection’ / ’The Memorizer. Die
Sammlung Andreas Züst’ – Hans Arp,
Max Bill, Sophie Taeuber-Arp, Fischli-
Weiss, Dieter Roth, Sigmar Polke... /
’Manor Kunstpreis’ – Thomas Galler [tot
9/8] q Teresa Hubbard / Alexander
Birchler [5/9 tot 8/11]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
q ‘Little Theatre of Gestures’ – Kutlu ¤
Ataman, Iñaki Bonillas, Gerard Byrne,
Jay Chung & Q Takeki Maeda, Rodney
Graham … [tot 15/8] 
q ‘From Arcadia to Atlanta.
Photographs from the Estate of Frank
Buchser (1828–1890)’ [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 … [tot 15/8] q Monica
Bonvicini / Tom Burr [5/9 tot 3/1]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u
q Franz West [tot 6/9] q Alberto
Giacometti (1901-1966) [tot 11/10]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
q Zhang Enli [tot 19/7] 
q ‘The Conspi-racy’ – Chris Evans, Dora
Garcia, Annaïk Lou Pitteloud & Steve
van den Bosch, Ana Roldán & Falke
Pisano, Narcisse Tordoir … [1/8 tot 6/9]
q ‘Voids, A retrospective of empty exhi-
bitions’ – Yves Klein, Art & Language,
Robert Barry, Stanley Brouwn, … [13/9
tot 11/10]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31
359 01 01
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Dream and Reality. Contemporary
Art from the Near East ‘ [tot 16/8]
q ‘Paul Klee. Carpet of Memory’ [tot
30/8] q ‘Paul Klee’s Graphic Work.
Eberhard W. Kornfeld’s Passion’ [28/8
tot 21/2]

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 ‘Im Dunkeln sieht man die Licht’ –
David Renggli, Karin de Bour, Otto
Mennings, Reto Klumbvus, Kelly
Tippsman [tot 18/10]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q Hans Erni [tot 4/10] q ‘Silence. A
selection of works from the collection’ –
Ugo Rondinone, Berlinde de Bruyckere,
Robert Zünd, Ferdinand Hodler, Hans
Emmenegge, Richard Long … [tot
22/11] q ‘Nox Borealis. A musical-visu-
al installation’ – Jean-Baptiste Barrière
– Kaija Saariaho [12/8 tot 22/11]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
q Walker Evans [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] q Dark
side 2. Fotografische Macht und fotogra-
fierte Gewalt, Krankheit und Tod’ [5/9
tot 15/11]

Zürich

Haunch of Venison
Lessingstrasse 5 – 043.422.8888
di-vr 14-18u za 11-16u
q ‘Der Walf’ – Rachel Howard [tot 15/8]

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q Philippe Parreno / Tris Vonna-Michell
[tot 16/8] q John Miller [29/8 tot 8/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Blicke in ein Universum’ – Dieter Roth
[tot 2/8] q Katharina Fritsch [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
[tot 16/8] q ‘Deterioration, they said’ –
Shana Moulton / Paper Rad / Ryan
Trecartin [29/8 tot 8/11]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
q ‘Porcelain. White Gold’ [tot 25/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q ‘Every Thing Design. The Collections of
the Museum für Gestaltung Zürich’ /
’Book Design’ – Irma Boom [tot 19/7]
q ‘Robots. From motion to emotion ?’
[tot 4/10] q Michel Comte [30/8 tot 3/1]

Plakatraum
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66
di-vr en zo 13-17u
q ‘Irma Boom. Book Design’ [tot 19/7]
q ‘Help! Social appeals in posters’ [2/9
tot 10/1]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 september 2009. Gegevens voor
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 augustus 2009 op het postbus-
adres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on September 15th, 2009.
Please send your information before 
August 15th, 2009 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Kapitalo

Permanente partners

Inhoudsopgave

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

nummer 139 mei – juni 2009

| De Janssens Werken (BAVO) en architectuur in Antwerpen
– een paneldiscussie | Maurice Gilliams – fragmenten over
Antwerpen | Koen Brams & Dirk Pültau Interview met Jef
Cornelis over Het gedroomde boek – Variaties op Vita Brevis van
Maurice Gilliams (1900-1982) | Jean Michel Botquin La
Zone Absolue. Een tentoonstelling van Jacques Charlier in
1970 | Wouter Davidts Schaal en Context. Richard Serra |
Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en samenwerking. Een
gesprek met Matt Mullican | Serge Delbruyère Universalis-
me schrijf je met een _ Confrontaties bij de Nederlandse
vertaling van Karl Barths Brief aan de Romeinen

met de steun van

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting 

Sinds juni 2008 ontvangt De Witte Raaf de steun van het
Brussel Hoofdstedelijk Gewest

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

Anouk De Clercq Kunstenaar. Woont en werkt te Brussel.
Binnenkort is haar werk te zien in kader van het
Theaterfestival (Kaaitheater, Brussel, 27 augustus – 5 sep-
tember 2009). (www.portapak.be)

Wim Delvoye Kunstenaar. Woont en werkt te Gent. In
1986 debuteerde hij op 21-jarige leeftijd bij Galerie Plus-
Kern te Brussel. Tot 22 november 2009 loopt in het kader
van de Biënnale van Venetië zijn tentoonstelling Torre in
het Peggy Guggenheim Museum. (www.wimdelvoye.be)

Maarten Liefooghe Ingenieur-architect. Is verbonden
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de
Universiteit Gent waar hij een proefschrift voorbereidt
onder de titel Museumarchitectuur: het monografische model.

Jeroen Mettes (1978-2006) studeerde filosofie in Utrecht
en wisselde die studie in voor Engels, later literatuurweten-
schap in Leiden, waar hij werkte aan een proefschrift over
hoe poëzie gestalte krijgt door de grenzen van de vorm op te
zoeken. Hij hield een veelbezocht en -besproken weblog bij
over poëzie en politiek, was korte tijd redacteur van Yang en
werkte aan essays en gedichten, waaronder het meer dan
honderd dichtbedrukte pagina’s tellende N30.

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

Daniël Rovers schreef de essaybundel Bunzing (Vantilt,
2005) en het proefschrift De figuur in het tapijt: op zoek naar
zes auteurs (Vrije Universiteit Brussel, 2008). 

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de
Universiteit Gent. (bart.verschaffel@ugent.be)

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Thomas Olbrechts
Eindredactie: Dirk Mertens & Dirk Pültau
Corrector: Sophie Burm, Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Thomas Olbrechts

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

Planning verschijnt deadline
nummer 141 15 september 2009 15 augustus 2009
nummer 142 15 november 2009 15 oktober 2009
nummer 143 15 januari 2010 15 december 2009
nummer 144 15 maart 2010 15 februari 2010
nummer 145 15 mei 2010 15 april 2010
nummer 146 15 juli 2010 15 juni 2010

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

Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de
plaats van waaruit u geld overmaakt! 

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
TRIODOS Nederland 78.49.28.835
Buitenland (binnen Europa): 
IBAN: BE33 4222 1816 1146 – BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar-
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

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

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

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50 – Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen
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with the launch of 
Callum Morton’s 
pavilion

fundament foundation
presents

park De Oude Warande

Tilburg NL 

27.06–27.09.2009

Monica Bonvicini I/D

Jedediah Caesar USA

José Pedro Croft P

Björn Dahlem D

Sylvie Fleury CH

Dan Graham USA

Hendrik-Jan Hunneman NL

Job Koelewijn NL

Terence Koh CND/USA

Germaine Kruip NL

Callum Morton AUS

Rona Pondick USA

Ugo Rondinone CH/USA

Maria Roosen NL

park De Oude Warande 
Tilburg NL
entrance: Warandelaan
carpark Auberge Du Bonheur
open daily 11:00 - 17:30
admission free

www.stardust09.nl
www.fundamentfoundation.nl

VINS DE COLLECTION ET VINS ACTUELS

Place Sainte-Catherine 4 Sint-Katelijneplein
Rue Melsens 38 Melsenstraat
Bruxelles 1000 Brussel Brussels

Du mercredi au dimanche, woensdag t/m zondag,
Wednesday to Sunday 10.30 > 18.00
Info T. +32 (0)2 279 64 45/ 52 culture@brucity.be cultuur@brucity.be
www.bruxelles.be www.brussel.be www.brupass.be
www.baronianfrancey.com

Une initiative de Hamza FASSI-FIHRI, Échevin de la Ville de Bruxelles, en charge de la Culture
Een initiatief van Hamza FASSI-FIHRI, Schepen van de Stad Brussel, bevoegd voor Cultuur
With the support of Hamza FASSI-FIHRI, Alderman of the City of Brussels, in charge of Cultural Affairs

19/06 Æ 27/09 2009

Albert Baronian
Profession : galeriste
Beroep : galeriehouder
Profession: gallery owner

MARIE JOSÉ BURKI, ROBERT DEVRIENDT,
DANIEL DEZEUZE, WANG DU, LIONEL
ESTÈVE, MICHEL FRÈRE, CHANGHA
HWANG, CHRIS JOHANSON, FLORIAN
MAIER-AICHEN, XAVIER MARY, MARIO
MERZ, XAVIER NOIRET-THOMÉ, JEAN-
FRANÇOIS OCTAVE, GIULIO PAOLINI,
BENOIT PLATÉUS, ERIC POITEVIN, RY
ROCKLEN, YVAN SALOMONE, CHARLES
SANDISON, ALAIN SÉCHAS, BRUNO
SERRALONGUE, MARC TRIVIER, CLAUDE
VIALLAT, THOMAS ZIPP, GILBERTO ZORIO

© Jean-François Octave
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