
De jaren 80 (1)
De oprichting van het Centre
Pompidou te Parijs in 1977; de val
van de Berlijnse Muur in 1989: het
zijn twee klassieke voorbeelden van
symbolische grensmarkeringen van
‘de jaren 80’, het ene in verband met
het veld van de cultuur en kunsten,
het andere met betrekking tot alge-
mene ontwikkelingen op politiek en
maatschappelijk vlak. Maar gaat het
niet eerder om mediagenieke hoog-
tepunten, die veel complexere en
over lange tijd doorlopende proces-
sen in een vastomlijnd tijdskader
opsluiten? Fieke Konijn vertrekt van
de ‘mijlpaal’ die de opening van het
Centre Pompidou ‘aan de vooravond
van de jaren 80’ zou zijn geweest en
toont aan dat het Centre op heel wat
terreinen waarop het als nieuw en
anders werd voorgesteld, in een
(veel) langere traditie kan worden
ingeschreven. Ook de problematiek
die Hans Blokland in de openings-
tekst van dit nummer aansnijdt,
ontstijgt ruimschoots aan de kalen-
dermatige ‘jaren 80’. Aan de hand
van Politics and Markets van Charles
E. Lindblom snijdt Blokland de
kwestie van de buitensporige macht
van het bedrijfsleven aan. Dat dit
probleem al vóór de jaren 80 speel-
de, blijkt uit het feit dat Lindblom
zich reeds in 1977 genoodzaakt zag
er een boek aan te wijden. Dat het
ook ná de jaren 80 actueel bleef,
hoeft – de bankencrisis indachtig –
geen betoog meer. Blokland stelt dat
de ‘lange jaren 80’ tot ‘de meest ide-
ologische tijdperken uit de menselij-
ke geschiedenis’ behoren en wel
omdat het ingebakken raken van de
vrije markteconomie als algemene
norm voor het denken over maat-
schappelijke ordeningen ‘het einde
betekende van het bestaan van con-
currerende visies, een einde van een
serieuze ideeënstrijd’. Bloklands
tekst dwingt ons en passant om de
westerse fetisj van de ‘vrije menings-
uiting’ te relativeren, maar scherpt
vooral ook onze ‘mogelijkeidszin’
aan. Zo vraagt hij zich af waarom
Lindbloms boek door de politiek
onopgemerkt bleef – en dit terwijl
het in vakkringen alom geprezen
werd. Met die vraag naar de non-
receptie van het boek nodigt hij ons
indirect uit om ons een andere
‘jaren 80’ voor te stellen, een jaren
80 die er hadden kunnen zijn…

Twee andere bijdragen in dit num-
mer vertrekken van feiten – name-
lijk tentoonstellingen – die wel dege-
lijk in de jaren 80 plaatsvonden.
Antony Hudek analyseert de ten-
toonstelling Les Immatériaux die
Jean-François Lyotard en Thierry
Chaput in 1985 realiseerden voor
het reeds genoemde Centre
Pompidou te Parijs. Een jaar later
stelde Matt Mullican voor het eerst
tentoon in België. Koen Brams en
Dirk Pültau hadden een gesprek met
Mullican over zijn projecten in
België van 1986 tot heden.
Daarnaast bevat dit nummer twee
besprekingen van actuele tentoon-
stellingen – Steven ten Thije over de
11de Biënnale van Istanbul en
Pieter Verstraete over Serendipity
van Ann Veronica Janssens in het
Brusselse kunstcentrum Wiels – en
een tekst van Bart Verschaffel over
het publieke karakter van de kennis
en het onderwijs.

HANS BLOKLAND

De president van de Raad van Beheer van
Nestlé, Peter Brabeck, stelde onlangs dat
Nestlé ernstig zou overwegen Zwitserland
te verlaten wanneer de Zwitserse regering
zou trachten de topsalarissen en de bonus-
sen in het bedrijfsleven aan grenzen te bin-
den. ‘Das wäre der Anfang vom Ende’,
waarschuwde hij in een interview met de
Zwitserse krant Sonntag. En hij vervolgde:
‘Dann müssen wir uns ganz klar die Frage
stellen, ob die Schweiz noch weiterhin der
richtige Standort ist für uns.’1 Nestlé is het
grootste voedingsmiddelenconcern ter
wereld en is sinds 1866 in Zwitserland
gevestigd. Het bedrijf heeft wereldwijd
285.000 mensen in dienst en had in 2008
een omzet van 72 miljard euro.

De Oostenrijker Brabeck (65) legt enig
gewicht in de schaal: hij zit tevens in de
beheersraden van Credit Suisse, Roche en
L’Oréal, is president van de International
Business Council en lid van de Foundation
Board van de World Economic Forum.
Eerder in het gesprek wordt hem gevraagd
naar zijn macht. Deze blijkt wel mee te val-
len: ‘Ich fühle nicht, dass ich viel Macht
habe. Die Macht liegt bei der Politik. Auch
eine große Firma ist Teil der Gesellschaft
und diese hat – repräsentiert durch die
Politik – die Macht. Wenn Hugo Chavez in
Venezuela entscheiden würde, dass er
Nestlé verstaatlicht: Was habe ich da für
eine Macht? Ich kann höchstens noch
darauf bestehen, dass er uns gut entschä-
digt.’ Niettemin behoort de macht van het
electoraat in Brabecks wereldbeschouwing
beperkt te zijn. De ‘rechtszekerheid’ van een
bedrijf als Nestlé mag in geen geval worden
aangetast, wil Zwitserland als vestigings-

oord voor Nestlé attractief blijven. Helaas,
echter, kan het bedrijfsleven hierop niet
meer vertrouwen, stelt Brabeck: ‘Die
Rechtssicherheit, die wie ein Granitblock
war, ist aufgeweicht worden. In letzter Zeit
gab es Druck von außen auf die Schweiz,
und es gab auch populistischen Druck von
innen. Da hat man gesehen, dass Regierung
und Parlament relativ schnell bereit waren,
bisheriges Recht zu ändern. Das ist schäd-
lich für einen Standort. Die Schweiz war
doch dafür bekannt, dass sie solchem Druck
nicht nachgibt.’ Brabeck doelt hierbij onder
meer op de druk om het bankgeheim zoda-
nig aan te passen dat belastingontduiking
zou worden bemoeilijkt. Deze druk kwam
‘overal’ vandaan, van Amerika, van
Duitsland, maar ‘auch von innen: von
Parteien und von Initiativen’. En nu wordt
de regering dus ook aangespoord om de
bonus- en salariscultuur binnen het
bedrijfsleven enigszins te reguleren en zo te
trachten de excessen te voorkomen, die
mede verantwoordelijk waren voor het ont-
staan van de kredietcrisis.

De Basler Zeitung inventariseerde vervol-
gens hoe leidende Zwitserse politici denken
over Brabecks dreigement Nestlé naar het
buitenland te verplaatsen.2 Typerend voor
hun reacties was die van de voorzitter van de
Christelijke Volkspartij (CVP), Christophe
Darbellay. De dreigementen van Brabeck
achtte hij ‘unsympathisch’. Hij wees er ech-
ter ook op dat het onverstandig zou zijn
deze niet serieus te nemen. Ook omdat de in
andere landen aangekondigde maatregelen
zelden concreet vertaald werden, stelde hij,
‘dürfen wir jetzt bei den Regulierungen
nicht übersteuern’.

Over bovengenoemde politieke overreac-
tie maakt geen enkele ondernemer of ban-
kier zich werkelijk zorgen. Uit berekeningen

van The Wall Street Journal medio oktober
bleek dat de investeringsbanken, fondsen en
vermogensbeheerders van Wall Street dit
jaar een record van 140 miljard dollar aan
salarissen en bonussen aan hun medewer-
kers zullen uitbetalen, nog meer dan in
2007, het jaar vóór het uitbreken van de
kredietcrisis. ‘Man mag es kaum glauben’,
schreef de Süddeutsche Zeitung in een vooral
verbaasde reactie hierop: ’Da stellen der
amerikanische Staat, also Regierung und
Notenbank, mehrere Billionen Dollar
bereit, um das Finanzsystem vor der Kollaps
zu bewahren. Die großen Häuser der Wall
Street erhielten gigantische Hilfen, und
auch alle, die keine Milliarden bekommen
haben, haben davon profitiert, dass es nicht
zur Kernschmelze gekommen ist. Und nicht
einmal ein Jahr später […] kehren die
Geldmanager der Wall Street wieder zu
jenen Exzessen zurück, die zur Krise beige-
tragen haben.’3

Niet alleen de politici wisten nauwelijks
raad met Brabeck. Ook de media hadden
moeite zijn ontboezemingen, die in tal van
Europese landen de media haalden, in een
context te plaatsen. Ergens wrong hier iets.
Hoe kan een betrekkelijk willekeurige func-
tionaris, die in een gigantisch bedrijf als
Nestlé is boven komen drijven, ermee drei-
gen dat het bedrijf het land waar het al 143
jaar zijn hoofdkantoor heeft, verlaat wan-
neer de politiek zou besluiten aan zijn sala-
ris en bonussen, die thans enkel en alleen
worden vastgesteld door zijn medetopbe-
stuurders, een bovengrens op te leggen?

Aan de vooravond van de lange jaren 80,
die ongeveer in het midden van de jaren 70
begonnen, hadden politiek, wetenschap,
media en burgers minder moeite gehad om
Brabeck en Nestlé te duiden. De jaren 80
sloten een lange naoorlogse periode af
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waarin, in vergelijking met de huidige tijd,
veel werd nagedacht over en werd geëxperi-
menteerd met alternatieve politieke,
bestuurlijke en economische technieken of
ordeningen. Er waren, zeker in de jaren 50,
belangrijke meningsverschillen die onder-
werp waren van vaak heftige, academische,
publieke en politieke debatten en van ver-
kiezingen. Dit alles droeg bij aan de vor-
ming van een betrekkelijk breed gedragen
vocabulaire dat het mensen mogelijk maak-
te over ordeningsvraagstukken na te den-
ken en van gedachten te wisselen. Met
ingang van de jaren 80 kwam hierin veran-
dering. Dit gebeurde eerst langzaam, maar
vanaf de ineenstorting van het Oostblok
razend snel. Gaande deze ineenstorting,
met de ‘Val van de Muur’ als symbolisch,
mediageniek hoogtepunt, werd iedere dis-
cussie over alternatieve maatschappelijke
technieken of ordeningen op voorhand ver-
dacht. ‘Het’ was toch al geprobeerd en ‘het’
had toch gefaald? De euforie die werd
geschapen over het vermeende eigen gelijk,
legde een behaaglijk deken over academie,
media en politiek waaronder ieder kritisch,
onbevooroordeeld denken werd gesmoord.

Velen verwarden de gedachteloze eensge-
zindheid die aldus ontstond met een einde
van de ideologieën, een einde van de Grote
Verhalen, een einde van de politiek en zelfs
een einde van de geschiedenis. De geschie-
denis zou van nu af aan uit niet meer
bestaan dan een saaie, eindeloze reeks klei-
ne aanpassingen van de status quo. Zeker,
er kwam een steeds langere stoet in bewe-
ging van columnisten, journalisten en
andere ‘mediapersoonlijkheden’ die met
grote heftigheid allerhande meningen ten
beste gaven. Maar uiteindelijk ging het hier
doorgaans, zo begrepen de lezer en de kijker
natuurlijk ook wel, om triviale, vooral grap-
pig geformuleerde bijzaken. De betrokkenen
probeerden slechts om de saaiheid van het
einde der geschiedenis een beetje op te vro-
lijken, zij bedoelden het allemaal niet zo
zwaar. Maar weinigen bemerkten aldus dat
er niet zozeer sprake was van een einde van
de ideologieën, als wel van een einde van
het bestaan van concurrerende visies, een
einde van een serieuze ideeënstrijd. Er
bestond nog slechts één ideologie en deze
was zo alomtegenwoordig en vanzelfspre-
kend geworden dat niemand haar bemerk-
te. De lange jaren 80 behoren hiermee tot
de meest ideologische tijdperken uit de
menselijke geschiedenis. Zij sloten geen
door ideologie gekenmerkte periode af, zij
vormden hiervan het begin. Juist omdat er
zoveel expliciete inspanningen werden ver-
richt om iedereen hetzelfde te laten denken,
bestond er in de Sovjet Unie waarschijnlijk
een grotere pluraliteit aan opvattingen dan
thans in het Vrije Westen, ook al kon men
deze opvattingen slechts binnenskamers
verkondigen. Het onmiskenbare feit dat de
in onze contreien heersende ideologie
beduidend leefbaarder is dan de totalitaire
ideologie in het voormalige Oostblok, doet
hieraan niets af.

In het volgende zal ik aan de hand van
een thema van één boek, alsmede zijn
receptie ten tijde van zijn verschijnen, illus-
treren wat aan de vooravond van de jaren
80 als een plausibel denkkader voor orde-
ningsvraagstukken werd beschouwd. Aan
de hand van hetzelfde boek ga ik daarna
kort in op de vraag waarom dit denkkader
in de loop van de jaren 80 ondenkbaar
werd. En tenslotte sta ik stil bij de vraag of
de jaren 80 inmiddels zijn afgesloten:
Kunnen wij met elkaar nog iets anders den-
ken dan wat in deze jaren onaantastbaar
gemeengoed is geworden?

I. Politiek en markten

In 1977 publiceert Charles E. Lindblom
Politics and Markets: The World’s Political-
Economic Systems.4 De aan Yale University
verbonden Lindblom (1917) geldt in deze
jaren onder politicologen, bestuurskundi-
gen en politiek economen als een van de
meest vooraanstaande naoorlogse denkers.
Samen met zijn collega Robert A. Dahl
behoort hij tot de grondleggers van de poli-
tieke theorie van het pluralisme, een theorie
die de Amerikaanse politicologie decennia-
lang heeft gedomineerd.5 Kern hiervan is
de empirisch en normatief onderbouwde
these dat publieke besluiten tot stand
komen in een nimmer eindigend onderhan-
delingsproces tussen belanghebbende groe-
pen. De aanwezigheid van een pluraliteit

van elkaar beconcurrerende groepen bin-
nen en buiten de overheid bevordert zowel
de spreiding van de macht als de kwaliteit
van de publieke besluitvorming. Er is dus
geen sprake van een gekozen meerderheid
met een duidelijk, doordacht en samenhan-
gend programma dat door de overheid
wordt uitgevoerd, maar van een regering
van – in groepen georganiseerde – velen:
een ‘polyarchie’. 

De titel van Lindbloms boek verraadt zijn
centrale uitgangspunt: maatschappelijke
stelsels onderscheiden zich primair van
elkaar door de mate waarin de markt is ver-
vangen door de politiek of de politiek door
de markt. Het gaat hierbij overigens niet om
een harde scheiding tussen markt- en cen-
traal geleide systemen, benadrukt
Lindblom (pp. 11-13). Alle economische
systemen maken immers gebruik van de
markt – van geld, lonen en prijzen – met het
oog op de allocatie van arbeid en goederen,
en in alle systemen wordt de productie mede
georganiseerd via hiërarchische bureaucra-
tieën, of deze nu van private (Philips,
Nestlé, General Motors) of van publieke
aard zijn.6 In zijn boek onderzoekt
Lindblom op zeer uitputtende wijze de voor-
en nadelen van de twee genoemde funda-
mentele mechanismen van coördinatie en
beheersing, alsmede van de vele mogelijke
tussenvormen. Juist deze tussenvormen, die
wij naar zijn mening volstrekt onvoldoende
onderzoeken, hebben hierbij zijn bijzondere
aandacht. Het leidmotief in Politics and
Markets, stelt hij in zijn voorwoord, vormt
‘[…] a reconsideration of the validity of
both classical liberal and pluralist thought.
Both are found to be grossly defective, yet
some core elements of them seem to remain
firm’ (p. xi). In dit verband gaat Lindblom
vooral in op wat hij als ‘de geprivilegieerde
positie van het bedrijfsleven’ betitelt. Deze
positie wordt volgens hem in het liberale
denken volstrekt verkeerd ingeschat (p. 5).

I.1. De geprivilegieerde positie van 
het bedrijfsleven

De rol die het bedrijfsleven speelt in de hui-
dige polyarchieën onderscheidt zich in
wezenlijke opzichten van die van andere
belangengroepen, betoogt Lindblom. Dit
bedreigt het maatschappelijke pluralisme
en hiermee de democratische kwaliteit van
de publieke besluitvorming. Om dit duide-
lijk te maken gaat hij allereerst in op de
geregeld geponeerde stelling dat onderne-
mingen in een marktsysteem volledig wor-
den beheerst en gestuurd door de wensen
van de consument en dus een machteloos
instituut vormen. 

Ondernemers, argumenteert Lindblom,
hebben een belangrijke ‘discretionaire’
macht: zij kunnen (en moeten) tal van
beslissingen nemen die hen niet door de
markt worden opgelegd (pp. 152-157). De
consumenten zijn in de eerste plaats niet
geheel competent en kunnen via reclame-
campagnes en dergelijke worden gemani-
puleerd. De beslissingsmacht van de produ-
centen neemt derhalve evenredig toe met de
incompetentie van de afnemers. In de twee-
de plaats beschikt een consument te allen
tijde over niet meer dan een vetorecht: hij of
zij kan slechts besluiten een product niet
aan te schaffen. Het initiatief tot de produc-
tie van een specifiek goed ligt altijd bij de
fabrikant. In de derde plaats dienen onder-
nemers tal van keuzen te maken over inves-
teringen en productieprocessen die zij niet
kunnen baseren op ondubbelzinnige
marktgegevens, op tot uitdrukking geko-
men consumentenvoorkeuren. Zo liggen de
ontwikkelingen van de conjunctuur en van
de preferenties van de consumenten te veel
open. Evenzo levert de markt geen antwoor-
den op de vraag of men zijn winst, dan wel
omzet moet maximaliseren en of dit op de
korte, dan wel de lange termijn moet gebeu-
ren. Buitengewoon groot is de beslissings-
ruimte van ondernemers of managers, in
de vierde plaats, met betrekking tot de
uiterst belangrijke ‘instrumentele’ keuzen
betreffende het productieproces. Het gaat
hier om zaken als de aan te wenden techno-
logie, de plaats van vestiging, de organisatie
van het werk en de salarissen en andere
beloningen van de ondernemers. De keuzen
die op deze terreinen worden gemaakt,
bepalen volgens Lindblom in hoge mate de
structuur van de economie. En in de vijfde
plaats kunnen ondernemers op eigen gezag
beslissingen nemen over de omvang en het

karakter van hun public relations, adver-
tentiecampagnes en lobbyactiviteiten, over
de bezetting van de topposities, de omvang
van de ondersteuning aan onderwijs en
onderzoek, en de steun aan politieke partij-
en en hun verkiezingscampagnes.

Zeker naarmate bedrijven in omvang
groeien, vormen al de genoemde bevoegd-
heden naar de mening van Lindblom een
grote inperking en ook een bedreiging van
de volkssoevereiniteit. Geen van de bestaan-
de polyarchieën heeft dit tekort aan demo-
cratie volgens hem werkelijk onderkend 
(p. 156). Het bedrijfsleven heeft tot dusver
ook iedere poging tot het vergroten van de
democratische controle met succes afgesla-
gen. De werking van de vrije markt zou ver-
eisen dat ondernemers de volledige controle
bezitten over hun kosten. Maar zij nemen,
zoals wij zagen, een groot aantal beslissin-
gen die zij onmogelijk (kunnen) baseren op
kostenoverwegingen. De introductie van
polyarchische of democratische structuren
van besluitvorming leidt om die reden niet
noodzakelijk tot ongewisse of hogere kos-
ten, stelt Lindblom (p. 157). Zonder gevol-
gen voor de rationaliteit van de markt kun-
nen bijgevolg nieuwe, ‘hybride’ vormen van
besluitvorming in de economische sector
worden ingevoerd. Hoewel Lindblom deze
uiterst gewenst acht, constateert hij dat de
obstakels hiervoor immens zijn. Dit brengt
ons bij de geprivilegieerde positie van het
bedrijfsleven.

I.2. De gijzeling van de politiek door
het bedrijfsleven

Ondernemers krijgen, zo bleek, in de
bestaande polyarchieën belangrijke publie-
ke functies toegewezen. De onderwerpen
waarover zij beslissen, zijn van de publieke
agenda gehaald en hun besluiten komen tot
stand zonder democratische controle.
Hiermee is de publieke rol van ondernemers
volgens Lindblom echter nog lang niet uit-
puttend beschreven: zij oefenen een invloed
uit op het beleid van de overheid welke door
geen enkele andere belangengroepering
wordt geëvenaard. Hun geprivilegieerde
positie in deze, schrijft Lindblom, is te dan-
ken aan het feit dat een landsbestuur niet
onverschillig kan staan tegenover de
banen, prijzen, nationale producten, groei-
cijfers, levensstandaarden welke in hoge
mate in de handen van de ondernemers lig-
gen (pp. 172-173). Een hoge werkloosheid
of inflatie, een economische depressie, een
teruglopende of te langzaam stijgende wel-
vaart kunnen een regering ten val brengen.
Iedere regering stelt zich derhalve tot taak
ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven zijn
publieke functies optimaal vervult. De eigen
legitimiteit is hiervan afhankelijk. Bij alles
wat een regering doet, houdt zij rekening
met de effecten op het bedrijfsleven – of het
nu gaat om fiscaal, monetair, sociaal,
milieu- of buitenlands beleid. Daarenboven
verschaft zij, al dan niet op verzoek, subsi-
dies, speciale belastingfaciliteiten en andere
hulp, verzorgt zij een infrastructuur, voor-
ziet zij een economische wetgeving en een
scholingssysteem, bevordert zij de export,
belemmert zij zo nodig via tariefmuren de
import, steunt zij onderzoek naar en ont-
wikkeling van nieuwe producten enzo-
voorts. De relatie tussen de overheid en het
bedrijfsleven heeft daarbij in een vrije
markteconomie een zeer specifiek kenmerk:
de overheid kan niets afdwingen of opdra-
gen, zij kan ondernemingen hooguit tot iets
stimuleren of bewegen. Hiertoe dient zij
ondernemingen gunsten te verlenen en
voordelen te bieden. Alle hierboven
genoemde maatregelen zijn hiervan voor-
beelden: zij vormen geen bevelen, geboden
of opdrachten, maar stimuli, lokmiddelen
en prikkels.7

Een van de grote misverstanden binnen
de traditionele economische theorie, schrijft
Lindblom, is dat een marktsysteem slechts
bestaat uit de relaties tussen aanbieders en
vragers, en dat de aankoop van hun goede-
ren en diensten voldoende is om producen-
ten ertoe te brengen hun functies te vervul-
len (p. 173). Op een dergelijk fundament
kan echter geen enkele volwaardige econo-
mische productie van de grond komen.
Overheden in op de markt georiënteerde sys-
temen hebben daarom altijd uitvoerig in de
markt geïntervenieerd, met juridische, eco-
nomische en sociale maatregelen, om het
economisch leven aan te wakkeren en ook
mogelijk te maken.8 En hoe meer zij met de

economische sector verbonden raakten, hoe
groter hun publieke legitimiteit afhankelijk
werd van het presteren van deze sector.

Ondernemers zijn daarom in de ogen van
vertegenwoordigers van het politieke sys-
teem geen behartigers van willekeurige
belangen. Het zijn functionarissen die
onmisbare publieke functies vervullen en de
betrokkenen zijn zich hiervan uitstekend
bewust: zo nodig zullen zij de politici en de
ambtenaren hieraan herinneren. Lindblom
geeft tal van Amerikaanse, West-Europese
en Japanse voorbeelden van de desbetreffen-
de interacties (pp. 180-187). Nestlé, de
auto-industrie en de banken zouden we
vandaag hieraan kunnen toevoegen, samen
met ontelbare andere voorbeelden. Hij vat
de geprivilegieerde positie van ondernemers
aldus samen: ‘Any government official who
understands the requirements of his posi-
tion and the responsibilities that market-
oriented systems throw on businessmen will
[…] grant them a privileged position. He
does not have to be bribed, duped, or pressu-
red to do so. Nor does he have to be an uncri-
tical admirer of businessmen to do so. He
simply understands, as is plain to see, that
public affairs in market-oriented systems
are in the hands of two groups of leaders,
government and business, who must colla-
borate and that to make the system work
government leadership must often defer to
business leadership’ (p. 175). Om deze bij-
zondere positie van het bedrijfsleven in te
zien – en de hoofdstroom van de traditionele
politieke wetenschap heeft dit volgens
Lindblom nagelaten – heeft men dus geen
samenzweringstheorie nodig. ‘Business’,
schrijft hij, ‘simply needs inducements,
hence a privileged position in government
and politics, if it is to do its job’ (p. 175).

Het bedrijfsleven en de overheid zijn dus
volgens Lindblom in een innige symbiose
verstrengeld. Tezamen creëren zij een extre-
me vorm van wederzijdse aanpassing en
politiek pluralisme, ook bij de afwezigheid
van een polyarchisch bestel (pp. 179-180).
De wederzijdse aanpassing geschiedt, via
voor burgers ontoegankelijke, onderlinge
onderhandelingen en beraadslagingen, en,
belangrijker, op indirecte wijze, via antici-
patie op elkaars belangen. Daarnaast krij-
gen vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven ook zitting in met beslissingsbevoegdhe-
den toegeruste bedrijfs- en handelsorganen
(pp. 185-187). Meningsverschillen en
belangenconflicten zijn, erkent Lindblom,
beslist mogelijk tussen beide partijen.
Overheid en bedrijfsleven zullen er zich ech-
ter altijd bewust van blijven dat zij noodza-
kelijkerwijs de leidende rollen binnen het
bestaande systeem spelen. Elk conflict speelt
zich binnen dat kader af. Elkaars positie en
fundamentele kwesties als de private eigen-
dom en de vrije markt zullen niet werkelijk
aan de orde worden gesteld. Niettemin heeft
Lindblom in 1977 de indruk dat de verhou-
ding tussen beide partijen gedurende de
laatste decennia uiterst langzaam, maar
gestaag ten gunste van de overheid is veran-
derd: het bedrijfsleven verliest privileges en
de overheid wint aan gezag (p. 180).

Het heeft geen betoog nodig dat deze
trend omstreeks de tijd dat Lindblom dit
schreef drastisch in de andere richting werd
omgebogen. In de lange jaren 80 werd de
positie van het bedrijfsleven door deregule-
ring, privatisering en verzelfstandiging
steeds sterker. Eerst de kredietcrisis, die
hierdoor mede werd veroorzaakt, leidde tot
enige, tot dusver betrekkelijk tandeloze her-
bezinning. Maar hierover straks meer.

I.3. De gevolgen van de machtspositie
der ondernemers voor de democratie

Wat zijn volgens Lindblom de politieke con-
sequenties van de geprivilegieerde positie
van het bedrijfsleven? De belangrijkste is
uiteraard dat polyarchieën de facto door
twee verschillende groepen leiders worden
geregeerd of beheerst en dat slechts een van
deze twee, de politici, enigszins is onderwor-
pen aan polyarchische controle. Daaren-
boven ondergraaft de exclusieve positie van
de ondernemers de reeds betrekkelijk
beperkte mogelijkheden van de burgers om,
via democratische regels en procedures,
invloed op het landsbestuur uit te oefenen.
Politici en ambtenaren zijn immers niet
alleen de lastdragers van de burgers, maar
ook van het bedrijfsleven (pp. 189-190).

Kenmerkend voor de vragen die het
bedrijfsleven aan de overheid stelt, is dat zij
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niet via electorale processen worden gefor-
muleerd. Bovendien zijn zij niet afhankelijk
van en geregeld in conflict met de voorkeu-
ren van het electoraat. Uit door Lindblom
aangehaald empirisch en historisch onder-
zoek blijkt dat tal van wettelijke maatrege-
len op allerhande gebied niet zijn genomen
in reactie op verlangens van de kiezers,
maar op die van specifieke groepen onder-
nemers. Evenzo komt uit onderzoek naar
voren dat tal van electorale voorkeuren niet
vertaald werden in beleid, daar zij confli-
geerden met de belangen van het bedrijfsle-
ven (pp. 190-191). Niettemin zou er vol-
gens Lindblom in een nog aanmerkelijk
groter aantal situaties dan thans het geval
is, een tegenstelling moeten zijn tussen de
verlangens van het bedrijfsleven en die van
het electoraat. Veel minder dan men zou
mogen verwachten, vragen kiezers echter
om bijvoorbeeld inkomensherverdeling,
beteugeling van monopolies, democrati-
sche controle in en van bedrijven, laat
staan om centrale planning. Een deel van
de verklaring hiervoor is, in Lindbloms
visie, dat ondernemers niet alleen invloed
uitoefenen op de overheid, maar ook op de
polyarchische processen waarmee de bur-
gers trachten dezelfde overheid te beheer-
sen (pp. 192, 200). Het laatste doen zij via
activiteiten in belangengroepen, politieke
partijen en verkiezingscampagnes.

Lindblom hamert erop dat de doeltref-
fendheid waarmee het bedrijfsleven zijn
invloed laat gelden in polyarchische proces-
sen door geen enkele andere groepering
wordt geëvenaard (p. 194). De onderne-
mers kunnen namelijk de hulpbronnen
inzetten waarover zij beschikken in hun
hoedanigheid als ‘publieke beambten’.9 Ten
eerste beschikken zij over buitengewoon
omvangrijke fondsen (pp. 194-196). Deze
worden aangewend ten behoeve van poli-
tieke partijen en verkiezingscampagnes,
lobbyactiviteiten bij de overheid, politieke
en ‘institutionele’ advertenties in de massa-
media, lesmateriaal voor openbare onder-
wijsinstellingen en juridische processen die
zijn bedoeld om het overheidsbeleid te beïn-
vloeden. De schaal waarop dit alles gebeurt,
stelt de activiteiten van nagenoeg alle ande-
re belangengroepen volledig in de schaduw. 

Wat ondernemers, ten tweede, zeer tot
voordeel strekt is dat zij gebruik kunnen
maken van reeds bestaande organisaties,
namelijk hun bedrijven. Ook burgers kun-
nen zichzelf organiseren, maar dit kost tijd,
energie en geld. Hun bezigheden zullen
vaak in goedwillend amateurisme blijven
steken. Bedrijven zijn echter professionele
instellingen met gelden en vakmensen die
ook voor andere activiteiten kunnen wor-
den ingezet, in casu lobbyactiviteiten. 

Ten derde zijn ondernemers bevoordeeld
ten opzichte van andere burgers door hun
eenvoudige toegang tot overheidsfunctio-
narissen. Dit danken zij uiteraard aan hun
geprivilegieerde positie. Zij zijn bekend met,
worden welwillend tegemoetgetreden door
en zijn reeds ‘in gesprek’ met ambtenaren
en politici. Wanneer zij, schrijft Lindblom,
deze bestuurders vervolgens benaderen als
gewone burgers, als burgers die politiek
bedrijven, dan zal niemand het verschil
bemerken. Ook zijzelf niet (pp. 197-198).

Op elk van deze drie gebieden, stelt
Lindblom, zijn andere belangen- en actie-
groepen sterk in het nadeel. Dit geldt dus
ook voor de vakbonden van werknemers.
Deze hebben er bovendien doorgaans mee
te kampen dat zij minder sociaal aanzien
genieten en minder respectabiliteit en auto-
riteit bezitten dan hun tegenpolen. De
waarden die werkgevers uitdragen – privé-
bezit, orde en gezag, harmonie – zijn name-
lijk gelijk aan de waarden van de politiek
dominante middenklassen.

Kortom, in de systemen die Lindblom
betitelt als polyarchieën, wordt er op ver-
schillende fronten tegelijkertijd strijd gele-
verd om de macht. Vanzelfsprekend is er het
gevecht tussen autoriteiten onderling en
tussen leiders en hun uitdagers. Dit ken-
merkt ieder politiek bestel. Daarnaast is er
de strijd tussen politieke partijen. Deze strijd
is empirisch het best waarneembaar. Voorts
is er een conflict tussen het bedrijfsleven en
het politieke systeem. Het bedrijfsleven kan
dankzij zijn geprivilegieerde positie eisen
stellen aan de overheid, terwijl de burgers
via dezelfde overheid pogen hun wensen in
beleid te vertalen. En tenslotte is er het stre-
ven van ondernemers om rechtstreeks de
polyarchische politiek te beheersen – via
lobby’s, donaties en dergelijke. 

I.4. De beïnvloeding van de publieke
opinie door het bedrijfsleven

Met betrekking tot de pogingen van onder-
nemers om direct invloed op de politiek uit
te oefenen, acht Lindblom het mogelijk dat
ondernemers er, bewust en onbewust, in
slagen om de politieke voorkeuren van de
burgers in die mate te beïnvloeden dat deze
vanzelfsprekend hun positie en hun belan-
gen bevestigen. Bijgevolg zou er sprake kun-
nen zijn van een gesloten cirkel, waarbij het
bedrijfsleven door de burgers ‘beheerst’ zou
worden op basis van waarden, opvattingen
en voorkeuren die door datzelfde bedrijfsle-
ven zijn opgewekt. Naar de mening van
Lindblom moet deze eventuele vicieuze cir-
kel serieus nader worden onderzocht.10

Een mogelijk geval van indoctrinatie
betreft volgens Lindblom allereerst de wijze
waarop het bedrijfsleven zijn geprivilegieer-
de positie legitimeert. De ondernemers
pogen de burgers ervan te overtuigen dat de
macht en de invloed die zij uitoefenen op de
overheid en op de publieke besluitvorming
een normaal, alledaags onderdeel zijn van
de polyarchie. Door bijvoorbeeld het polyar-
chische spel van inspraak en overleg gedre-
ven mee te spelen, suggereren zij dat beslui-
ten die voornamelijk onder hun druk tot
stand zijn gekomen, het legitieme resultaat
zijn van een waarlijk democratisch proces
en dat zij tezamen slechts een van de vele
belangengroeperingen vormen die in de
besluitvorming actief zijn. Evenzo pogen zij
hun positie te legitimeren door via de media
de boodschap te verspreiden dat het privé-
ondernemerschap en de politieke democra-
tie nauw met elkaar zijn verbonden en dat
iedere aanval op het eerste instituut een
aanval op het tweede impliceert. Ook onze
Nestlévoorman deed deze suggestie.

Van de tweede en meest vergaande vorm
van indoctrinatie is volgens Lindblom spra-
ke wanneer fundamentele kwesties van de
publieke agenda worden geweerd die onder-
nemers onwelgevallig zijn (p. 205). Het
gaat om onderwerpen als het instituut van
de privéonderneming, de hoge mate van
bedrijfsautonomie, de uiterst ongelijke ver-
deling van inkomen en vermogen, en de
nauwe samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven. De kans op ‘onbespreekbaar-
heid’ groeit wanneer een beeld van de wer-
kelijkheid wordt gecreëerd waarin deze
onderwerpen op geen enkele wijze als pro-
blemen kunnen verschijnen waarvoor
alternatieve oplossingen denkbaar zijn. 

Op welke wijzen bereikt de boodschap
van de ondernemers de burgers en in hoe-
verre is deze effectief? Lindblom wijst erop
dat het bedrijfsleven niet altijd zelf de bron
van de desbetreffende informatie vormt en
dat de bron zelden direct traceerbaar is:
‘The message usually reaches the citizens
indirectly in a news story or broadcast, a
magazine article, a film, an editorial, a poli-
tical speech, or a conversation. Only a small
part of it comes explicitly from a business
source’ (p. 206). Kenmerkend voor de bood-
schap is tevens dat zij de burgers zelden op
andere gedachten hoeft te brengen. Zij
bevestigt voornamelijk de status quo. De
burger wordt duidelijk gemaakt dat de visie
die hij heeft op de politiek-economische
ordening, een visie die hem van jongs af
aan is bijgebracht en die, zeker in de
Verenigde Staten, zelden is en wordt aange-
vochten, nog altijd juist en betamelijk is.11

Het gevolg is dat de bestaande politiek-eco-
nomische instituties ‘come to be taken for
granted. Many people grow up to regard
them not as institutions to be tested but as
standards against which the correctness of
new policies and institutions can be tested’
(p. 207). In hun pogingen om de politieke
verlangens van het electoraat te beïnvloe-
den, dient het bedrijfsleven bijgevolg vaak
niet meer te doen dan inspelen op diepge-
voelde, nauwelijks rationele sentimenten.

Indien de boodschap van het bedrijfsle-
ven inderdaad zijn doel bereikt, dan zouden
de electorale wensen van de burgers tame-
lijk beperkt moeten zijn en de fundamenten
van de bestaande politiek-economische
ordening onaangetast moeten laten.
Volgens Lindblom is dit ook het geval. Het
conformisme aan de status quo is in alle
polyarchieën wijdverbreid, hoewel in hoge-
re mate in de Verenigde Staten dan in de
Europese landen. Zo vragen de kiezers ner-
gens om meer centrale planning of om een
grotere gelijkheid in inkomen en vermogen.
Het is, schrijft Lindblom, ‘one of the world’s
most extraordinary social phenomena that

masses of voters vote very much like their
elites. They demand very little for themsel-
ves’ (p. 209). Het conformisme op deze
gebieden is des te merkwaardiger daar
waarden en opvattingen op de terreinen
van de sexualiteit, het huwelijk, de
omgangsvormen of de kleding wel grote
veranderingen te zien hebben gegeven.

Kortom, niet alleen in communistische of
andere autoritaire landen, maar ook in
polyarchieën wordt de publieke en politieke
discussie sterk beperkt. In de polyarchieën,
schrijft Lindblom, ‘core beliefs are the pro-
duct of a rigged, lopsided competition of
ideas’ (p. 212). De wijze waarop autoritaire
systemen de publieke opinie bepalen, is
uiteraard aanmerkelijk minder zachtzinnig.
Maar in het licht van het democratische ide-
aal is deze beperking van de discussie in de
bestaande polyarchieën wel degelijk een
probleem. Deze systemen hebben hun bur-
gers een in de geschiedenis wellicht onver-
gelijkbare (negatieve) vrijheid gebracht.
Maar het is kennelijk voor de betrokken bur-
gers moeilijk ‘to remind themselves of how
unequal the competition of ideas is and how
far governments still fall short of achieving
a larger liberation of man’s minds to accom-
plish the degree of popular control that only
then might be possible’ (p. 213).

I.5. De verburgerlijking van het 
electoraat

Een met het voorgaande verbonden belem-
mering van een goed functioneren van de
politieke democratie die Lindblom tot slot
onderzoekt, vormen de hoogste sociaal-eco-
nomische klasse en de maatschappelijke
dominantie van haar waarden. Zijn opvat-
tingen op dit terrein formuleert hij in de
vorm van proposities (pp. 222-228). Deze
brengen hem dicht in de buurt van neo-
marxistische en radicale theoretici als
Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Steven
Lukes en Claus Offe.

Een sociale klasse omschrijft Lindblom
losjes als een groep mensen met een
gemeenschappelijke cultuur en een verge-
lijkbare sociaal-economische status. In alle
polyarchieën bestaan er volgens hem klas-
sen, ook al denken met name Amerikanen
in een klasseloze maatschappij te leven. De
hoogste klasse omvat de ruimst bedeelden,
een groot aantal topambtenaren en politici,
veel ondernemers en managers, tal van uni-
versitairen, academici en professionals, en
menig journalist en ander publiek figuur. De
leden van deze klasse zijn op vele verschil-
lende wijzen bevoorrecht: zij zijn welgestel-
der en invloedrijker, bezitten meer prestige
en aanzien, groeien op in een plezieriger en
stimulerender omgeving, genieten meer
scholing, ontvangen meer subsidies, worden
door de rechterlijke macht met meer mede-
dogen bejegend et cetera. Omdat zij een spe-
cifieke maatschappelijke positie en een
waardepatroon gemeen hebben, delen deze
mensen ook een saamhorigheidsgevoel.12

Een volgende propositie van Lindblom is
cruciaal: Daar het mensen tot voordeel
strekt als lid van de hoogste klasse te worden
beschouwd, bestaan er krachtige prikkels
om zich te conformeren aan haar uiterlijke
kenmerken. Mensen die, met andere woor-
den, willen stijgen op de maatschappelijke
ladder, zijn geneigd de politiek-economische
opvattingen, houdingen en verlangens over
te nemen van het geprefereerde sociale stra-
tum, en meer specifiek, ‘of those members of
that class who have the most benefits to
offer’ (p. 226). Concreet gaat het hier om
‘beliefs in private enterprise, private proper-
ty, corporate autonomy, and opportunities
for great wealth’ (p. 226). Het overnemen
van deze geloofsartikelen heeft ook als tac-
tisch voordeel dat men aanmerkelijk minder
hindernissen op zijn weg zal vinden dan zij
die wensen vast te houden aan hun (eventu-
ele) eerdere waarden en opvattingen.13 

Het resultaat van dit alles is, schrijft
Lindblom in zijn laatste these, dat leiders uit
de overheid en het bedrijfsleven zich mogen
verheugen op vele geestverwanten buiten
de eigen klasse (p. 227). Dit is het grote aan-
tal mensen dat op de maatschappelijke lad-
der poogt en hoopt te stijgen of deze stijging
voor zijn kinderen wenst. Het fenomeen van
de sociale klasse, kortom, versterkt volgens
Lindblom de tendentie dat burgers geen
controle uitoefenen op hun leiders omdat zij
identieke wensen en verlangens bezitten. 

De neiging van de lagere strata tot confor-
misme aan de waarden, houdingen en

geloofsartikelen van de leidende klasse is
een aspect van de verburgerlijking van de
betrokkenen. Volgens Lindblom heeft dit
proces zich in de Verenigde Staten verder
doorgezet dan in de West-Europese landen.
Dat verklaart voor hem mede waarom
Amerikanen zich anno 1977 van een smal-
ler spectrum aan politieke opinies op de
hoogte stellen, waarom zij stemmen op poli-
tieke partijen die veel geringer van elkaar
verschillen, minder in vakbonden actief
zijn en minder eisen stellen op het gebied
van de sociale zekerheid en andere collectie-
ve voorzieningen.

Met kracht bestrijdt Lindblom de opvat-
ting dat waardepatronen spontaan tot
stand komen, zonder achterliggende inten-
tie of kracht (p. 231). Hij acht het geen toe-
val dat de heersende waarden en opvattin-
gen de positie van de geprivilegieerde klasse
ondersteunen. Het is dus bepaald niet toe-
vallig dat rijkdom algemeen wordt geëerbie-
digd en dat weinigen de vraag stellen hoe
deze is verworven; dat de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid voor het eigen welzijn
voortdurend wordt benadrukt en niet de
sociale coöperatie om vorm te geven aan de
gemeenschappelijk toekomst; dat alsmaar
de gehoorzaamheid aan het gezag wordt
beklemtoond en niet de sceptische, conditio-
nele en selectieve aanvaarding hiervan. Dit
soort waarden, benadrukt Lindblom, zijn de
mensen eindeloos voorgehouden door de
kerken, de media, de scholen, de ouders, het
bedrijfsleven en de politiek. Als gevolg hier-
van kan vandaag bijna niemand zich meer
het gemaakte karakter van deze waarden
voorstellen. De kansen om deze reproductie
van waarden en opvattingen te doorbreken,
zijn dan ook gering en zo ook de mogelijkhe-
den van de burgers om via polyarchische
politiek meester te zijn over het eigen leven. 

Kortom, de geprivilegieerde klasse en het
bedrijfsleven indoctrineren in de visie van
Lindblom met succes het electoraat op het
gebied van de fundamenten van de bestaan-
de politiek-economische orde. Om deze
reden zullen de burgers deze fundamenten
nimmer ter discussie (kunnen) stellen. ‘It is
a less than happy ending to a long story’,
schrijft hij. ‘Clearly polyarchy is no more
than an extremely rough approximation to
any idealized model of liberal democracy or
to any other kind of democracy’ (p. 233).

I.6. De politieke impotentie van het
bestaande democratische bestel

De geprivilegieerde positie van het bedrijfs-
leven beperkt niet louter de mogelijkheden
van burgers om hun leiders democratisch te
beheersen. Hiermee verbonden bemoeilijkt
zij de oplossing van belangrijke maatschap-
pelijke vraagstukken. Zij vormt de belang-
rijkste van de reeds excessief in de tegen-
woordige polyarchie aanwezige vetomach-
ten. Het bedrijfsleven dankt deze vetomacht
voornamelijk aan zijn geprivilegieerde posi-
tie: ‘its privileged position permits it to
obstruct policies such as those on environ-
mental pollution and decay, energy short-
age, inflation and unemployment, and dis-
tribution of income and wealth’ (p. 347).14

Alles wat ondernemers hiertoe moeten
doen, is de politiek erop wijzen dat eventue-
le hervormingen om deze problemen het
hoofd te bieden, het bedrijfsleven zullen
schaden. Dit wil niet zeggen, benadrukt
Lindblom, dat ondernemers altijd hun zin
krijgen, maar ‘they get a great deal. And
when they do not get enough, recession or
stagnation is a consequence’ (p. 187).
Aaron Wildavsky vergelijkt Lindbloms
beschrijving van de geprivilegieerde positie
van het bedrijfsleven met Catch-22:
Wanneer ondernemingen hun zin krijgen,
dan schaadt dit de democratie, krijgen ze
deze niet, dan schaadt dit de economie.15

Het is voor Lindblom evident dat deze situ-
atie fundamenteel dient te worden gewij-
zigd. Hij acht het merkwaardig dat binnen
de democratische theorie nauwelijks aan-
dacht is (geweest) voor de bijzondere positie
van het bedrijfsleven: het oefent een onge-
controleerde en buitengewoon disproportio-
nele macht uit in de samenleving die nau-
welijks democratisch lijkt te kunnen worden
gerechtvaardigd. Sterker, concludeert
Lindblom in de meest geciteerde laatste zin
van Politics and Markets: ‘The large private
corporation fits oddly into democratic theo-
ry and vision. Indeed, it does not fit.’ (p. 356)

De cruciale vraag is daarom of het moge-
lijk is deze geprivilegieerde positie op te hef-

WR 142 - 1ste katern  25-04-2016  13:05  Pagina 3



fen zonder daarbij de voor een goed functio-
neren van het bedrijfsleven gewenste auto-
nomie van ondernemingen aan te tasten.
Dit is een vraag waarop geen eenvoudige
antwoorden mogelijk zijn. Men zou natuur-
lijk de disproportionele politieke invloed
van het bedrijfsleven kunnen beteugelen
door de ondernemingen volledig onder
publieke controle te brengen. Lindblom
heeft echter altijd zeer afwijzend gestaan
tegenover centrale coördinatie en planning:
planners beschikken over te weinig kennis,
informatie, tijd, middelen en cognitieve
capaciteiten om de enorme hoeveelheid
afwegingen en beslissingen te kunnen
maken die in een centraal geleide economie
gemaakt moeten worden.16 Spontane
wederzijdse aanpassingen, zoals die bijvoor-
beeld in het marktsysteem gebeuren, zijn
superieur op dit terrein.

In plaats van dit soort eenzijdige keuzen
voor totale planning of totale markt heeft
Lindblom zijn hele loopbaan gezocht naar,
en gepleit voor, op specifieke terreinen toe-
gesneden combinaties van de vele politiek-
economische technieken die ons ter
beschikking staan, combinaties die ook
voortdurend dienen te worden heroverwo-
gen en aangepast. Een voorbeeld van een
strategie die aangeeft in welke richting vol-
gens Lindblom eventueel gezocht kan wor-
den, is een hybride vorm van markt- en
polyarchische beheersing. Hij constateert
dat overheden overal ter wereld recht-
streeks allerhande goederen en diensten
van private partijen kopen, zonder de pro-
ductie van deze partijen hiërarchisch te
plannen. Men denke aan ruimteraketten,
defensiematerieel, wegen, bruggen, parken,
medische voorzieningen, scholen en scho-
ling, huisvesting et cetera (p. 98). De aanko-
pen van overheden kunnen de productie
dus evenzogoed sturen als de aankopen van
consumenten dat kunnen. Het is denkbaar,
stelt Lindblom – en dit geldt ook voor tal van
andere ordeningen waarvan hij de voors en
tegens behandelt – om veel grotere delen
van de economie via dit planner sovereignty
market system te coördineren. Men kan zelfs
de gehele economie aldus organiseren. De
(private of publieke) ondernemingen zou-
den dan al hun goederen en diensten aan
overheden verkopen of aan andere onder-
nemingen. De overheid zou de allocatie van
productiemiddelen sturen door eindproduc-
ten in grotere of kleinere hoeveelheden te
kopen of volledig van aankoop af te zien. De
desbetreffende goederen en diensten kun-
nen vervolgens aan de consumenten wor-
den gerantsoeneerd, zoals gedurende een
oorlog geregeld geschiedt, of aan de consu-
menten worden verkocht. Waarom kunnen
de consumenten in het laatste geval hun
goederen niet rechtstreeks bij de producent
aanschaffen? ‘Because officials want out-
puts different from those which consumers
would buy if left to themselves’, antwoordt
Lindblom (p. 99). De overheid zou dus min-
der auto’s kunnen kopen en meer gezond
en biologisch verantwoord voedsel, dan de
consumenten zouden doen wanneer er
geen marktinterventie van de overheid zou
zijn. Er zouden bijgevolg twee markten
naast elkaar bestaan: een om de productie
te sturen en een voor de distributie. De ver-
schillen tussen de prijzen voor een bepaald
goed op beide markten zijn een neerslag van
politieke opvattingen over wenselijke pro-
ducties en consumpties. Hieraan is weinig
unieks: in alle marktgeoriënteerde econo-
mische systemen kopen overheden eindpro-
ducten en distribueren deze gratis of voor
lagere prijzen aan de consumenten. Evenzo
verlenen overheden subsidies aan bedrijven
om de kostprijs te drukken en aldus de pro-
ductie te stimuleren en belasten zij bepaalde
goederen om de consumenten te ontmoedi-
gen deze aan te schaffen. 

Het is niet zo dat Lindblom deze ordening
zaligmakend acht. Hij noemt haar slechts
als een mogelijkheid binnen specifieke sec-
toren, zonder de nadelen onvermeld te
laten. Charles Anderson betoogt terecht dat
Lindblom ‘seems to write as the policy advi-
ser preparing a staff paper for a civilization.
He is giving industrial society its options…
In the end, the analysis culminates not as
an argument for a preferred solution but as
a statement of trade-offs’.17 Net als de grote
politiek economen uit het verleden ziet
Lindblom de economie als een ordening die
doelbewust kan worden georganiseerd om
optimale maatschappelijke resultaten te
behalen. Vanuit dit perspectief, schrijft
Anderson, ‘political economic structure is

seen as a problem of deliberate and reaso-
ned public appraisal and choice rather than
as a phenomenon to be explained’.18 In een
tijd waarin de economie ons steeds meer
wordt gepresenteerd als iets dat ons over-
komt, is dit een verwarrende benadering. 

II. De receptie van Politics and Markets:
van ‘instant classic’ naar vergetelheid

De analyse van Lindblom van de positie van
het bedrijfsleven binnen een democratie en
de door hem voorgestelde alternatieven, zul-
len vandaag al snel als wereldvreemd en
onwerkbaar worden afgedaan. Aan de voor-
avond van de jaren 80 was dit anders. Zo
bekroonde The American Political Science
Association, geen bolwerk van links-radicale
wereldverbeteraars, Politics and Markets met
de Woodrow Wilson Book Award. De jury
betitelde het boek als ‘a profound contribu-
tion not only to democratic theory but also
to the future of democracy itself ’. ‘Politics
and Markets is bound to become a classic’,
stelde Rune Premfors evenzo in de British
Journal of Political Science.19 Michael
Mandelbaum betitelde het boek in The
Political Science Quarterly als ‘genuinely origi-
nal’ omdat de auteur politicologie en econo-
mie samenbracht, vanuit de wetenschap dat
ieder economisch systeem een zowel econo-
mische als politieke dimensie bezit.20 Ook de
bestuurskundige Aaron Wildavsky, geen
politieke medestander van Lindblom, was
zeer te spreken over Lindblom. Wat hij voor-
al een enorme verdienste achtte, was dat
Lindblom het radicale denken had bevrijd
van zijn traditionele afkeer van de markt:
‘Lindblom’s seminal contribution is to achie-
ve a more radical conceptual separation of
markets from private enterprise… than has
heretofore been thought possible. This sepa-
ration, fraught with consequences, is a
milestone in the history of social thought.
Raising radical social thought from the mire
of wrong-headed opposition to markets for
any and all purposes, Lindblom encourages
use of their marvelous calculating power in
a radically new way’.21

Bovengenoemde recensies staan niet op
zich. Eind jaren 90, in een analyse van de
meest geciteerde publicaties en personen
binnen de politicologie, noemen Goodin en
Klingemann Politics and Markets een
‘instant classic’, een boek dat na publicatie
onmiddellijk werd herkend als een toekom-
stige klassieker, een boek, gelezen of niet,
waarover iedereen praat en waarnaar
iedereen verwijst.22 Sommige van deze boe-
ken verdwijnen niettemin spoedig in de ver-
getelheid, aldus de auteurs. Twee duidelijke
voorbeelden hiervan achtten zij uitgere-
kend het onderhavige Politics and Markets
en het door Yale-collega Edward Tufte
geschreven Political Control of the Economy
(1978). Goodin en Klingemann leveren
hiervoor geen verklaring. Deze lijkt niet te
zijn dat het wetenschappelijke forum bij
tweede lezing alsnog inzag dat het boek
minder bijzonder was dan aanvankelijk
werd gedacht. Er zijn in de tussentijd geen
artikelen verschenen waarin werd uitge-
legd dat het boek uiteindelijk toch op een
misverstand bleek te berusten.

Een meer plausibele verklaring lijkt het
zich wijzigende politieke klimaat: in de loop
van de jaren 80 raken steeds minder men-
sen geïnteresseerd in een analyse van de
mogelijke afwegingen tussen markt en
overheid, een betoog over het publieke
karakter van ondernemingen, een kritiek
op de machtspositie van het bedrijfsleven of
in een ‘political control of the economy’.
Ook onderzoek naar maatschappelijke
ongelijkheid in het algemeen en naar
macht en machtsongelijkheid in het bijzon-
der verdween vanaf de jaren 80 goeddeels
van de maatschappelijke én wetenschappe-
lijke agenda, ook al kon moeilijk worden
beweerd dat de desbetreffende problemen,
politicologisch gezien, bevredigend waren
opgelost. Eerst aan het begin van het mil-
lennium komt de belangstelling voor de
genoemde onderwerpen schoorvoetend
terug. De maatschappelijke ongelijkheden
in inkomen, vermogen en macht hebben
dan inmiddels dermate onwaarschijnlijke
proporties aangenomen dat, bijvoorbeeld,
de American Political Science Association zich
genoodzaakt ziet voor het eerst in een halve
eeuw speciale werkgroepen in het leven te
roepen die, in dit geval, de dramatische
gevolgen van de ongelijkheden in inkomen,
vermogen en macht voor de democratie

trachten te onderzoeken.23 Hierbij wordt
expliciet aandacht gevraagd voor de moge-
lijkheid dat vooral de maatschappelijk
geprivilegieerden die zich rond het bedrijfs-
leven hebben verzameld, een dermate grote
invloed op de meningsvorming binnen de
Amerikaanse samenleving uitoefenen dat
er van een open democratische ideeënstrijd
nauwelijks meer sprake is. 

Hoe is het zover kunnen komen? Hoe zijn
de lange jaren 80 tot stand gekomen? De
antwoorden hierop liggen deels reeds beslo-
ten in de analyse van Lindblom uit 1977.
Deze antwoorden hebben een structurele
en, hiermee samenhangend, een culturele
component. 

II.1. Structurele beperkingen door het
kapitalisme

De structurele component van de verkla-
ring van het wegebben van het kritisch den-
ken over de machtsrelatie tussen privaat
bedrijfsleven en democratie kunnen we
behandelen aan de hand van de kritiek die
Politics and Markets reeds na publicatie ten
deel viel. De desbetreffende kritiek, zo zullen
we zien, is door de tijd achterhaald.

In het vakblad Economica betitelde Cedric
Sandford Politics and Markets als ‘an impor-
tant book of majestic sweep’.24 Zijn belang-
rijkste bezwaar betrof echter de opvatting
van Lindblom dat private ondernemingen
een geprivilegieerde positie bezitten die vol-
strekt onvergelijkbaar is met die van vak-
bonden. In de Verenigde Staten en andere
polyarchieën mag dit juist zijn, maar ‘[t]o
the contemporary Briton this judgement
may seem odd’, schreef hij.25 Door het
instituut van de ‘closed shop’, de vele wet-
geving aangaande ontslagrecht en hun col-
lectieve onderhandelingen over inkomen,
lijken de vakbonden in Groot-Brittannië ‘to
exercise as much control over output and
employment as business. They exercise dis-
proportionate influence on party and elec-
toral politics. There is a predominant union
representation on the official organs of the
Labour Party’.26

Een vergelijkbaar bezwaar formuleerde
Alan Wolfe. Hoewel het bedrijfsleven geen
gewone belangengroep is, gaf Wolfe toe,
moet worden geconstateerd dat ‘its power
to manipulate the state is limited to some
degree by the organized power of the wor-
king class, even in a ‘bourgeois’ democra-
cy’. De visie van Lindblom ontbeert een
theorie over legitimatie, stelde Wolfe, ‘a
sense that if potential business power over
the state were actually used, working-class
and labor unrest would disrupt the system’.
In het bestaan van stakingen en communis-
tische partijen in Italië en Frankrijk zag
Wolfe voorts een bewijs dat er een grens is
aan ‘the ability of capital to do anything it
wants’.27 Lindbloms analyse van de macht
van het kapitaal ging volgens hem daarom
wellicht op in de Verenigde Staten, maar
niet in die landen waar de werkende klasse
sterk georganiseerd is.28

In zijn boek anticipeert Lindblom uitge-
breid op tegenwerpingen als die van
Sandford en Wolfe. Hij onderkent dat er
meer en meer pogingen zijn ondernomen
om te interveniëren in de vrijheid van
ondernemingen om op allerhande terrei-
nen, ook die van publieke aard, ongehin-
derd beslissingen te nemen. Maar hij stelt
dat deze interventies niet te ver kunnen
gaan, daar anders het functioneren van het
bestaande economische stelsel in gevaar
komt. Door de geprivilegieerde positie van
het bedrijfsleven in zijn relatie met de over-
heid, zullen de interventies ook niet te ver
gaan: de politieke leiders kunnen zich dit
vanwege hun electorale positie niet permit-
teren. Goedbeschouwd verklaart dit waar-
om na de jaren 70, die het hoogtepunt van
de naoorlogse overheidsinterventies in de
markt vormden, een massieve neoliberale
tegenbeweging is opgekomen: in hun
pogingen invloed op de marktbeslissingen
van de werkgevers te krijgen, vonden de
vakbonden uiteindelijk niet alleen de werk-
gevers, maar ook de politici op hun weg.

Specifiek met betrekking tot Groot-
Brittannië erkent Lindblom in 1977 dat de
Britse vakbonden meer invloed kunnen uit-
oefenen dan in de meeste andere polyar-
chieën het geval is. Hij constateert tevens
dat dit volgens sommigen de oorzaak is van
de zogenaamde ‘Engelse ziekte’: een lang-
durige economische stagnatie. Of dit juist
is, valt volgens hem moeilijk vast te stellen.

Maar wanneer dit verband inderdaad
bestaat, dan bewijst het slechts de noodza-
kelijkheid van een buitengewoon dispropor-
tionele invloed van het bedrijfsleven op de
economische stabiliteit en groei van polyar-
chieën. Lindblom schrijft: ‘A market-orien-
ted system may require for its success so
great a disproportion of business influence,
both through the privileged position of
business and through business dispropor-
tion in electoral and interest-group activity,
that even modest challenges to it are dis-
ruptive to economic stability and growth’
(p. 199). Zijn gelijk in deze wordt gedemon-
streerd door de ontwikkeling in Engeland
nadien. Eind jaren 70, de tijd waarin
Sandford en Wolfe hun kritiek formuleer-
den, werd Groot-Brittannië door een lange
reeks stakingen lamgelegd. De Labour-rege-
ringen van Wilson en Callaghan waren bin-
nen de bestaande sociaal-economische
structuren niet in staat om de vakbonden
tevreden te stellen en vervielen meer en
meer in besluiteloosheid. Mede hierdoor
kon de Conservatieve Partij aan de macht
komen. Zoals bekend werd de positie van de
vakbonden vervolgens door de langdurige
regering van Margareth Thatcher diep-
gaand uitgehold. Ook New Labour heeft dit
daarna niet meer hersteld. Tony Blair
maakte de Labour Party grotendeels los van
de vakbonden, vormde in plaats daarvan
innige banden met het bedrijfsleven29, libe-
raliseerde op ongekende wijze de arbeids-
markt en ondernam niets tegen de reeds
onder Thatcher sterk toenemende maat-
schappelijke ongelijkheid. Groot-Brittannië
is daarmee, zoals zoveel westerse landen,
steeds meer op de Verenigde Staten gaan lij-
ken en de kritiek dat Lindbloms these
onjuist is omdat het Verenigd Koninkrijk
een tegenvoorbeeld vormt, is hiermee
ondergraven. 

II.2. Culturele beperkingen door het 
kapitalisme

Private markteconomieën leggen niet
alleen structurele beperkingen op aan de
publieke besluitvorming van een democra-
tie. Zij beperken deze democratie ook recht-
streeks door een bepalende invloed uit te
oefenen op de ideeën, waarden en houdin-
gen die in omloop zijn. Het bedrijfsleven
doet dit allereerst rechtstreeks en doelbe-
wust. Daarnaast oefenen de waarden,
ideeën en houdingen die de positie van de
bedrijven rechtvaardigen en schragen een
enorme aantrekkingskracht uit op al diege-
nen die tot de kleine elite van geprivilegieer-
den hopen toe te treden.30

Een kleine, maar treffende illustratie van
de directe beïnvloeding vormen twee reacties
uit het bedrijfsleven op Lindbloms Politics and
Markets. Na de publicatie hiervan verscheen
er een grote advertentie van de oliemaat-
schappij Mobil op de opiniepagina van de
New York Times waarin uitdrukkelijk van
Lindblom afstand werd genomen.31 Op zijn
ideeën gingen de scribenten hierbij niet in: zij
stelden slechts dat het bedenkelijk was dat zij
juist door een Yale-professor werden aange-
hangen. Lindblom vroeg de redactie van de
New York Times te mogen reageren op het
stuk van Mobil. Dat mocht, maar net als
Mobil moest hij hiervoor wel een advertentie
kopen. Het laatste ging de financiële draag-
kracht van Lindblom te boven.32 Ook de olie-
maatschappij Exxon spande zich in om
Lindbloms gelijk te demonstreren. In zijn
functie van directeur van de Institution for
Social and Political Studies van Yale University
voerde Lindblom al geruime tijd gesprekken
met vertegenwoordigers van deze maat-
schappij over financiële steun voor onder-
zoek; geen onderzoek naar de geprivilegieer-
de positie van het bedrijfsleven, maar naar
milieubeleid. Na de publicatie van Politics and
Markets verbraken zij zonder verdere toelich-
ting alle verbindingen.33

Het hoeft geen betoog dat bedrijven enor-
me bedragen spenderen aan lobbyactivitei-
ten en aan pogingen om de politieke besluit-
vorming en de publieke opinie te beïnvloe-
den.34 Zo wordt Washington belegerd door
naar schatting 27.000 lobbyisten met een
jaarbudget van ongeveer drie miljard dollar.
Meer dan 6000 lobbyisten hebben zich in
Berlijn verzameld, meer dan 15.000 in
Brussel.35 Hun budgetten worden betaald
door ondernemingen en door belangen-
groepen van vooral de hogere sociale strata.
Belangengroepen vormen namelijk in afne-
mende mate een afspiegeling van de bevol-
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king. Dankzij hun sociaal pluriforme achter-
ban behartigden zij in het verleden vaak
breed gedragen waarden. Vandaag verte-
genwoordigen zij vooral specifieke, in de
regel beroepsgebonden belangen en dan
met name die van de hoger opgeleiden en
beter betaalden. De betrokkenen participe-
ren ook niet langer zelf in de politiek, maar
huren professionals in, lobbyisten dus, om
voor hun belangen op te komen. Het spreekt
voor zich dat vooral de kapitaalkrachtige
groepen aldus de beschikking hebben gekre-
gen over megafoons om hun stem te laten
horen. Belangengroepen die nog wel opko-
men voor de lagere strata, zoals vakbonden,
hebben tegelijkertijd sterk aan kracht inge-
boet of beschikken over aanmerkelijk min-
der middelen om lobbyisten in te huren.36

Jacobs en Skocpol concluderen in hun reeds
aangehaalde Inequality and American
Democracy: ‘U.S. government today is res-
ponsive mainly to the privileged and well-
organized, and is often not a powerful
instrument to correct social disparities or
look out for the needs of the majority. If dis-
parities of participation and influence beco-
me further entrenched, and if average citi-
zens give up on democratic government as a
tool to enhance security and opportunity for
all, unequal citizenship could take on a life
of its own, weakening American democracy
for a long time to come’.37

Het leidt weinig twijfel dat de sterke toene-
ming van de sociale ongelijkheid in bijna
alle westerse polyarchieën sinds de jaren 70
mede wordt verklaard door deze nog altijd
groeiende ongelijke toegang tot de publieke
besluitvorming. Evenzo leidt het weinig
twijfel dat individuen, groepen en instellin-
gen die tot de maatschappelijke elite gere-
kend kunnen worden, dankzij deze ongelijke
toegang meer en meer invloed kunnen uit-
oefenen op de publieke meningsvorming.38

Veel van de vigerende meningen rechtvaar-
digen en bevestigen dan ook de geprivilegi-
eerde positie van de bovenste strata, hetgeen
de sociale ongelijkheid verder verdiept.
Voorbeelden hiervan zijn de meningen dat
brede verzorgingsstaten en sociale gelijk-
heid slecht zijn voor de economie, dat over-
heidsinstellingen per definitie inefficiënter
en klantonvriendelijker zijn dan private
instellingen en dat eenieder volledig verant-
woordelijk is voor het eigen succes en falen
op de arbeidsmarkt en in het leven. Stuk
voor stuk opinies waarvoor geen enkel
ondubbelzinnig wetenschappelijk bewijs te
vinden is. Maar iedereen gelooft het.

Tot slot

Hoe kunnen we de lange jaren 80 beëindi-
gen? Dit lijkt buitengewoon moeilijk. De
electorale reacties tot dusver in een groot
deel van de westerse wereld op de grootste
economische crisis sinds de jaren 30
demonstreren hoe diep het gedachtegoed
van de jaren 80 is verankerd. Het feit dat de
crisis mede is veroorzaakt door een zelfver-
rijking en een ongelijkheid in inkomsten en
bonussen die herinnert aan de tijd van de
robber barons Rockefeller en Carnegie, ver-
andert dit niet. Fundamentele politieke dis-
cussies over maatschappelijke ordening
vinden eigenlijk nergens plaats. Men lijkt
zich niets anders meer te kunnen voorstel-
len dan de status quo. De laatste verkiezin-
gen in Nederland betitelde ik in dit blad
daarom reeds als Een lange leegte.39

De recente verkiezingen van 27 septem-
ber in het toch diep door de crisis getroffen
Duitsland zijn een ander voorbeeld. Zij wer-
den door tal van commentatoren uitgeroe-
pen tot de saaiste sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Het leek alsof er wei-
nig op het spel stond, alsof er maar weinig
te kiezen en te besluiten viel. En dit was ook
het geval. ‘Es fehlt ein Projekt, eine
Grundsatzidee. Das Große, das alles Kleine
bündelt. Es fehlt das Positive… Kleine Ziele,
matte Begriffe… Wer immer nur Kleines
hört, wird irgendwann kleingeistig’, con-
cludeerden twee journalisten van Die Zeit
die aan de vooravond van de verkiezingen
een rondgang hadden gemaakt langs de
Duitse ‘Stammtische’.40 De politiek in het
verre Berlijn kon nog maar weinigen boei-
en, bemerkten zij. Een maand voor de ver-
kiezingen gaf in overeenstemming hiermee
bij een landelijke enquête 84% van de geïn-
terviewden aan dat de verkiezingsstrijd hen
volkomen koud liet. Bijna de helft kon zelfs
de verkiezingsdatum niet noemen. Achttien
procent kon zich voorstellen op de fictieve

Horst-Schlämmer Partei van de komiek
Hape Kerkeling te stemmen. De politiek
wordt steeds minder ernstig genomen en als
oprecht aanzien, stelde Tillmann Prüfer
naar aanleiding hiervan in Die Zeit. Hij
haalde de Franse denker Jean Baudrillard
aan, volgens wie partijen nog slechts simu-
laties van partijen zijn. De sociaaldemocra-
tische partij doet net alsof zij een sociaalde-
mocratische partij is. Zij speelt een sociaal-
democratische partij. ‘Demnach wären die
Spassparteien die Simulation der
Simulation… Wo Politik zur Clownerie
wird, sind Clowns die besten Politiker.’41

Het laatste kan een goede verklaring vor-
men van de onder burgers en postmoderne
journalisten ongekend populaire Silvio
Berlusconi, de ondernemer die niets werke-
lijk serieus lijkt te nemen, ook de rechtstaat
en de democratie niet, en die uitstekend lijkt
te passen in een tijd waarin de politiek er
niets toe lijkt te doen. Waarom zullen we
ons daarom niet een beetje vermaken?
Sommigen vermoeden dan ook een grote
toekomst in de westerse wereld voor het
autocratisch populisme à la Berlusconi, ook
al wordt de betrokkene achtervolgd door
corruptieschandalen, beschuldigingen van
machtsmisbruik en buitensporigheden op
alle mogelijke gebieden.42

In Duitsland wonnen, zoals bekend, voor-
al de neoliberalen van de FDP. Door meer
van hetzelfde te beloven (belastingverla-
ging, meer vrijheid voor ondernemers)
behaalden zij het beste naoorlogse verkie-
zingsresultaat. De sociaaldemocraten van
de SPD, daarentegen, die voorzichtige her-
vormingen van het bestaande systeem
bepleitten, verloren dramatisch: zij boekten
het slechtste verkiezingsresultaat van de
laatste zes decennia – vooral ook omdat
zovelen niet meer de moeite namen de gang
naar de stembus te maken. Men gelooft er
niet meer in.

Het Britse Centre for Economics and
Business Research (CEBR) berekende eind
oktober dat de bonussen die dit jaar in de
City uitbetaald zullen worden bijna zeven
miljard bedragen, een stijging van 50% ten
opzichte van het voorgaande jaar. In het
laatste jaar ontvingen de betrokken finan-
ciële instellingen ruim een triljoen Euro aan
Brits belastinggeld om een totale ineenstor-
ting te voorkomen. De president van de
Bank of England, Mervyn King, betitelde
deze steun als ‘breathtaking’ en ‘unsustai-
nable’. En hij vervolgde: ‘To paraphrase a
great wartime leader [Churchill, HTB],
never in the field of financial endeavour has
so much money been owed by so few to so
many. And, one might add, so far with little
real reform.’43 King meende dat de banken
zich enorme risico’s konden permitteren
aangezien de politici het zich toch niet kon-
den veroorloven om de banken om te laten
vallen. Lindblom schreef dit in 1977. King
riep op tot structurele hervormingen. De
kans hierop lijkt klein. Ook dit schreef
Lindblom in 1977. Het bijgeloof in de ‘vrije
markt’ en het ‘private ondernemerschap’
heeft de cultuur inmiddels dermate door-
drenkt, dat zelfs wanneer de overheid nood-
gedwongen eigenaar is geworden van een
bank, de politiek de desbetreffende mana-
gers niet durft mee te delen dat van nu af
aan de politiek bepaalt wat de salarissen en
de bonussen zullen zijn. 

Kortom: Op naar de volgende crisis!
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gingsstaten van Europa. 
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Transformation: The Political and Economic
Origins of Our Time, Boston, Beacon Press,
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Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke
Competentie en het Plannen van een Toekomst,
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FIEKE KONIJN

Het in 1977 geopende Centre Beaubourg 
– later tot Centre Pompidou omgedoopt – in
Parijs heeft zowel in de eigentijdse receptie
als in de latere geschiedschrijving de status
gekregen van een icoon dat een totaal ande-
re omgang met kunst aankondigt.
Onmiddellijk na de opening verscheen een
analyse van Jean Baudrillard waarin hij
afrekende met het centrum. Zijn vernieti-
gende oordeel luidde: een karkas, een
omhulsel van de leegte waarin de kunst van
haar kritische potentie wordt ontdaan en
dientengevolge een monument voor de
dood van de cultuur. Beaubourg wordt in
zijn betoog het vehikel voor een cultuurkri-
tiek op de van consumentisme en entertain-
ment doortrokken samenleving; het vormt
er als het ware de uitgekomen voorspelling
van.1 Aan de andere kant van het spectrum
is het gebouw opgetogen begroet als een
nieuw museummodel en wordt het
beschouwd als het eerste van een lange
reeks spectaculaire museumgebouwen die
als hefboom hebben gefunctioneerd bij
stadsvernieuwingsprocessen, daarmee het
startpunt vormend voor de grote museum-
boom van de jaren 80 en 90.2 Naar mijn
mening neemt het Centre en het erin opge-
nomen Musée National d’Art Moderne
(MNAM) een verre van eenduidige positie
in en is de bewering dat het een breuk sym-
boliseert in de geschiedenis van kunstmu-
sea niet onproblematisch.

Het museumhistorische onderzoek richt
zich sinds het eind van de jaren 70 in toene-
mende mate op specifieke monumenten en
momenten die een omslag vertegenwoordi-
gen. Het is een vruchtbaar alternatief
gebleken voor de tot dan toe gangbare
benadering om de museumgeschiedenis
voor te stellen als een lange, doorlopende
ontwikkelingslijn en deze te beschrijven in
termen van ‘groei’ en ‘tot wasdom komen’.3
Deze ‘new museology’ is weliswaar toege-
spitst op het detecteren van breuken, maar
heeft niet de bedoeling om monumenten te
verbijzonderen tot mijlpalen of archetypi-
sche voorbeelden van een museumtype,
zoals bijvoorbeeld met het MoMA is
gebeurd en nog steeds gebeurt. In plaats
daarvan wil zij aan de hand van momenten
uit de geschiedenis onderzoeken hoe het
overtuigend nieuwe zich verhoudt tot resi-
duen uit voorgaande periodes en daarmee
de gelaagdheid en complexiteit van een spe-
cifieke historische situatie blootleggen.

Het voorbeeld van het Alte Museum in
Berlijn kan verheldering bieden. De inrich-
ting van het Alte Museum stamt uit 1830
en bestond uit een enfilade van zalen waar-
in een chronologische opeenvolging van
scholen was te zien, een in een ruimtelijk
parcours vertaalde kunstgeschiedenis. Om
die reden wordt het ontstaan van dit muse-
um aangemerkt als het beslissende moment
waarop de verbinding tussen de net ontlui-
kende kunsthistorische wetenschap en het
openbare museum tot stand kwam.4

Wanneer men het historisch materiaal er in
de volle breedte bijhaalt, wordt duidelijk
welk spanningsveld zich daar aftekende.
Wat betreft de taak die het museum zou
moeten krijgen, speelde in de aanloop naar
de realisatie een conflict tussen twee partij-
en, de ene met een in de traditie gewortelde
visie, de ander met een radicaal nieuwe
opvatting. Geruime tijd bleef onbeslist
welke visie uiteindelijk zou prevaleren en de
presentatie zou bepalen. Uiteindelijk won
de moderne kunsthistorische benadering
het van de tot dan toe gangbare academi-
sche kunstbeschouwelijke praktijk; maar
dat verliep minder rechtlijnig en eenduidig
dan we op grond van het heldere eindresul-
taat geneigd zijn te denken.5

Stadsvernieuwing of culturele 
vernieuwing

Van de verschillende aspecten die betrokken
kunnen worden bij de afweging hoe
Beaubourg zich verhoudt tot vernieuwing
en traditie, lijkt dat van de stedelijke ver-

nieuwing op het eerste gezicht een duidelij-
ke zaak. Beaubourg zou het begin inluiden
van een tijdperk waarin musea de motor
van urbane revitalisering zijn. In dat ver-
band spreekt zelfs een genuanceerd histori-
cus als Lorente van een ‘watershed’.6

Inderdaad accelereert het tempo van
museale nieuwbouwprojecten vanaf het
eind van de jaren 70, maar ter nuancering
dient gezegd dat museumbouw als motor
van stadsvernieuwing een lange historische
traditie heeft. Dat gaat zover terug als de
stadsaanleg rondom het Fridericianum in
Kassel in de 18de eeuw of rondom de
Glyptothek in München en het Alte
Museum in Berlijn aan het begin van de
19de eeuw.7 Dichterbij in de tijd ligt het
voorbeeld van de stichting van het
Moderna Museet in Stockholm, dat in 1958
een impuls vormde voor de renovatie van de
omliggende buurt. Ook de uiteindelijke rea-
lisatie van het MoCA (Museum of
Contemporary Art) in Los Angeles in 1986,
waar vanaf 1979 tal van groeperingen bij
betrokken waren, vormde het eindpunt van
een initiatief tot stadsvernieuwing dat al uit
1948 dateerde.8 Zonder uitzondering gaat
het bij deze voorbeelden om langdurige en
complexe processen, wat er voor pleit om
het uiteindelijke gebouw eerder als de uit-
komst van een proces te beschouwen dan
als een plotseling nieuw feit. Op een ander
niveau wordt het natuurlijk wél een nieuw
feit, namelijk wanneer het zijn leven na vol-
tooiing aanvangt en er zich allerlei nieuwe
betekenissen aan gaan hechten.

In de receptie van Beaubourg is enigszins
naar de achtergrond verschoven dat de
ideeën eind 1969, toen president Georges
Pompidou (1911-1974) met zijn persoon-
lijke inbreng het initiatief tot de oprichting
nam, nog lang niet uitgekristalliseerd
waren. Er was in zijn aankondiging van het
plan slechts sprake van een ‘vaste musée’
en ‘installations spéciales’ voor diverse
kunsttakken en een bibliotheek.9 Het plan
was een direct antwoord op de maatschap-
pelijke onrust van 1968, maar in feite
speelden discussies over de intellectuele en
culturele stagnatie waarin Frankrijk zich
bevond al sinds de jaren 50. Cultuur-
spreiding, informatie en een zo direct moge-
lijk contact met de bronnen van creativiteit
zouden deze moeten doorbreken. Het was
in eerste instantie om kunst naar de wijken
te brengen dat het verwaarloosde plateau
Beaubourg, low profile en niet geassocieerd
met overheidsgebouwen, als locatie werd
gekozen.10 Dat dit na 1977 tot een gentrifi-
cation van de wijk zou leiden en tot de ver-
dwijning van de oorspronkelijke bewoners
en hun ‘nerinkjes’ geeft aan dat het project
een eigen dynamiek had gekregen.

Het museale concept – flexibiliteit 
en informatie

In het programma van eisen dat voor de ont-
werpwedstrijd van architecten was opge-
steld en in 1971 verscheen, wordt om maxi-
male flexibiliteit en transparantie gevraagd.
Om telkens andere activiteiten te kunnen
organiseren ligt als belangrijkste eis op tafel
dat er heel veel tentoonstellingsruimte
komt, voor alle instellingen die een plaats
binnen het Centre zullen krijgen, met daarin
‘salles polyvalentes’. Alles staat in functie
van de wens een gedifferentieerd publiek
informatie te verschaffen. Binnen dat
publiek wordt onderscheid gemaakt tussen
het brede publiek, de specialist en de kunste-
naar. Wanneer het opent, professionaliseert
het Centre dan ook als een van de eerste
instellingen in Frankrijk het communicatie-
ve en publicitaire beleid.11 Pompidou’s vage
museale concept is inmiddels aangescherpt.
In een verklaring uit 1972 spreekt hij van
een cultureel centrum dat tegelijk ‘musée et
centre de création’ zal zijn. Hij vervolgt dat
zo’n museum alleen maar aan de moderne
kunst gewijd zal kunnen zijn, immers ‘La
création, évidemment, serait moderne et
évoluerait sans cesse’.12

In het ideaal om broedplaats te zijn voor
de levende kunst betoont Beaubourg zich
erfgenaam van wat op diverse plaatsen in

de jaren 50 en 60 in praktijk was gebracht.
Als directe voorbeelden worden vaak het
beleid genoemd van Barr in het MoMA, dat
van Sandberg in het Stedelijk Museum en
dat van Pontus Hultèn in Moderna Museet
in Stockholm. Maar je kunt in feite alle
gelukte en niet gelukte museumstichtingen
van de 20ste eeuw met het ideaal van het
levende museum verbinden. Ook de vraag
naar voortdurend aanpasbare ruimtes om
kunst te tonen is niet uniek. De werkelijke
mijlpaal daarvoor is het door Joseph Olbrich
ontworpen Secessionsgebouw in Wenen uit
1898, dat met zijn open plattegrond de
mogelijkheid bood om voor iedere tentoon-
stelling die er werd gehouden een nieuw
parcours uit te zetten en de vormgeving op
de inhoud af te stemmen. Maar toegegeven,
het Secessionsgebouw was en is het podium
van een kunstenaarsvereniging en er zijn
niet veel museumgebouwen als flexibele
architectuur gerealiseerd. Tot de weinige
voorbeelden behoren het gebouw van het
MoMA uit 1939, de nieuwe vleugel van het
Stedelijk ontworpen door F.A. Eschauzier en
Willem Sandberg, en het MASP in São
Paulo uit 1968 dat door Lina Bo Bardi is
gebouwd, alle met flexibele wanden. 

Ook in dit geval valt er dus veel voor te
zeggen om Beaubourg niet als de abrupte
manifestatie van een nieuw museaal con-
cept te beschouwen en het in plaats daar-
van in de lijn van de museale traditie te
plaatsen. Er zijn daarin vergelijkbare initia-
tieven te vinden voor zowel het uitgangs-
punt van de flexibiliteit, als voor de combi-
natie van functies (in Beaubourg is bijvoor-
beeld ook een bibliotheek ondergebracht)
en voor de communicatieve strategieën.
Zoekend naar wat dan toch specifiek voor
Beaubourg kan gelden, kom ik, evenals bij
de stadsontwikkeling, bij de schaal waarop
en de pregnantie waarmee een en ander is
gerealiseerd. Het Centre Pompidou bezit een
wonderlijk soort antimonumentale onver-
schilligheid. Geen ander gebouw onttrekt
zich zo aan iedere representativiteit of hië-
rarchie; het is inderdaad een leeg scherm.
Het was door de architecten als niet meer
dan een stuk gereedschap bedoeld en mocht
gerust een totaal andere bestemming krij-
gen wanneer dat opportuun zou blijken.13

Wat betreft de kritiek dat het gebouw met
zijn spectaculaire architectuur zelf een eve-
nement is geworden, is het illustratief een
vergelijking te maken met wat in New York
gebeurde in het Metropolitan Museum.
Daar was Thomas Hoving directeur tussen
1967 en 1977, exact in de jaren van con-
ceptie en uitvoering van Beaubourg. Hij
voerde een bijzonder agressief, op expansie
en massavermaak gericht beleid, onder
andere met het organiseren van grote
blockbusters die als visueel spektakel in de
markt werden gezet. In die periode is ook
het hangen van grote banieren aan de
museumgevel begonnen. Het binnenhalen
van Diane Vreeland, editor van Vogue en
Harper’s Bazaar, paste in zijn strategie om
het museum te laten meeliften op de celebri-
ty-cult. Hovings pimpen van het eerbied-
waardige museum leidde trouwens tot hef-
tig protest van collega’s en pers. Hem werd
een desastreuze ‘curatorial sell-out‘ verwe-
ten.14 Het beleid van Beaubourg met zijn
nadruk op publieksinformatie steekt daar
dan toch wel veel gunstiger tegen af. Ook al
komen de bezoekende mensenmassa’s voor
een belangrijk deel voor de experience van
het gebouw, er is wel degelijk sprake van
een missie. Eerder dan Beaubourg zijn het
dan ook initiatieven als die van Hoving die
de verplatting en commercialisering van de
jaren 80 en 90 inleiden.

Geografische verschuivingen

Tegelijkertijd zijn er verschuivingen aan te
wijzen die wel degelijk wijzen op een breuk
die zich om de tijd van de oprichting van het
Centre Pompidou afspeelt. Dat wordt duide-
lijk wanneer we de visuele brutaliteit van
het Centre even laten voor wat het is en het
museum niet in de eerste plaats als een
architectonisch fenomeen beschouwen,
maar kijken naar de verschuivingen van de

geografische zwaartepunten in de museum-
wereld en de omgang met de kunstgeschie-
denis erbij betrekken.

In de jaren 50 vond een doorbraak plaats
in de internationalisering van musea van
moderne kunst. Eerst in deze jaren van
wederopbouw wordt het blikveld van deze
musea werkelijk grensoverschrijdend en
schudden zij de connectie af met een 19de-
eeuws, op de nationale kunst georiënteerd
beleid. Het opmerkelijke is dat niet de musea
in de metropolen Parijs, Londen of Berlijn
hiervan de voortrekkers waren, maar
musea die buiten de grote centra gelegen
waren. In de jaren 50 waren de vitale cen-
tra Basel met Georg Schmidt en Arnold
Rüdlinger, Krefeld met Paul Wember en
Amsterdam met Willem Sandberg. Iets later
kwamen daar onder meer Stockholm met
Pontus Hultèn en Eindhoven met Edy de
Wilde bij. Tekenend voor de mentaliteit om
over de grenzen te kijken is het netwerk van
onderlinge persoonlijke contacten dat zich
tussen deze directeuren ontwikkelde. Ook
het grote reizen, zowel van deze directeuren
als van hun projecten, kwam na de stagna-
tie van de oorlogsjaren nu pas goed op
gang. Sandberg maakte in 1949 als een van
de eersten de reis naar New York, Rüdlinger
volgde in 1957.

Afgezet tegen de activistische invulling
van het beleid van deze directeuren waren
de musea van moderne kunst in de metro-
polen verstard gebleven of geraakt. Het
MoMA verloor in de jaren 60 na de dood
van directeur René d’Harnoncourt en het
vertrek van Alfred Barr zijn voorhoedefunc-
tie. Het lag in toenemende mate onder vuur
omdat het de aansluiting met de actualiteit
miste. Tate Britain in Londen had nog
steeds een kleine en matige collectie inter-
nationale moderne kunst en beschikte over
weinig ruimte om deze te presenteren.
Berlijn kreeg pas eind jaren 60 zijn Neue
Nationalgalerie. En het MNAM in Parijs, dat
pas na veel strubbelingen tot stand was
gekomen, bevond zich rond 1960 op een
dieptepunt van stagnatie.

De realisatie van Beaubourg markeert
een volgende geografische verschuiving,
waarbij de metropolen hun rol hernemen.
Parijs weer op de culturele kaart zetten, was
het uitdrukkelijke motief voor de stichting.
Hiermee werd in feite de basis gelegd voor
een ontwikkeling die rond 2000 culmineert
in de situatie dat drie zeer grote spelers de
museumsector domineren: MoMA, Centre
Pompidou en Tate Modern. Dat is mede
mogelijk geworden doordat de collectievor-
ming in deze musea vanaf 1980 in hoog
tempo doorgaat, zoals bij het MoMA, of
door initiatieven van de overheid een enor-
me impuls krijgt, zoals bij het MNAM en
Tate Britain.

Tentoonstellingen en collectievorming

Hultèn heeft de eer gehad om de eerste bui-
tenlandse directeur van een Frans museum
geweest te zijn (1973-1981). Hij breekt
radicaal met het beleid van Jean Cassou,
directeur tussen 1945 en 1965, om in het
MNAM het verhaal van het modernisme
vanuit Frans perspectief te vertellen. Het is
vooral deze geografische heroriëntering, dit
opnieuw lezen en schrijven van de nationa-
le memorie zoals het wel is genoemd, dat
mijns inziens vernieuwend is geweest.
Hultèn realiseert deze politiek zowel via het
tentoonstellingsbeleid als via de collectie-
vorming. De collectie, tot dan toe vooral
gericht op de Franse avant-garde tot en met
de École de Paris, wordt naar alle richtingen
exponentieel uitgebreid, dankzij forse steun
van de overheid en van particulieren.
Verder komt in een verbazingwekkend
rappe opeenvolging een aantal grote ten-
toonstellingen tot stand die de kunstgeogra-
fie onder de loep nemen en de betrekkingen
tussen Parijs en respectievelijk New York
(1977), Berlijn (1979) en Moskou (1979)
in kaart brengen. Met Paris-Paris staat dan
in 1981 de hoofdstad zelf centraal.
Vervolgens ging het er bij Les Réalismes
1919-1939 (1981) en Vienne, L’ apocalypse
joyeuse (1986) om lezingen van de kunstge-

Centre Beaubourg in de geografie van de 
museumgeschiedenis
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schiedenis te onderzoeken. Les Réalismes
stelde een problematisch geacht aspect van
de moderne kunst centraal met veel aan-
dacht voor de samenhang tussen kunst en
politiek in de betreffende periode 1919-
1939. Vienne kwam pas onder Hultèns
opvolger Dominique Bozo tot stand, maar
was al wel door Hultèn gepland als onder-
deel van de reeks geografische zwaartepun-
ten.

Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat
Hultèn via deze programmering doelbe-
wust een dialoog aanging met de reeks ten-
toonstellingen waarmee Barr zijn directo-
raat van het MoMA begon. Nadat Barr in de
jaren 30 het modernisme in kaart had
gebracht, was dit de eerste keer dat een zo
systematische en groots opgezette herijking
van de avant-gardestromingen plaatsvond.
Een aanwijzing daarvoor zie ik ook in het
feit dat hij in 1968 voor het MoMA de ten-
toonstelling The Machine as Seen at the End of
the Mechanical Age had gemaakt, die met
Machine Art uit 1934 eveneens een histori-
sche pendant heeft in MoMA’s tentoonstel-
lingsgeschiedenis. Tegenover Barrs forma-
listische denken in stromingen zet Hultèn
interactie, informatie en beweging als for-
merende krachten. Daarmee handelt hij in
één lijn met het architectonische en museo-
logische kader dat hij vanaf 1970 als lid
van de wedstrijdcommissie had helpen ont-
wikkelen.

Met hoeveel programmatisch overleg
Hultèn te werk ging, blijkt ook uit de drie
exposities waarmee Centre Beaubourg in
1977 opende: Paris-New York, een grote
retrospectieve van Marcel Duchamp (de eer-
ste in Frankrijk) en Le Crocrodrome de Zig et
Puce als actueel kunstwerk in de entreeruim-
te bij binnenkomst. Deze Crocrodrome kwam
op locatie tot stand in samenwerking tussen
Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle,
Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri en
Hultèn zelf. Ieder van hen nam een deel van
dit ‘monster’ voor zijn rekening. Evenals het
inschakelen van Pierre Restany bij de ten-
toonstelling Paris-New York moest dit werk de
rol van het museum als ‘centre de création’

waarmaken. Anno 1977 was dit echter
geen keuze die op de huid zat van actuele
ontwikkelingen in de kunst. Hultèn lijkt
hiermee te veel achterom te kijken naar de
eerdere ludieke, collectief gemaakte ensce-
neringen uit zijn carrière, zoals Dylaby
(Stedelijk Museum, Amsterdam 1962) en
Hon (She – A Cathedral) (Moderna Museet,
Stockholm, 1966). In dat tijdsbestek was
een dergelijke procesmatige, publieksparti-
cipatie uitlokkende aanpak baanbrekend,
maar ruim tien jaren later niet meer.

Daarmee symboliseert de Crocrodrome,
ongewild natuurlijk, de positie die
Beaubourg heeft bij de opening: culminatie
en eindpunt van de jaren 50 en 60. Het
Centre bleek het ideaal van het museum als
plaats van productie van kunst niet op een
interessante manier in te kunnen vullen, en
raakte in de loop van de jaren 80 zijn zelfge-
kozen weg om zich als kunsthistorisch ver-
nieuwend museum te profileren kwijt. De
vermenging van functies bleek in de loop
van de tijd aanleiding te geven tot tal van
conflicten. De concurrentie tussen de afde-
lingen won het van het ideaal van een syn-
ergie tussen de kunsten. 

1980-2000 – diversificatie en 
monopolisering

Is er iets te zeggen over de erfenis van de
jaren 80? Duidelijk is dat de stroom van
nieuwe stichtingen sinds die tijd tot een
steeds grotere diversificatie van de muse-
umwereld heeft geleid. Er zijn meer splitsin-
gen tussen modern en contemporain bijge-
komen, er worden steeds meer alternatieve
ruimtes opgericht en er worden steeds meer
musea gewijd aan één kunstenaar. Ook het
aantal particuliere stichtingen neemt
enorm toe. Die diversificatie geldt ook voor
het schrijven van de kunstgeschiedenis. Na
het vertrek van Hultèn verstart de collectie-
opstelling in het MNAM en is ook elders
geen vergelijkbaar utopisch, overkoepelend
project te vinden zoals uit de beginjaren
van diens directoraat. In plaats daarvan

verschijnen, parallel aan de opkomst van de
tentoonstellingsmaker, sterk individueel
gekleurde lezingen van de kunstgeschiede-
nis.15

Met de wetenschap van nu blijkt dat
andere proces, het uitgroeien van MoMA,
MNAM en Tate Modern tot megamusea,
misschien wel veel ingrijpender geweest te
zijn. Deze situatie impliceert een ingrijpen-
de herschikking van de machtsverhoudin-
gen in de museumwereld en zal de uitda-
ging vormen voor de volgende decennia:
Worden de grote drie zwarte gaten die alles
naar zich toe zuigen?

Noten

1 Zie Jean Baudrillard, Het Beaubourg effect:
implosie en ontrading, Delft, Stylos, 1984; de
Franse editie verscheen in 1977.

2 Zie Douglas Davis, The Museum Transformed.
Design and Culture in the Post-Pompidou Age,
New York, Abbeville Press, 1990; Karsten
Schubert, The Curator’s Egg. The Evolution of
the Museum Concept from the French Revolution
to the Present Day, London, One-Off Press,
2000. Schubert stelt de museumgeschiedenis
tot aan 1977 voor als een lineair verlopende
evolutie, waarbij vanaf het Louvre eind 18de
eeuw de fakkel telkens door een ander land
wordt overgenomen. Sinds Pompidou is er niet
één richting meer.

3 Zie bijvoorbeeld Germain Bazin, The Museum
Age, Brussel/London, Desoer/L.S.P., 1967.

4 Rosalind Krauss, Postmodernism’s Museum
Without Walls, in: Reesa Greenberg, Bruce W.
Ferguson, Sandy Nairne (red.), Thinking about
Exhibitions, London, Routledge, 1996, 
pp. 341-348.

5 Zie Elsa van Wezel, Museumconcept en geschied-
opvatting. Het Alte en Neue Museum in Berlijn,
in: Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers, Mieke
Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea.
Het verzamelen en presenteren van naturalia en
kunst van 1500 tot heden, Zwolle, Open
Universiteit/Waanders Uitgevers, 2005, 
pp. 289-318. Zie eveneens Douglas Crimp, 
The Postmodern Museum, in: On the Museum’s
Ruins, Cambridge (Mass.)/London, MIT Press,
1993, pp. 283-325.

6 J. Pedro Lorente, Cathedrals of Urban Modernity.
The First Museums of Contemporary Art, 1800-
1930, Aldershot, Ashgate, 1998, pp. 254-258.

7 Zie de inleiding in Michaela Giebelhausen
(red.), The Architecture of the Museum. Symbolic
Structures, Urban Contexts, Manchester,
Manchester University Press, 2003, pp. 1-14.
Een deel van deze bundel is gewijd aan ‘urban
reimaging’ en de plaats van musea in het weef-
sel van de stad. Giebelhausen vindt ‘the desire
for the urban view’ bij uitstek typerend voor de
jaren 90. Zie voor de 19de eeuw Lorente, op.
cit. (noot 6). Zie voor Kassel, Debora Meijers,
Het ‘encyclopedische’ museum van de achttiende
eeuw, in Kabinetten, galerijen en musea…, op. cit.
(noot 5), pp. 153-178. Overigens kan het bijna
geen toeval zijn dat Pontus Hultèn voordien in
Stockholm en daarna in Los Angeles directeur
is geweest. Hij moet een voorkeur hebben
gehad voor dit soort musea.

8 Lorente, op. cit. (noot 6), pp. 251 en 254. 
9 Jean Lauxerois, L’utopie Beaubourg, vingt ans

après, Paris, Bibliothèque publique d’informa-
tion, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 71.

10 Rebecca J. DeRoo, The Museum Establishment
and Contemporary Art. The Politics of Artistic
Display in France after 1968, Cambridge,
Cambridge University Press, 2006, 
pp. 170-171. 

11 Lauxerois, op. cit. (noot 9), p. 48; Bernadette
Dufrêne, La creation de Beaubourg, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, 2000, 
pp. 130-140.

12 Lauxerois, ibid., p. 71; citaat uit een artikel
van Pompidou in Le Monde van 17 oktober
1972.

13 Lauxerois, ibid., p. 49.
14 Schubert, op. cit. (noot 2), pp. 72-74.
15 Fieke Konijn, Van lineair naar ruimtelijk? 

De kunsthistoricus in het museum, in Kunstlicht
jrg. 20, nrs. 3/4, 1999, pp. 68-73.
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Le Crocrodrome de Zig et Puce, Centre Georges Pompidou, 1977
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ANTONY HUDEK

Hoewel een aantal 20ste-eeuwse tentoon-
stellingen al de status van ‘mijlpaal’ geniet,
was één expositie tot voor kort aan de aan-
dacht van kunsthistorici ontsnapt: 
Les Immatériaux, dat in 1985 werd georga-
niseerd door het Centre Georges Pompidou
in Parijs en waarvoor de filosoof Jean-
François Lyotard als curator optrad, samen
met de designhistoricus en theoreticus
Thierry Chaput.1 Het blijft voorlopig een
raadsel waarom een tentoonstelling als
deze, die heel wat ingewortelde tentoonstel-
lingsconventies tartte, zo lang buiten
beschouwing is gebleven. Vernieuwend was
ze onder meer omdat ze een van de eerste
tentoonstellingen was waarin een filosoof
de hoofdrol speelde en ze daarmee de weg
baande voor heel wat andere evenementen
waarvoor intellectuelen als ad-hoccurator
zouden optreden.2 Lyotard en Chaput lieten
de gebruikelijke opeenvolging van witte
kubussen links liggen: om de hele vijfde ver-
dieping van het Centre Pompidou in te
delen, gebruikten ze grote stukken onge-
kleurd plaatgaas die aan het plafond beves-
tigd waren, zodat de structuur leek te zwe-
ven in een grijze duisternis. In tegenstelling
tot de gebruikelijke neutrale belichting
werd voor Les Immatériaux een erg theatra-
le set gebruikt – het werk van de jonge sce-
nografe Françoise Michel – die speelde met
sterke contrasten tussen spots en haast
complete duisternis.3 In de woorden van
Chaput: ‘Getooid in een veeleisend grijs, in
een onwaarschijnlijke belichting, met
onvoorspelbare ideeën die kunnen blijven
zweven, op dit uur, deze dag, dit jaar, in
suspens, streng geordend maar zonder sys-
teem, stellen ‘Les Immatériaux’ zichzelf
tentoon, tussen zien, voelen en horen.’4

Les Immatériaux beperkte zich niet tot het
tentoonstellen van stukken van één catego-
rie, maar bracht een brede waaier van
objecten samen, van de nieuwste industrië-
le robots en personal computers tot holo-
grammen, interactieve geluidsinstallaties
en 3D-cinema, naast schilderijen, foto’s en
sculpturen (deze laatste varieerden van een
oud-Egyptisch bas-reliëf tot werk van Dan
Graham, Joseph Kosuth en Giovanni
Anselmo). De heterogeniteit van de objec-
ten kan worden verklaard doordat veel van
de geëxposeerde stukken al waren gekozen
door Chaput en anderen, lang voordat
Lyotard in 1983 werd uitgenodigd om aan
het project deel te nemen.5 Het Centre de
Création Industrielle (CCI) – de meer ‘socio-
logisch’ gerichte entiteit die zich in het
Centre Pompidou bezighield met architec-
tuur en design, en die Les Immatériaux had
geïnitieerd – had zeker al sinds 1982 een
tentoonstelling over nieuwe industriële
materialen gepland, die in 1984 had moe-
ten plaatsvinden.6 Die tentoonstelling
kreeg werktitels mee als Création et matéri-
aux nouveaux, Matériau et création,
Matériaux nouveaux et création en uiteinde-
lijk La matière dans tous ses états, en bevatte
al veel van de innovaties die later terecht
zouden komen in Les Immatériaux.7

Voorbeelden zijn de klemtoon op taal als
materie, het immateriële van geavanceerde
technologische materialen (van textiel tot
plastic en holografie), het tentoonstellen
van recente technologische ontwikkelingen
op het gebied van voeding, architectuur,
muziek en video en – zeer belangrijk – een
experimentele catalogus, die (haast) in real-
time werd geproduceerd, uitsluitend met
behulp van een computer. Bij die vroegere
versies van de tentoonstelling waren veel
latere protagonisten van Les Immatériaux
betrokken, zoals Jean-Louis Bossier (naast
verschillende andere docenten van de
Université Paris VIII, waar Lyotard in die
tijd doceerde) en Eve Ritscher (een in
Londen gevestigde holografieconsultant).
Daarnaast kon Les Immatériaux voordeel
halen uit projecten die tegelijkertijd door
andere teams in het Centre Pompidou
waren opgezet en die zich bij het project van
Lyotard en Chaput aansloten, toen bleek
dat hun thema’s elkaar overlapten. Zo werd
een tentoonstellingsproject over muziek-

video’s van het Musée national d’art
moderne ingelijfd in Les Immatériaux en
hetzelfde lijkt ook te zijn gebeurd met een
project over elektroakoestische muziek dat
was ontwikkeld door het Institut de
Recherche et de Coordination Acoustique/
Musique (Ircam).8

Hoewel andere instellingen hun interesse
voor de tentoonstelling lieten blijken, was Les
Immatériaux toch te veel een reflectie van de
ongewone museografische locatie waarin het
was ontstaan – het CCI in het Centre
Pompidou – om zonder meer naar andere
contexten overgebracht te kunnen worden.9

Les Immatériaux was immers niet zomaar een
tentoonstelling op de vijfde verdieping van
het Centre Pompidou. De expositie maakte
gebruik van alle entiteiten in het Centre
Pompidou, onder meer om muziekopvoerin-
gen te brengen (met de wereldpremière van
Karlheinz Stockhausens Kathinka’s Gesang),
een indrukwekkend filmprogramma (onder
de titel Ciné-Immatériaux en met Claudine
Eizykman en Guy Fihman als curatoren), een
driedaags seminarie over de relatie tussen
architectuur, wetenschap en filosofie, en –
naast de catalogi – drie samenhangende
publicaties.10 Les Immatériaux zou zelfs een
van de laatste tentoonstellingen worden die
erin slaagden de oorspronkelijke ambitie van
het Centre Pompidou te realiseren: uitgroeien
tot een centrum dat openstaat voor alle vor-
men van expressie, van industriële vormge-
ving en stedenbouw tot schilderkunst en per-
formance, en vooral nooit een modernistisch
museum worden dat stoelt op de keurige
scheiding van departementen op grond van
het gekozen expressiemedium.11 Als schar-
niermoment wees Les Immatériaux op de
behoefte aan meer grensvervaging tussen de
disciplines, maar tegelijk betekende de exposi-
tie ook het einde van het postmoderne poten-
tieel om die grensvervaging te ‘dramatise-
ren’.12 Zoals Chaput het in 1985 formuleer-
de: Les Immatériaux vertegenwoordigde ‘een
van de laatste ‘romantische’ ervaringen’.13

Als initiator en belangrijkste vertegen-
woordiger van het Centre Pompidou kan de
rol van Chaput in de tentoonstelling niet
worden onderschat, hoewel hij voor het
publiek en zeker voor de media de minst
zichtbare van beide curatoren was.14

Bernard Blistène was verantwoordelijk voor
de selectie van de meeste kunstwerken in Les
Immatériaux, maar het Egyptische bas-reliëf
was een persoonlijke keuze van Lyotard en
we mogen veronderstellen dat Lyotard
Blistène ook heeft aangezet om Marcel
Duchamp, Daniel Buren en Jacques Monory
op te nemen, aangezien hij uitvoerig over die
drie kunstenaars had geschreven voordat
hij bij Les Immatériaux betrokken raakte.15

Wat Lyotard zelf betreft: hij stak een handje
toe om sommige bruiklenen te verkrijgen en
prominente figuren warm te maken voor de
tentoonstellingscatalogi, maar hij bedacht
ook mee de overkoepelende linguïstische
structuur van de tentoonstelling. Al in de
lente van 1984 had Lyotard voorgesteld om
vijf Franse woorden die waren afgeleid van
de Indo-Europese stam ‘màt’ (met de hand
maken, meten, bouwen) te koppelen aan het
communicatiemodel dat aanvankelijk was
ontwikkeld door Harold Laswell – ‘wie/zegt
wat/in welk kanaal/aan wie/met welke
effecten?’ – en dat later door Claude
Shannon en Norbert Wiener was vertaald in
een communicatieschema, een schema dat
Roman Jakobson vervolgens had toegepast
op de linguïstiek en in het licht daarvan had
gecorrigeerd. Lyotards versmelting van die
communicatiemodellen met de etymologi-
sche màt-termen kun je nauwelijks rigou-
reus noemen.16 Hij poneert een epistemolo-
gische kortsluiting tussen heterogene dis-
coursen – een poëtisch discours en een
wetenschappelijk discours – om de volgende
gelijkwaardigheden te formuleren: matériau
= support (medium), matériel = destinataire
(bestemmeling), maternité = destinateur (de
zender van de boodschap), matière = référent
(referent) en matrice = code (code). 

Uit de tekeningen die zijn samengebracht
in de afdeling Album van de tentoonstel-
lingscatalogus blijkt dat de indeling van Les
Immatériaux in september 1984 zo goed als
vastlag. Zodra de bezoeker de gang achter

zich had gelaten, zou hij of zij moeten kiezen
tussen vijf strengen (of ‘valenties’) die hem
doorheen de tentoonstelling zouden leiden
en die overeenstemden met de vijf màt-
strengen. Elke màt-streng zou een aantal
‘zones’ omvatten, waarbij elke ‘zone’ tot één
geheel werd gestempeld door een gemeen-
schappelijke geluidsband, die de bezoekers
konden horen in de hoofdtelefoons die ze
aan het begin van de tentoonstelling had-
den gekregen.17 (De geluidsband, waarvoor
Dolorès Rogozinski als curator optrad en
Gérard Chiron als technicus, bestond uit
fragmenten van literaire en filosofische tek-
sten, geschreven door auteurs als Maurice
Blanchot en Samuel Beckett.)

Elke ‘zone’ werd verder onderverdeeld in
verschillende ‘sites’, installaties van ver-
schillende grootte die al dan niet verwezen
naar de màt-streng waar ze thuishoorden.
Zo figureerden in de ‘Nu vain’-site, die werd
ontworpen door Martine Moinot – een sleu-
telfiguur in het team dat Lyotard in het
Centre Pompidou ruggensteun gaf – ‘twaalf
aseksuele mannequins. Op de achtergrond
werd een fragment van Joseph Losey’s film
Monsieur Klein vertoond, afgewisseld met
een foto van een concentratiekampgevan-
gene.’18 Wanneer de bezoeker deze site
betrad – een van de drie sites in de eerste
‘zone’ van de màt-streng ‘matériau’ – kreeg
hij of zij Antonin Artaud te horen (Pour en
finir avec le jugement de Dieu uit 1948, oor-
spronkelijk bedoeld voor een radio-uitzen-
ding) en Jacob Rogozinski (De engel). Zo gid-
ste de geluidsband de eenzame bezoeker
doorheen het duister van de tentoonstelling
– of juister: zo werd de bezoeker op een
dwaalspoor gebracht, terwijl hij of zij van
de ene site of streng naar de andere zwierf,
met als enige oriëntatie de aflossing van de
ene stem door de andere: het signaal dat de
bezoeker een nieuwe zone betrad.

Doordat de bezoeker de vrijheid kreeg om
zelf zijn of haar volgorde van ‘sites’ en
‘zones’ te kiezen, waren geen twee trajecten
doorheen Les Immatériaux ooit identiek.
Toch hielden Lyotard en Chaput de zwerfpa-
tronen van de bezoekers zorgvuldig bij.
Daarvoor bedachten ze een dicht netwerk
van zelfindexerende knooppunten, zowel
binnen als buiten de tentoonstelling. Het
was de bedoeling dat elke bezoeker een
magneetkaart zou krijgen waarmee hij de
‘sites’ zou registreren die hij of zij zou passe-
ren: bij het verlaten van de tentoonstelling
kon hij of zij daarmee dan een print maken
van het afgelegde traject. (Dat systeem van
‘mise en carte’ lijkt uiteindelijk niet gebruikt
te zijn geweest.19) Een andere zelfindexeren-
de knoop in Les Immatériaux was ‘Les varia-
bles cachées’ in ‘zone’ 12 (in de streng
‘matrice’), waarmee bezoekers op een com-
puterterminal een reeks vragen konden
beantwoorden. De antwoorden stoffeerden
statistische overzichten van het tentoonstel-
lingspubliek, die vervolgens werden gepro-
jecteerd op een scherm dat op dezelfde site
was aangebracht.20 En ten slotte was ook de
exhaustieve sociologische studie over Les
Immatériaux die Nathalie Heinich in 1986
had gepubliceerd, een middel om de bezoe-
kersbewegingen en bezoekersreacties te
meten en te archiveren.21

Het idee om een analoog en digitaal
archief aan te leggen van de communicatie
die Les Immatériaux had gegenereerd,

bepaalde ook de catalogi van de tentoon-
stelling. In de plaats van het traditionele
ene boekdeel dat al vooruitloopt op het
eindverslag van het evenement, werden
twee publicaties uitgebracht, die beide het
collectieve en stapsgewijze proces reflec-
teerden dat aan Les Immatériaux ten grond-
slag lag. De eerste publicatie is een map, met
daarin enerzijds L’inventaire – een stapel
losse bladen die elk een van de 61 ‘sites’ van
de tentoonstelling beschreven – en ander-
zijds het ingebonden Album met notities en
schetsen waarvan het grootste deel werd
gemaakt door Philippe Délis, de scenograaf
van Les Immatériaux. Het Album brengt zo
het relaas van de ontwikkeling die de ten-
toonstelling had doorgemaakt, van La
matière dans tous ses états in 1984 tot een
snapshot van de installatie dat vermoedelijk
begin 1985 werd gemaakt. De tweede
publicatie is een ingebonden boek met zach-
te kaft, waarin het verslag is opgenomen
van een per computer gevoerde discussie
tussen 26 deelnemers – onder wie Daniel
Buren, Michel Butor, Jacques Derrida en
Isabelle Stengers – over een reeks van 50
door Lyotard voorgestelde begrippen.22

Lyotard had veel waardering voor deze
tweede publicatie: ‘Het is een ‘boek’ dat als
het ware een soort schoonheid aan het licht
brengt die erg verschilt van wat ik gewoon
was. Voor mij is het een groot boek.’23

Het postmoderne

Door de zelfreflexiviteit en de impuls om
zichzelf te archiveren, zou je Les
Immatériaux een zichzelf herinnerende ten-
toonstelling kunnen noemen – om Reesa
Greenberg even te parafraseren – op voor-
waarde dat je dat herinneren beschouwt als
iets paradoxaals en wezenlijk duchampi-
aans.24 Les Immatériaux leek immers beslui-
teloos te aarzelen tussen een sensibiliteit die
terugblikt naar een oorsprong die er nooit is
geweest – zoals belichaamd door het
Egyptische bas-reliëf en de pseudo-etymo-
logie waarop de titel van de tentoonstelling
stoelt – en een sensibiliteit die vooruitkijkt,
naar een technisch-wetenschappelijke toe-
komst die altijd op het punt staat aan te bre-
ken, naar een postmodernisme dat altijd wil
blijven experimenteren en dat daardoor
eindeloos wordt uitgesteld. In zijn geschrif-
ten over het postmoderne verwees Lyotard
vaak naar deze aarzeling als naar een
anamnese, een psychoanalytisch durchar-
beiten in de voltooid toekomende tijd (futur
antérieur), ‘om zo de regels te formuleren
van wat zal zijn gedaan’.25 Wat Thierry de
Duve schrijft over het gevoel dat wordt uit-
gelokt door de allegorische verschijning van
Duchamps readymade, zou je ook kunnen
toepassen op Les Immatériaux: ‘het para-
doxale besef van de toekomst, ontsloten
door een welbewust retrospectieve blik’.26

In feite heeft Lyotard Les Immatériaux uit-
drukkelijk in het teken van Duchamp
geplaatst. Een ‘site’ in ‘zone’ 6 (in de streng
‘matériau’ of ‘support’) kreeg de naam
‘Infra-mince’ en toonde verschillende door
Duchamp gemaakte notities en schetsen die
verband houden met zijn opvatting van het
‘infra-dunne’, met op de geluidsband een
uittreksel uit Marcel Prousts A la recherche
du temps perdu. In ‘zone’ 20 (de streng

Van over- tot onderbelichting: 
de anamnese van Les Immatériaux
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‘matière’ of ‘referent’) waren in een ‘site’
die ‘Odeur peinte’ was genoemd twee wer-
ken van Duchamp te zien, Torture-Morte
(1959) en Belle haleine, Eau de Voilette
(1921); ze werden begeleid door de lectuur
van een tekst geschreven door Paul Virilio.
Je zou dus kunnen zeggen dat – naast de
màt-etymologie en de Egyptische sculptuur
– ook Duchamp de rol speelde van een dubi-
euze postmoderne ‘oorsprong’, zowel voor
het Centre Pompidou als voor Lyotard. De
eerste contacten tussen Lyotard en het
Centre Pompidou vonden overigens plaats
in 1977, toen hij een bijdrage leverde voor

de catalogus bij de openingstentoonstelling
van het Centre Pompidou, die gewijd was
aan Duchamp.27

Dat Les Immatériaux nu, na meer dan
twee decennia, eindelijk een volwaardig
onderwerp is geworden voor filosofische en
kunsthistorische discoursen, is misschien
een symptoom van de transformatie die het
postmoderne heeft ondergaan, van een
term die werd gebruikt voor historische
classificaties naar een meer allegorisch
principe. Het wijst ook op het groeiende
besef dat tentoonstellingen waardevol zijn
als performatieve sites voor historische

reflectie. Dat Les Immatériaux zo lang uit die
discoursen werd buitengesloten, had onge-
twijfeld vooral te maken met Lyotards eigen
stilzwijgen over het project waarvoor hij in
1985 als curator was opgetreden. Kort
nadat hij zijn samenwerking met het Centre
Pompidou had beëindigd, schreef Lyotard
dat hij ‘ernaar snakte om niet meer over Les
Immatériaux te hoeven nadenken (eronder
te hoeven lijden)’. Hij schreef ook dat zijn
ervaring als curator een ‘anamnese’ had
opgewekt en dat de tentoonstelling ‘ons veel
meer heeft beheerst dan omgekeerd’.28

Waarom beoordeelde Lyotard het werk
dat hij voor de tentoonstelling had geleverd
met zulke traumatische termen als ‘lijden’
en ‘beheersing’? Dat de reacties van publiek
en kritiek overwegend negatief waren
geweest, was misschien een factor.29

‘Getooid in een veeleisend grijs’ was de ten-
toonstelling sowieso niet erg geschikt om in
brede kringen een succes te worden, maar
het ‘gevoel dat een periode op haar einde
liep en de verontruste nieuwsgierigheid die
ontwaakt bij de dageraad van de postmo-
derniteit’ – de gevoelens die de curatoren
wilden oproepen – werden ongetwijfeld nog
geaccentueerd, zij het onbedoeld, door de
vele technische defecten die de tentoonstel-
ling ten deel vielen.30 Zo bleken de hoofdte-
lefoons – een prototype dat nog door Philips
werd getest – vaak defect te raken, zodat de
tentoonstelling noodgedwongen deeltijds
dichtging.31 Het gebruik van de hoofdtele-
foons was overigens verplicht en niet optio-
neel; bovendien moest ervoor worden
betaald, wat de woede opwekte van bezoe-
kers die de tentoonstelling zonder geluids-
band wilden zien.32 In een brief deed een
bezoeker er zijn beklag over dat de tentoon-
stelling doven en slechthorenden discrimi-
neerde.33 En in een bijtende kritiek in Le
Monde nam Michel Cournot de tentoonstel-
ling op de korrel omdat ze de bezoeker bom-
bardeerde met onbegrijpelijke stimuli, van
het magazine dat bij de ingang werd uitge-
deeld – en dat je in de verduisterde tentoon-
stellingsruimte onmogelijk kon lezen – tot
de niet-geïdentificeerde stemmen in de
hoofdtelefoons.34

In een afwijzende reactie op Cournots kri-
tiek, die eveneens in Le Monde verscheen,
verdedigde Lyotard de technologische
tegenvallers van de tentoonstelling: ze
waren nu eenmaal de prijs die je moest
betalen voor experimenten. ‘Wilde Michel
Cournot zich graag verlustigen in het nieu-
we meesterschap dat werd beloofd door de
‘technologisten’, door de profeten van een
‘postmoderne’ breuk? De tentoonstelling
ontzegt hem dat plezier en dat is precies
haar opzet: ze weigert ook maar enige
geruststelling te bieden en wil in geen geval
een nieuwe dageraad profeteren. Ons doen
kijken naar wat ‘déjà vu’ is, zoals Duchamp
dat met de readymades heeft gedaan, en
ons af te leren wat ons ‘vertrouwd’ is: daar
gaat het in deze tentoonstelling om.’ Verder
schreef Lyotard: ‘De idee van de vooruit-
gang, zoals onder meer de Verlichting ons
die heeft nagelaten, zit in het slop en dat
geldt meteen ook voor een triomferend
soort humanisme. Als we een denken
groots noemen – dat van Adorno bijvoor-
beeld (hoef ik zijn naam nog te spellen?) –
dan doen we dat omdat het de angst ver-
draagt die uit die terugtrekking van beteke-
nissen voortkomt, omdat het er getuigenis
van aflegt, zich aan de anamnese ervan
waagt.’35

Los van de negatieve receptie was Les
Immatériaux volgens mij zo’n lastige erva-
ring voor Lyotard omdat de tentoonstelling
een mislukte poging was om ‘het postmo-
derne’ in een nieuwe vorm te gieten, nadat
zijn boek La condition postmoderne (1979)
ertoe had bijgedragen om van die term een
van de meest verspreide theoretische
catchphrases van de jaren 80 te maken. Als
men Lyotard vroeg waarom hij werd uitge-
nodigd om hoofdcurator te worden van Les
Immatériaux, antwoordde hij steevast dat
hij geen flauw idee had.36 Maar het lijdt
geen twijfel dat het dunne boekje uit 1979,
dat zowel in Europa als in Noord-Amerika
een grote invloed heeft gehad, een belang-
rijke rol heeft gespeeld in de selectie van
Lyotard om een tentoonstelling te leiden die
gewijd was aan de ‘nieuwe materialen’.

Lyotard was de eerste om te erkennen dat
La condition postmoderne gezien de ont-
staanscontext onmogelijk het laatste woord
over het ‘postmodernisme’ kon zijn – het
was immers geschreven in opdracht van de
staat Quebec, die een ‘rapport over het

weten’ had besteld.37 Dat de faam van La
condition postmoderne zo zwaar op Lyotards
latere geschriften woog, komt (zoals Niels
Brügge heeft opgemerkt) vooral omdat het
boek zelf ambivalent is: het beschreef het
postmoderne tegelijk als ‘modaal’ en ‘epo-
chaal’ – tegelijk als een narratief kader
waarin bepaalde functies op de voorgrond
treden (zoals performativiteit en paralogie
in taalspelen) en als een historisch moment
dat de neergang van legitimerende verhalen
als emancipatie en verlichting markeerde.38

Nadat hij heeft opgemerkt dat het post-
moderne niet ter sprake komt in Le différend
(1983) – het boek waaraan Lyotard de laat-
ste hand legde toen hij met Les Immatériaux
van wal stak – schrijft Brügge dat ‘Lyotards
werk in de ban bleef van het postmoder-
ne’.39 Brügge verwijst naar het essay Note
sur le sens de ‘post-‘ waarin Lyotard schrijft
dat ‘als je het op deze manier begrijpt, het
‘post-‘ van ‘postmodern’ geen beweging
aanduidt van een come back, of flash back, of
feed back, dus van een herhaling, maar wel
een proces van ‘ana-‘, een analytisch pro-
ces, een proces van anamnese, van anago-
gie en anamorfose, dat een verwerking is
[élabore] van een ‘initieel vergeten’’. In dat
essay vermeldt Lyotard de schilderkunst als
een uitstekend voorbeeld van postmoderne
anamnese:

‘Om het werk van moderne schilders, zeg
maar van Manet tot Duchamp of Barnett
Newman, goed te begrijpen, zou je hun werk
moeten vergelijken met een anamnese in de
analytische betekenis. Net zoals de analy-
sant zijn of haar huidig probleem probeert te
verwerken [élaborer] door schijnbaar incon-
sistente elementen vrij te associëren met
situaties uit het verleden, wat hem of haar in
staat stelt om in zijn/haar leven en gedrag
verborgen betekenissen te ontdekken, zo
kunnen we het werk van Cézanne, Picasso,
Delaunay, Kandinsky, Klee, Mondriaan,
Malevitsj en ten slotte Duchamp begrijpen
als een ‘durcharbeiten’ door de moderniteit
van haar eigen betekenis.’40

Les Immatériaux bood Lyotard een gelegen-
heid om de obsederende aanwezigheid van
La condition moderne te verwerken: de ten-
toonstelling vormde het toneel waarop hij
van een modaal of epochaal naar een alle-
gorisch of anamnetisch postmoderne kon
overgaan. De ondertitel van La condition
postmoderne was ‘een rapport over het
weten’, terwijl Lyotard als ondertitel voor
Les Immatériaux onder meer ‘L’esprit du
temps’ had voorgesteld, wat je als Zeitgeist
zou kunnen vertalen.41 Met die ondertitel
zou Lyotard een onmiskenbare poging heb-
ben ondernomen om het postmoderne te
heroveren op het modieuze gebruik dat van
die term werd gemaakt door tentoonstellin-
gen als Zeitgeist (1982), die de recentste
expressionistische schilderstijlen probeer-
den in te bedden in een 20ste-eeuwse
avant-gardetraditie.42 In een interview met
Blistène uit 1985 beschuldigde Lyotard de
pleitbezorgers van een ‘terugkeer naar de
schilderkunst’ ervan dat ze ‘alles wat men
sinds meer dan een eeuw heeft gedaan’ wil-
len vergeten: ‘ze hebben geen besef meer
van wat in de schilderkunst fundamenteel
op het spel staat. Je ziet een vage terugkeer
naar de bekommernis met het genot dat de
toeschouwer ervaart; wat ze vergeten, is de
taak van de kunstenaar zoals Cézanne of
Duchamp die misschien had opgevat…’43

Lyotards eigen versie van een postmoder-
ne Zeitgeist in het Centre Pompidou kwam
erop neer dat hij aarzelde tussen het ‘post’
dat hij in 1979 al te onvoorzichtig had
voorspeld en een verloren modernisme dat
misschien nooit meer tot leven zou worden
gewekt. Die paradoxale temporele stasis zou
het duidelijkste teken zijn, niet van de neer-

Over een werk

Ik wil het even hebben over het werk van het team achter Les Immatériaux. Het was
geen team. Ik bedoel: een samenwerkingsverband van deskundigen met een functio-
neel doel, een organigram, een taakverdeling en een welomschreven studieobject.
Veeleer ging het om een zevenkoppig brein dat de anamnese opmaakte van zijn eigen
thema’s: materiaal, de kunst, wetenschap en materie, het lichaam, ruimte-tijd, de bete-
kenis van het tentoonstellen. Indien het team iets heeft ‘gepresteerd’, dan kwam dat
doordat deze bevraging en samenwerking twee jaar lang onophoudelijk zijn doorge-
gaan, tijdens de vergaderingen, maar ook daarbuiten. Het betekende dat wij onder
elkaar ieder vakspecialisme, machtsstreven, hiërarchische consideratie en bijbehorende
wrevel lieten varen, maar vooral dat wij ons oprecht openstelden voor elkaars gevoelig-
heden, voor wat er in en door de ene of de andere, hoe schuchter of verward ook, groei-
de met betrekking tot de Idee van de tentoonstelling. De heimelijke ontroering wanneer
een van ons iets naar de vergadering meebracht (zoals men een droom naar de analyti-
cus brengt): een idee, een onderzoeks- of indelingsprincipe, de schets van een plek, de
ontdekking van een relevant object. Het kon om een detail gaan of om een samenhan-
gend geheel, niemand was immers in het bijzonder belast met de algemeenheid. Wij
vormden zeer zeker een efficiënt team, en wat moest gebeuren, gebeurde ook. Dat was
een kwestie van deskundigheid, intelligentie en wilskracht. Maar de voorbereiding ligt
toch eerst en vooral in de sfeer van het gevoel, op zoek naar de verloren tijd, ik bedoel de
wereld waarin wij leven. Deze door de tentoonstelling vereiste anamnese heeft ervoor
gezorgd dat zij aangenaam was voor jullie, onuitstaanbaar voor anderen, terwijl de
meesten er gewoon geen mening over hadden.

Dit onderzoek over het werk zou moeten worden voortgezet. Slechts uiterlijk ging het
om sociaal werk, arbeid binnen de cultuurindustrie. Zeker, gewerkt hebben we! Maar
het geheim van de tentoonstelling schuilt eerder hierin dat zij óns heeft bewerkt. Ons
allen, zij het dan elk op een andere, bijzondere manier. Zij werkte op ons in zoals de hori-
zon inwerkt op de zeeman of zoals datgene wat niet geschreven is, inwerkt op de schrij-
ver. En in ieder geval heeft zij ons veel meer bemeesterd dan dat wij haar aan ons heb-
ben onderworpen. Indien althans meester of meesteres de naam is waarmee men dat-
gene aanwijst, wat niet alleen lichaam en geest op rendabele wijze laat werken, maar
wat ook de ziel bewerkt, zodat van haar verkregen wordt wat zij niet vermocht.

Claude Simon heeft de essentie verwoord in een gesprek met Michel Evrandeau. Men
vroeg hem, het was geloof ik in Moskou: Wat verstaat u onder het schrijverschap? Het
bestaat hierin, zo antwoordde hij, dat men de moeite neemt een zin te beginnen, te ver-
volgen en af te maken. De tentoonstelling was voor ons de moeilijkheid van die zin, de
horizon van woorden, plekken, licht, kleuren die ons opriep hem te doen bestaan. (Wat
een aanmatiging, te veronderstellen dat zij ons riep.) Een onbepaalde, conceptueel
ongrijpbare vorm, waartoe alleen het gevoel – indien het wordt bevraagd, bespied (dat
is de anamnese) nagezien, gezuiverd van fantastische en andere belangen – ons kan lei-
den, door ons te doen inzien met welke middelen zij niet zal worden overgebracht. Een
vreemd soort van trouw, eerlijkheid jegens iets wat niet bepaald is.

U merkt dat ik in verband met dit ‘werk’ over het ongrijpbare spreek. Al het andere laat
ik over aan het publiek. Dat het oordele, zo hoort het immers. Ik spreek uiteraard niet
met de bedoeling de tentoonstelling te verklaren, ze goed te praten, dit oordeel te beïn-
vloeden. En al evenmin om toekomstige tentoonstellingsmakers een goed recept voor
samenwerking aan de hand te doen. Ik ga alleen maar bij mezelf te rade. Ik had altijd
de indruk aan de essentie voorbij te gaan wanneer ik vragen probeerde te beantwoor-
den. Wat heeft u willen zeggen? Wat heeft u, oude filosoof, geleerd uit Les Immatériaux?
Waarom heeft u een tentoonstelling gemaakt (in plaats van een boek?) (alsof ik was
komen aanzetten met m’n diplomatenkoffertje vol concepten, en de jeugd dan verzocht
had ze te vertalen naar die andere drager, de ruimte van de grande galerie…).

Een verhoor, gesprek, debat of persconferentie is geen geschikte gelegenheid voor scher-
pe herinneringsarbeid. Nu deze tentoonstelling niet langer loopt, tracht ik – ik die geen
professional ben, die het geluk heb mijn ervaring met Les Immatériaux niet te hoeven
‘kapitaliseren’, die blij ben er niet meer aan te hoeven denken (onder te hoeven lijden)
– me te herinneren wat belangrijk is, wat verborgen blijft. Ik geloof dat het gaat om een
bijzondere werkwijze, in het gezelschap van mannen en vrouwen die veel jonger waren
dan ik. 

Wat een schrijver bindt aan een boek dat hij heeft geschreven, is de moeite die het hem
heeft gekost. En hetzelfde geldt voor de leraar in zijn verhouding tot de klas die hij heeft
onderwezen. Het gaat niet om de institutionele erkenning, niet om de volmaaktheid an
sich. Soms is de klas middelmatig, het boek flauw. Die moeite, dat was het afstand-doen,
een gedwongen nederigheid, de afhankelijkheid en het verzet tegen die afhankelijkheid,
en het dóórgaan voorbij datgene wat men als vaststaand beschouwde.

Indien ik onvoorzichtig was, of een regelrechte dwaas, zou ik hieraan toevoegen: zie-
daar het bewijs dat in het dunne en dichte weefsel van de cultuurindustrie toch het
geheimste werk kan worden beraamd. Wat wij de ‘cultuur’ verschuldigd zijn, is niet dat-
gene wat deze industrie verwacht, maar wel dit werk, dit doorwerken. Want dat heeft
betrekking op ‘de cultuur’ zelf (onze ‘onderwerpen’, wetenschap, lichaam, materiaal,
tentoonstelling…). Reden waarom dit werk eenieder aangaat, eigenaars, bewakers,
gebruikers van de cultuur. Hoe beschaafd zij ook mogen wezen.

Vergeef me dat ik op een ernstige, stichtelijke manier gezegd heb wat ik wilde zeggen.
Mij ontbreekt op dit moment de gave om grappig of aardig uit de hoek te komen. Dank
voor uw werk. 

Jean-François Lyotard

Vertaling uit het Frans: Catherine Robberechts
Oorspronkelijke titel: D’un travail. Referenties: zie noot 28.

hoofdtelefoon van Philips gebruikt in de tentoonstelling
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gang van de 20ste-eeuwse avant-garde als
zodanig, maar van het einde van de moge-
lijkheid om die avant-garde te recupereren
om er een technisch-wetenschappelijke
omgeving mee te rechtvaardigen die als-
maar complexer werd en steeds meer werd
ontmenselijkt. Voor Lyotard, zoals veel
anderen vóór hem, Adorno in het bijzonder,
werd de onherstelbare historische breuk in
de geschiedenis van de 20ste eeuw gemar-
keerd door de massamoord op de joden in de
Tweede Wereldoorlog:

‘In het spoor van Theodor Adorno heb ik de
term ‘Auschwitz’ gebruikt om aan te duiden
in welke mate de materie [matière] van de
recente geschiedenis van het Westen incon-
sistent lijkt in het licht van het ‘moderne’
project om de mensheid te emanciperen.
Welke soort reflectie is in staat om
‘Auschwitz’ op te heffen, in de zin van aufhe-
ben, door het een plaats te geven in een alge-

meen, emancipatorisch en zelfs speculatief
proces dat in de richting gaat van universe-
le emancipatie? Er schuilt een soort smart
[chagrin] in de Zeitgeist, die tot uitdrukking
kan komen in reactieve, zelfs reactionaire
houdingen, of in utopieën, maar niet in een
oriëntatie die op een positieve manier een
nieuw perspectief zou openen.’44

Anamnese

Het is frappant hoezeer die ‘chagrin’ – voor-
al dan in verband met ‘Auschwitz’ – in de
(weliswaar schaarse) literatuur over Les
Immatériaux over het hoofd is gezien.45 Dit
is des te opmerkelijker omdat het woord in
elk geval in Frankrijk onontkoombaar
wordt geassocieerd met de onvoltooide her-
innering aan de Tweede Wereldoorlog, in
elk geval sinds Le chagrin et la pitié (1969),
de bekende documentaire van Marcel

Ophüls waarin getuigenissen van voormali-
ge Franse verzetsstrijders evenveel tijd krij-
gen toebedeeld als getuigenissen van colla-
borateurs. Le différend – het boek waaraan
Lyotard de laatste hand legde toen het CCI
hem benaderde – opent met de voorspelling
dat er in de volgende eeuw ‘geen boeken
meer zullen zijn’, aangezien er geen tijd
meer zal zijn om te lezen en elke communi-
catie erop gericht zal zijn om zo efficiënt
mogelijk ‘boodschappen’ op te nemen.
Zoals elk boek dat aan het eind van de 20ste
eeuw is gepubliceerd, staat Le différend aan
het eind van een reeks (‘appartient… à une
fin de série’).46 Om dat dystopische resul-
taat te bestrijden of in elk geval uit te stel-
len, theoretiseert Lyotard ‘le différend’, het
onoplosbare geschil tussen heterogene zins-
regimes. Het ‘geschil’ staat je nooit toe te
besluiten, aangezien het de vragende vorm
aanneemt van Arrive-t-il? (‘Zal het gebeu-
ren?’). Die temporele onbeslistheid breidt
Lyotard uit tot ‘Auschwitz’, een gebeurtenis
die hij niet alleen beschouwt als een tempo-
rele breuk (zoals Adorno dat volgens hem
deed), maar ook als een linguïstische breuk
(daarom gebruikt hij ook aanhalingste-
kens).47 Als tentoonstelling (en niet als
boek) en als dramaturgie die opende met
beelden die (in het filmische commentaar
van Losey) naar de Shoah verwezen, ensce-
neerde Les Immatériaux een ervaring van
‘smart’, met de bedoeling een hevig negatief
gevoel op te wekken – een gevoel waaraan
de bezoeker onmogelijk kon ontsnappen
terwijl hij of zij rondzwierf in het donkere
labyrint van het Centre Pompidou, onop-
houdelijk geconfronteerd met de dwang een
traject te kiezen terwijl er geen enkel aan-
wijsbaar doel waar te nemen viel.

‘De tentoonstelling zal met dit aspect van
smart [chagrin] rekening moeten houden,
net zoals met deze vorm van ‘voortzetting’
[poursuite] van de technisch-wetenschappe-
lijke ontwikkeling, deze uitzonderlijke ver-
antwoordelijkheid die verbonden is met
meer dan een eeuw avant-gardekunst
waarin alle belangrijke vragen werden
gesteld. […] Die smart is nodig, net zoals de
vreugde die ontstaat dankzij productieve
vraagstellingen…’48

Die vreugde dient zich nooit aan in Les
Immatériaux – dat bracht Lyotard in zijn
verhitte discussie met Cournot in Le Monde
in herinnering. Aangestoken door de twijfel
waarmee het ‘pessimistische’ begin van de
tentoonstelling hen beving, konden de
bezoekers nooit zeker zijn of wat had moe-
ten gebeuren – of het nu vreugdevol was of
niet – ook daadwerkelijk gebeurd was. ‘Als
je aan het eind van de tentoonstelling komt,
ontstaat misschien een zeker optimisme,
maar het organiserend team en ikzelf had-
den niet de bedoeling om optimistisch of
pessimistisch te zijn: de tentoonstelling is
neutraal terrein.’49 Let op dat ‘misschien’.
Het wijst op een kleine aarzeling, een circu-
lariteit en een eindeloosheid die je ‘neu-
traal’ zou kunnen noemen, maar die je ook
zou kunnen interpreteren als Lyotards
onbeslistheid met betrekking tot de vraag of
er na ‘Auschwitz’ – dus na de confrontatie
met de technowetenschappen, die niet wer-
den beschouwd als de vijand van de kunst
(zoals de Frankfurter Schule dat zag), maar
als medeplichtig aan de steeds grotere com-
plexiteit van de interactie op elk niveau van
het menselijk bestaan – nog iets zou kun-
nen gebeuren.50

Wanneer de bezoekers Les Immatériaux
betraden, kregen ze het oud-Egyptische
bas-reliëf te zien, de afbeelding van een
godin die het levensteken geeft aan de
vriendelijke Nectanebo II. Terwijl ze in de
hal van de tentoonstelling die sculptuur
bekeken – ‘een onmisbare getuige van wat
‘wij’ voorgoed aan het verliezen zijn’, zoals
Lyotard het formuleerde – hoorden ze in de
hoofdtelefoon het geluid van iemand die
ademt.51 Vervolgens passeerden de bezoe-
kers door een lange donkere gang met aan
het eind een grote spiegel en kwamen ze
terecht in een ronde ruimte zonder schei-
dingswanden: het ‘Théâtre du non-corps’
(‘Theater van het niet-lichaam’). Ze ston-
den er oog in oog met vijf kisten, een voor
elke màt-streng die doorheen de tentoon-
stelling leidde. Elke kist bevatte een minia-
tuurtoneeldecor, geïnspireerd door Becketts
toneelstukken en ontworpen door Becketts
scenografen Jean-Claude Fall en Gérard
Didier. Antonia Wunderlich heeft overtui-
gend aangetoond dat de sequentie die

bestond uit het Egyptische bas-reliëf, de
donkere gang, de spiegel en de ronde amfi-
theaterachtige ruimte met de vijf minia-
tuurtoneeldecors, de bezoekers duidelijk
moest maken dat de oorsprong van de ten-
toonstelling in de lichaamloze, objectieve en
zelfreflexieve blik van de moderniteit lag.
Voor Lyotard is dat dezelfde blik die het
mogelijk maakte dat het levensteken van de
godin ‘als vee’ werd opgemeten door de nazi-
dokter in het fragment uit Losey’s film, dat in
de ‘Nu vain’-site werd geprojecteerd, dezelf-
de blik ook die de hele tentoonstelling pro-
beerde te herensceneren in het licht – een
bedreigend, onzeker licht – van de tech-
nisch-wetenschappelijke postmoderniteit.52

Aan de andere kant van Les Immatériaux
kreeg de bezoeker hetzelfde Egyptische bas-
reliëf te zien, deze keer als een in verticale
stroken geknipt beeld dat op een scherm
werd geprojecteerd, als om aan te geven dat
het onontbeerlijk was om het mythische
beeld grondig te transformeren, te fragmen-
teren en opnieuw samen te stellen voordat
‘we’ er ook maar aan kunnen denken ons
een nieuw funderend gebaar, een nieuwe
gemeenschap te verbeelden.

Het is verleidelijk om die finale wazige
projectie van een verondersteld gemeen-
schappelijk cultureel erfgoed in verband te
brengen met de sublimatie van moderniteit
in postmoderniteit, of met een vorm van
transcendentie. Lyotard heeft gezegd dat hij
intensief met het sublieme bezig was toen
hij aan Les Immatériaux werkte, vooral ook
omdat hij in dezelfde periode aan de
Université de Paris VIII over ‘de kwestie van
het sublieme’ doceerde en veel over het
onderwerp publiceerde.53 Maar terwijl het
sublieme hem in beslag nam, en dat ook
lang na Les Immatériaux zou blijven doen,
was zijn officiële onderzoeksdomein in
1984 ‘Filosofie en de nieuwe media [‘les
nouveaux supports’] – postmoderniteit’.54

Je zou kunnen aanvoeren dat Lyotard met
Les Immatériaux heeft geprobeerd om het
postmoderne los te koppelen van het sublie-
me, al was het maar doordat hij kunstwer-
ken uitsloot die hij voordien als subliem had
bestempeld, zoals de doeken van Barnett
Newman, en doordat hij veelvuldig verwees
naar Duchamp, wiens esthetica volgens
Lyotard ‘niets te maken had met het sublie-
me’.55 De wazige vlek die Les Immatériaux
creëerde, produceerde niet simpelweg een
esthetische ervaring die een sublieme of
technisch-wetenschappelijke toekomst
illustreerde, maar zinspeelde op de ruimte
van Massacio’s fresco’s en Cézannes late
schilderijen van de Mont Sainte-Victoire,
waarin Lyotard de deconstructie van de
representatie aan het werk zag, als voorge-
voel van de onvermijdelijke neergang die
zich voordoet als de aanspraken van de
moderniteit op de zuivere, totale en objec-
tieve rede uitgeput geraken. Zoals Lyotard al
in 1971 had geschreven: ‘Deze ruimte
[namelijk van Cézannes late schilderijen] is
geenszins nog representatief. Ze belichaamt
de deconstructie van de focale zone door
het gebogen perifere vlak van het gezichts-
veld. De ruimte biedt geen ‘daarginds’ dat je
volgens de geometrische optica kunt
beschouwen, maar onthult de Sainte-
Victoire terwijl hij zichtbaar wordt.’56

Kortom: de ruimte die in Les Immatériaux
belichaamd wordt, is een narratologische
ruimte, die op haar beurt gebaseerd is op
een picturale ruimte; het gaat om een tem-
poreel experiment dat het ruimtelijke expe-
riment van de schilder onthult, terwijl die
het zichtbaar wordende object van zijn/
haar blik onthult. In de documenten die
Lyotard en Chaput voor de pers hadden
samengesteld, maakten ze duidelijk dat ze
Les Immatériaux niet definieerden als een
tentoonstelling, maar als een ‘mise en espa-
ce-temps’, een ‘niet-tentoonstelling’, een
‘onthulling’. Door die laatste term te
beklemtonen, wilden de twee curatoren ‘de
traditionele presentatie van tentoonstellin-
gen, die schatplichtig is aan de 18de-eeuw-
se salons en aan galeries, in vraag stellen’.57

‘Schilderkunst’

Een van de meest geslaagde ‘postmoderne’
pogingen om de ruimtelijke ervaring van de
tentoonstelling te vertalen in de temporele
ervaring van de onthulling, vond Lyotard in
de verslagen die Denis Diderot schreef over
de Salons van de jaren 1760. Die verslagen
steunden op narratieve procédés die op hun
beurt het vermogen van de schilderkunst

site ‘Tous les auteurs’ met Nam June Paiks TV Buddha op de achtergrond. Foto: CCI/J.-C. Plancher, 1985; 
scenografie Philippe Délis

site ‘Tous les auteurs’ aan het einde van de tentoonstellingszone, waar bezoekers konden deelnemen aan 
allerlei digitale schrijfexperimenten. Foto: CCI/J.-C. Plancher, 1985; scenografie Philippe Délis

site ‘Le théâtre du non corps’. Foto: CCI/J.-C. Plancher, 1985; scenografie Philippe Délis
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om het sublieme te onthullen exploiteerden
– of: die dat vermogen deconstrueerden om
het eindeloos te reconstrueren. In zijn ver-
slag over de Salon van 1767, waarnaar
Lyotard verwijst in de documenten ter voor-
bereiding van Les Immatériaux, stelt Diderot
zich voor dat hij door een landschap wandelt
dat gebaseerd is op een schilderij van
Claude-Joseph Vernet, in het gezelschap van
een fictief personage (een priester). Zijn met-
gezel beweert dat de schilderkunst nooit de
sublieme schoonheid zal kunnen reproduce-
ren van het landschap dat ze doorkruisen –
het landschap dat nu net gebaseerd is op een
doek van Vernet. In die vermenging van
kunst en leven, realisme en fictie, brengt
Diderot volgens Lyotard ‘een soort rotatie’
teweeg, waardoor hij ‘zich vestigt in een fic-
tieve ruimte die door de schilderkunst wordt
gerepresenteerd en waar hij elke mogelijke
schilderkunst uitdaagt’.58 Op die manier,
zou je kunnen zeggen, treedt het sublieme
Les Immatériaux weer binnen: niet door mid-
del van een illustratie van het sublieme (bij-
voorbeeld in het werk van Newman), maar
door middel van een afgeleide hiervan: een
niet-representatief sublieme van de tweede
graad. Dat sublieme treedt op de voorgrond
in de daad die het sublieme dat in de schil-
derkunst aan het werk is, onthult of althans
probeert te onthullen.59

Anders dan de Bildungsroman uit de
Verlichting of de moderne stad waarin de
baudelairiaanse flaneur of de situationisti-
sche chroniqueur hun subjectieve impres-
sies registreerden, weigerde Les Immatériaux
voorrang te verlenen aan het almachtige
oog van het subject. Was het de ambitie
geweest om het sublieme in de etalage te zet-
ten, dan had Les Immatériaux zeker de vorm
aangenomen van een blockbustertentoon-
stelling (misschien zoals The Weather Project
(2003-2004) van Olafur Eliasson in Tate
Modern). Maar de ‘onthulling’ van Lyotard
en Chaput verhield zich tot de ‘grootschalige
retrospectieve zoals de Ulysses van Joyce tot
de Odysseia’: het was een narratieve poging
om het proces van het tentoonstellen te ont-
hullen.60 Tussen de Odysseia en de Ulysses is
niet alleen de relatie tot een vermeende oor-
sprong veranderd, maar ook de narratieve
stroom: chronologisch en sequentieel bij
Homeros, heterogeen en niet-lineair bij
Joyce. Wanneer Lyotard het effect beschrijft
dat hij met Les Immatériaux nastreeft, citeert
hij vaak Virilio’s begrip ‘surexposition’ (over-
belichting), waarmee de transformatie
wordt bedoeld van steden in woekerende
‘conurbaties’ waarin de ‘opaciteit van de
bouwmaterialen tot niets wordt geredu-
ceerd’ en de architectuur ‘begint af te drij-
ven, te zwalken in een elektronische ether
die geen ruimtelijke begrenzingen meer
kent, maar toch is ingebed in de temporali-
teit van een rechtstreekse tv-uitzending’.61

Wat dat sublieme cyberlandschap onder-
scheidt van de toneelkunst van Lyotard en
Chaput, is precies de opaciteit en de diepte
van de tentoonstelling – het ‘moeilijke’ grijs
en de theatrale duisternis – die de naadloze
mobiliteit verhinderen die Californische
snelwegen toestaan.62

Dat de setting voor deze alternatieve visie
van het postmodernisme een ‘onthulling’
was, is cruciaal: dankzij een tentoonstelling
die was opgevat als een immersieve theatra-
le omgeving, kon de singulariteit van het
modernistische oog worden overstegen.
Tegelijk kon worden getoond dat die tran-
scendentie – in de betekenis van Aufhebung
– in het algemeen door en door onvoorspel-
baar is, letterlijk niet te voorzien.63 En het is
precies die ‘onthullende’ kwaliteit die de
poging ondermijnt om Les Immatériaux te
interpreteren als proeve van een vernieu-
wende aanpak van ‘de tentoonstelling als
medium’: Lyotard wilde immers de effectivi-
teit in vraag stellen van het communicatie-
schema van Shannon en Wiener, waarin
‘medium’ – zoals het Franse ‘support’ ver-
taald kan worden – de centrale term is.64

Ontworpen naar het voorbeeld van
Diderots allegorische fabel, is de expositie
geen ‘deconstructie’ van een tentoonstel-
lingsmedium, maar vestigt ze de aandacht
op een specifiek ‘medium’ – dat van de
schilderkunst – door middel van de specifie-
ke ‘expositorische’ vorm van een heteroge-
ne ‘mise en espace-temps’ waarin concur-
rerende discursieve genres tegen elkaar
worden uitgespeeld.65

Zoals ik eerder heb betoogd, is het erg
waarschijnlijk dat Lyotard direct verant-
woordelijk is voor de opname in Les
Immatériaux van Duchamp, Monory en

Buren, drie kunstenaars over wie hij intus-
sen opstellen had gepubliceerd. Uit de
opvallende afwezigheid in het Centre
Pompidou van ‘picturale’ schilders zoals
Newman – over wie Lyotard eveneens had
geschreven – kunnen we besluiten dat
Duchamp, Monory en Buren een complexe
verhouding gemeen hebben met het ‘medi-
um’ van de schilderkunst en het tentoon-
stellen ervan. Door die ‘schilders’ in Les
Immatériaux op te nemen, kon Lyotard de
adorniaanse stelling ontkrachten als zou-
den de technowetenschappen ervoor heb-
ben gezorgd dat de inspanningen van de
modernistische avant-gardes achterhaald
waren. Bovendien kon hij drie gevalstudies
laten zien waarin ‘de schilderkunst’ het
herhaaldelijk verkondigde ‘einde’ van haar
conditie als medium kon trotseren.
Daarmee wil ik niet beweren dat de verbor-
gen aanwezigheid van ‘de schilderkunst’ in
Les Immatériaux zou bewijzen dat de post-
moderne heterogeniteit effectief de scheids-
lijnen zou betwisten die het modernisme
tussen kunst, wetenschap en populaire cul-
tuur overeind had gehouden. De incidente-
le aanwezigheid van ‘de schilderkunst’ in
Les Immatériaux liet juist één manier zien
waarop ook het meest modernistische
medium zijn materiële begrenzingen achter
zich kon laten, om zo de processen te ont-
hullen waardoor dat medium het zien zicht-
baar maakt. Of je die demonstratie geslaagd
vond of niet, dat zou uiteindelijk bepalen
hoe je Les Immatériaux zag: als een dramati-
sering van de smart die de neergang van de
verlichtingsidealen vergezelt of als de onze-
kere vreugde die de onvervulbare belofte
van het postmoderne begeleidt.

In tegenstelling tot Duchamp duikt
Monory slechts in een enkele ‘site’ op, met
Explosion, een groot, uit vier panelen
bestaand doek uit 1973.66 Elk paneel toon-
de dezelfde ‘hyperrealistische’ afbeelding
van een exploderend passagiersvliegtuig,
maar van links naar rechts werd het beeld
steeds vager: van een levendig blauw op wit
in het eerste paneel naar een haast volledig
witte monochromie in het laatste. In het
eerste paneel links had de kunstenaar het
beeld van een foto gekopieerd, in het tweede
paneel was alleen de linker benedenhoek
met ‘de vrije hand’ geschilderd terwijl de
rest van het doek bedekt was met een licht-
gevoelige emulsie waarop – om een fotogra-
fisch effect te creëren – een dia van hetzelf-
de beeld was geprojecteerd; zowel het derde
als het vierde doek waren volledig ‘fotogra-
fisch’, zonder ook maar één spoor van de
kunstenaarshand. Op het kaartje in de ten-
toonstellingscatalogus dat overeenstemt
met de ‘site’ van Monory’s Explosion voegde
Lyotard een cryptische notitie toe: ‘De schil-
der gaat de confrontatie aan met de twee
manieren. Catastrofe van de schilder-
kunst?’ Zoals Lyotard op de achterkant van
het kaartje toelichtte – met een fragment
uit zijn boek over Monory, dat hij een jaar
voor Les Immatériaux had gepubliceerd –
moeten deze twee ‘manieren’ niet worden
geïnterpreteerd als ‘Cézanne versus
Nièpce’, dus als verschillende media, maar
als twee verschillende tijdsmomenten
waartussen de schilder blijft aarzelen: de
tijd van het kapitalisme (meetbaar, bere-
kenbaar, voorspelbaar) en de libidinale tijd
(gratuit, excessief, niet in staat om vooruit
te blikken of zich te herinneren).67

Het is dus niet de schilderkunst die in het
tijdperk van de veralgemeende technowe-
tenschappen de catastrofe van haar eigen
dood ondergaat. De schilderkunst lokt een
chronologische catastrofe uit door zich in
het melancholische blauwgrijs van de
dandy te hullen en door het onwrikbare
vertrouwen van het kapitalisme in de toe-
komst te ontwrichten. In Les Immatériaux
functioneerde Monory’s picturale verdwijn-
truc als een museografisch reliek, een tast-
baar spoor van twee tegenstrijdige impul-
sen. Enerzijds was er de toenemende discre-
pantie tussen de traagheid van de schilde-
rende hand en de onmiddellijke registratie
van door de massamedia aangeleverde ‘his-
torische’ gebeurtenissen, en anderzijds liet
de schilderkunst – terwijl ze wegdeemsterde
– haar veerkracht zien: gedwongen om een
‘transcendentaal sublieme’ op te geven,
greep ze nu een ‘immanent sublieme’ aan
als een manier om een nieuwe en proble-
matische technisch-wetenschappelijke
sublimiteit bloot te leggen, een sublimiteit
die in staat is om door middel van verifieer-
bare en verklaarbare feiten getuigenis af te
leggen van de alsmaar verder verschuiven-

de grenzen van de ervaring.68 Door een
schilderij aan een wand te bevestigen, kon
Lyotard dankzij Monory heel dicht in de
buurt komen van een door de salons geïn-
spireerde ophanging; maar dit sublieme
was slechts oppervlakkig, immanent, en na
de botsing tussen schilderkunst en de ‘mas-
samedia’ (in dit geval de fotografie) bleef
alleen een paradoxale quasimonochromie
achter. Uiteindelijk is kleur het meest
geschikt om de catastrofe te registreren van
de ‘defaillance’ – de beroerte of het falen –
van het sublieme.69

In Monory’s Explosion en in de algemene
scenografie van Les Immatériaux onder-
streepte de kleur de afstand die sinds het
‘transcendentaal sublieme’ van het moder-
nisme was afgelegd. Ze accentueerde ook de
getuigenisfunctie van het ‘immanente
sublieme’. Volgens Lyotard speelt het kleur-
gebruik bij Buren nagenoeg dezelfde rol als
bij Monory – het getuigt van een tentoon-
stellingslogica die wordt gedwarsboomd,
‘ten voordele van de verboden ‘kleur’’.70 Die
laatste woorden komen uit een opstel dat
Lyotard in 1987 over Buren heeft gepubli-
ceerd. De overeenkomsten tussen wat
Lyotard over Burens werk schrijft en wat hij
twee jaar eerder over Les Immatériaux had
verteld, zijn onmiskenbaar: ‘Voor Buren zijn
de ‘support’, de site, de ideologie des te ster-
ker waarneembaar als pragmatische opera-
toren wanneer ze niet worden waargeno-
men, en dat geldt ook voor het tentoonstel-
len ervan. Het gaat er niet om te onderrich-
ten: het gaat erom de pragmatische listen
[ruses] te verfijnen die het werk in staat stel-
len effectief te zijn. Maar dan rijst de vraag:
voor wie, als ze toch niet worden waargeno-
men? Wat is de bestemming van dit meta-
bestemd werk? In elk geval: veeleer een
onder-belichting (onder-tentoonstelling).71

Het belang van Buren voor Les
Immatériaux zou je gemakkelijk over het
hoofd kunnen zien: op de vijfde verdieping
van het Centre Pompidou was immers geen
spoor van de kunstenaar te merken. Hij was
alleen aanwezig in de Epreuves d’écriture,
een van de tentoonstellingscatalogi: de
monochrome witte cover bleek een ideale
achtergrond voor Burens onzichtbare

‘onder-belichting’ of ‘onder-tentoonstel-
ling’. Waarom heeft Lyotard ervoor gekozen
het werk te verbergen van een schilder die
bekend stond om zijn schijnbaar eindeloze
variaties op kleur? Misschien heeft hij
gedacht aan een project dat Buren in 1977
voor het Centre Pompidou had gemaakt, in
het eerste jaar van zijn bestaan: Les
Couleurs: Sculptures. Dat project bestond uit
vlaggen met Burens beroemde witte en
gekleurde verticale strepen, die op Parijse
daken wapperden. Vanaf het terras van het
Centre Pompidou kon je de vlaggen zien
met behulp van telescopen, die de bezoekers
hielpen om de onooglijke, bijna onzichtbare
gekleurde vlekjes te lokaliseren. In zijn
beschrijving van Les Couleurs onderstreepte
Lyotard het verschil tussen de ervaring die
je achteraf van het project kon hebben als je
de foto’s ervan bekeek en de inspanning die
je ter plaatse moest leveren om de vlaggen
aan de horizon te ontdekken. De foto’s die
Buren zelf van Les Couleurs had gemaakt,
waren volgens Lyotard ‘monoculair, lineair,
gefixeerd, definitief ’, maar het proces waar-
bij je vanuit het museum de horizon
afspeurde, produceerde een ‘melodische
curve’, die ‘ritmes’ kon aanreiken die ‘het
kijken desorganiseren en organiseren’, en
die intussen blootlegde ‘in welke mate de
kunstblik [le regard d’art] onderhevig is aan
doorgaans onbewuste chronische condi-
ties.’72 Door Burens handelsmerk – zijn
strepen – buiten Les Immatériaux te houden,
ging Lyotard het mediumspecifieke, moder-
nistische onderscheid uit de weg tussen
Cézanne en Niépce, om zich te concentre-
ren op een vraag die veel kritischer was: hoe
kun je ‘zichtbaar tonen wat in de tentoon-
stelling zelf onzichtbaar is’?73

Voor Lyotard stellen paradoxale schilders
als Duchamp, Monory en Buren die vraag
het best. Voor hen vertegenwoordigt ‘de
schilderkunst’ immers zowel een filosofisch
als een fenomenologisch gambiet, en
bovendien ligt de ultieme test voor hen in de
kleur van ‘de schilderkunst’. De kleur ont-
hult en verbergt hun media (pigment dat
een olfactorische substantie wordt voor
Duchamp; het doek dat een fotografisch
medium wordt voor Monory; de elisie van
de schilderkunst uit het museum bij Buren).
Op dezelfde manier hulde het dreigende en
uniforme ‘veeleisende grijs’ van Les
Immatériaux de bezoeker en het kunstwerk
in een desoriënterende en onbelemmerde
monochromie. Die monochromie loste het
museum op om het des te beter te tonen als
een fundamenteel onbeheersbare, com-
plexe temporele ruimte die onderhevig is
aan ‘onbewuste chronische condities’.
Zoals Françoise Coblence onlangs heeft
betoogd, blijft de aanwezigheid van kleur in
Lyotards werk ‘insisteren, alsof ze afkom-
stig is uit een tijd die niets, geen enkele post-
moderne conditie, kan uitwissen, een tijd
die dat insisteren op die anamnese terug zal
brengen’. En Coblence suggereert dat de
phônè van de menselijke stem zich voor
Lyotard verhoudt tot de stilte die in de taal
verborgen ligt, zoals de kleur zich verhoudt
tot de onzichtbaarheid die immanent is in
‘de schilderkunst’.74

Deze vergelijking tussen de immateriali-
teit van de kleur of de menselijke stem en het
essentiële, onzegbare element dat het kunst-
werk uitmaakt, verleent geloofwaardigheid
aan een uitspraak van Lyotard en Chaput,
die schreven dat Les Immatériaux ‘aan de
ogen en oren slechts enkele effecten [van
een nieuwe sensibiliteit] presenteert, zoals
een kunstwerk dat zou doen’.75 Maar voor-
dat Les Immatériaux zo’n kunst-achtige sta-
tus kan worden verleend, moet eerst een
aantal operaties worden doorgevoerd die te
maken hebben met durcharbeiten of anam-
nese: van het moderne in het postmoderne,
van het picturale of fictieve veld in de ten-
toonstellingsruimte (zoals Diderot dat deed
in zijn verslag van de Salon van 1767) en
van de kleur (of de stem) in het picturale/fic-
tieve veld (zoals in Les Immatériaux manifest
wordt gemaakt, vooral door middel van
Duchamp, Monory en Buren). Deze permu-
taties destabiliseren elk auteurschap van
een antropocentrisch ‘ik’ over een ‘werk’ –
al dan niet een kunstwerk – en transforme-
ren het singuliere subject in een deelnemer
aan een collectieve heterologie.76 We kun-
nen erover discussiëren of Les Immatériaux
deze omkeringen op een geslaagde manier
heeft gedramatiseerd, of Lyotard en Chaput
er inderdaad in zijn geslaagd om, zoals
Lyotard het verwoordde, ‘angst om te zetten
in vreugde’ en ‘de tragische natuur van het

site ‘Double peau’. Foto: CCI/J.-C. Plancher, 1985; 
scenografie Philippe Délis

site ‘Toutes les images’. Foto: CCI/J.-C. Plancher, 1985;
scenografie Philippe Délis
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schrijven te verschuiven in de richting van
de humor’.77 Maar het valt niet te ontken-
nen dat, overeenkomstig Freuds definitie
van de anamnese als de eerste stap in de
analytische behandeling, de verwerking van
Les Immatériaux nog maar pas is begonnen –
niet als zoektocht naar een definitieve oor-
sprong of een definitief antwoord, maar als
potentieel eindeloze keten van zinnen waar-
aan we nog altijd worden uitgenodigd om
deel te nemen, onder druk gezet door
Lyotards engagement voor een ‘initieel ver-
geten’ in het Centre Pompidou in 1985.78

Voor hun waardevolle hulp bedank ik Gilles
Bion, Jean-Philippe Bonilli, Monique Chardet,
Jean Charlier, Gérard Chiron, Sara De Bondt,
Henry Delangle, Pauline Hudek en Antonia
Wunderlich.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Noten

1 Voor het debat over wat precies een ‘mijlpaal’
in de tentoonstellingsgeschiedenis is, zie
Landmark Exhibitions: Contemporary Art Shows
since 1968, een symposium georganiseerd in
Tate Modern, Londen, op 10-11 oktober 2008
(http://www.tate.org.uk/modern/eventseduca
tion/symposia/15962.htm (het laatst bezocht
in augustus 2009)), en Teresa Gleadowes
bespreking van het symposium in Art Monthly,
no. 321, november 2008. Over de samenstel-
ling van het curatorenteam van Les
Immatériaux vóór de komst van Lyotard, zie 
La règle du jeu: matérialiser Les Immatériaux, 
in Modernes, Et Après? ‘Les Immatériaux’, Élie
Théofilakis (red.), Paris, Editions Autrement,
1985, p. 15 et passim; voor specifieke informa-
tie over Thierry Chaput, zie de biografische
schets in John Thackara (red.), Design After
Modernism, London, Thames & Hudson, 1988,
p. 232.

2 Enkele van de bekendste voorbeelden zijn
Mémoires du futur (Bernard Stiegler, 1987),
Mémoires d’aveugle (Jacques Derrida, 1990),
Largesse (Jean Starobinski, 1994), Visions capi-
tales (Julia Kristeva, 1998), Ce qui arrive (Paul
Virilio, 2002), Iconoclash en La chose publique
(Bruno Latour, 2002, 2005) en Le plaisir au
dessin (Jean-Luc Nancy, 2007).

3 Zie de ongedateerde en niet ondertekende brief
aan Françoise Michel in het archief van het
Centre Pompidou, doos 94033/227.
(Materiaal uit dat archief wordt voortaan geci-
teerd als PCA, gevolgd door het nummer van
de doos.)

4 Thierry Chaput, Entrée en matière, in Petit
Journal, 28 maart-15 juli 1985, p. 1. Hoewel
The Immaterials de officiële Engelse vertaling
was van Les Immatériaux, gebruik ik overal de
Franse term om te vermijden dat ‘matériau’
vertaald moet worden door ‘materiaal’, dat in
het Frans ook vertaald kan worden als 
‘matière’. ‘Matériau’ dekt zowel ‘matter’ als
‘material’. In wat volgt zijn alle vertalingen
van mij, tenzij anders aangegeven. 

5 Hoewel de eerste gedocumenteerde contacten
tussen het Centre de Création Industrielle (CCI)
en Lyotard plaatsvonden in 1983, is het con-
tract waardoor hij officieel de hoofdcurator
wordt (‘commissaire général’) gedagtekend 29
september 1983. Zie de brief van Paul
Blanquart, de toenmalige directeur van het
CCI, aan Lyotard, gedagtekend 28 mei 1983
(PCA 1977001/129), en het contract onderte-
kend door Jean Maheu, voorzitter van het
Centre Pompidou, gedagtekend 27 januari
1984 (PCA 94033/668). (François Burkhardt
volgde Blanquart op als directeur van het CCI
in juli 1984. Beiden lijken Les Immatériaux
sterk te hebben aangemoedigd.)

6 Een artikel uit Le Monde in het archief van het
Centre Pompidou (in de box met het opschrift
‘Immatériaux Archi-peinture bas relief’) getiteld
Les verres métalliques matériaux d’avenir, uit de
krant van 29 april 1981, maakt aannemelijk
dat de besprekingen over de latere tentoonstel-
ling in 1981 zijn begonnen.

7 Zie La matière dans tous ses états (titre provisoire)
(PCA 94033/237). Op de eerste werkvergade-
ring tussen leden van het CCI en Lyotard ver-
zette deze zich tegen ‘création’ in de titel, met
het argument dat het een ‘theologisch concept
was’. Op 10 augustus 1983 stond op het
omslag van het eerste projectrapport dat door
Lyotard werd geschreven ‘Les Immatériaux’,
gevolgd door ‘voorlopige titel’. In november
1984 dienden Lyotard en Chaput een verzoek
in om de titel van de tentoonstelling te laten
registreren als handelsmerk.

8 Zie het Projet d’exposition, gedagtekend 10
januari 1983, en de ‘Compte-rendu de la réu-
nion du 16 Mai 1983’. (PCA 1977001/129
en 94033/236)

9 Er bestonden plannen om delen van Les
Immatériaux te laten reizen naar Oostenrijk
(Wenen), Brazilië (Rio de Janeiro), Japan
(Tsukuba) en Frankrijk (Marseille), maar geen
enkel plan lijkt te zijn gerealiseerd – zie docu-
menten in PCA 94033/667, 1977001/130,
94033/0234, 1977001/130.

10 Naast het Ircam en het Musée national d’art
moderne, incorporeerde Les Immatériaux ook
projecten opgezet en georganiseerd door de Bpi
(Bibliothèque publique d’information), die zich
ook in het gebouw van het Centre Pompidou
bevond. Een licht geredigeerde versie van het
filmprogramma dat Les Immatériaux begeleidde,
is online te vinden: http://www.vasulka.org/
archive/ExhONE/CentreGeorgesPomp/CGPcat.
pdf (laatst bezocht in augustus 2009). De drie
publicaties zijn ‘1984’ et les présents de l’univers
informationnel, Paris, Centre Georges
Pompidou, 1985; Modernes et après: Les
Immatériaux, Paris, Editions Autrement, 1985;
en een speciaal nummer van het tijdschrift
Traverses, nr. 35, september 1985. Op het pro-
gramma stond ook een videoconferentie via
een satelliet tussen locaties in Tsukuba,
Montreal, Milaan, Berlijn en San Diego (cf. het
document van 14 juni 1984, PCA
94033/0234). Uiteindelijk werd dat project
om budgettaire redenen afgelast. (Brief van
Marc Girard aan François Burkhard van 20
september 1984 [PCA 1977001/130].)

11 Beaubourg: les dix premières années du Centre
Georges Pompidou, 1977-1987, Paris, Beaux-
Arts magazine, 1987, p. 10.

12 ‘Les Immatériaux… is een soort dramaturgie
van het tijdperk dat geboren wordt.’
(Persmededeling opgenomen op een geluids-
cassette en verdeeld op 8 januari 1985.)

13 La règle du jeu: matérialiser Les Immatériaux,
entretien avec l’équipe du C.C.I., in Modernes et
après, op. cit. (noot 10), p. 20.

14 Lyotard schrijft het idee van het plaatgaas toe
aan Chaput – zie p. 10 van de ongedateerde
Conférence de Jean-François Lyotard (PCA
1977001/130). In een brief uit januari 1985
aan Dominique Bozo, toen directeur van het
Musée national d’art moderne, bevestigt
Lyotard dat de bijdrage van Chaput aan 
Les Immatériaux ‘op zijn minst’ gelijkwaardig
was aan de zijne.

15 Over de rol van Blistène, zie de brief van Jean-
François Lyotard aan Pierre Gaudibert van 
3 september 1984. (PCA 94033/669)

16 Op geen enkel moment gaat Lyotard verder dan
simpelweg ‘Laswell, Wiener, vervolgens
Jakobson’ te citeren wanneer hij het over de
communicatiemodellen heeft waarop Les
Immatériaux stoelde. Hij geeft geen enkele bibli-
ografische verwijzing en spelt ‘Lasswell’ doorlo-
pend met één ‘s’. Bovendien gaf Lyotard in een
interview toe dat de gemeenschappelijke ‘màt’-
wortel in wezen een fictie was. (Zie Bernard
Blistène, A Conversation with Jean-François
Lyotard, in: Giancarlo Politi & Helena Kontova
(red.), Flash Art: Two Decades of History,
Cambridge, Mass., MIT Press, 1990, p. 31.

17 Nathalie Heinich en Antonia Wunderlich ver-
melden 31 zones, het aantal dat was aangege-
ven in het Petit Journal. (Zie respectievelijk, Un
évènement culturel, in: Christian Carrier (red.),
Les Immatériaux (au Centre Georges Pompidou en
1985): étude de l’événement exposition et de son
public, Paris, Expo Media, 1986, p. 78, en 
Der Philosoph im Museum: Die Ausstellung 
‘Les Immatériaux’ von Jean-François Lyotard,
Bielefeld, transcript Verlag, 2008, p. 36). De
Engelstalige brochure over de tentoonstelling,
Route: Zones & Sites, beschrijft 26 zones, het
aantal dat ook Francesca Gallo vermeldt in 
Les Immatériaux: Un percorso di Jean-François
Lyotard nell’arte contemporanea, Rome, Aracne
Editrice, 2008, p. 62.

18 Petit Journal, p. 4.
19 Hoewel het voorkomt in Album (Paris, 1985, 

p. 27) en was aangekondigd in de documenta-
tie voor de persconferentie van 8 januari 1985.
(PCA, box ‘1985 Expo ‘Les Immatériaux’’)

20 Zie het document Les variables cachées: 55
réponses pour la période du 22.02.85 au
28.02.85. (PCA 94033/229)

21 Zie Enquête sur ‘Les Immatériaux’: projet 15 mai
1985 (PCA 1977001/130) en de gepubliceer-
de resultaten in Un évènement culturel, 
pp. 25-124.

22 Voor Epreuves d’écriture kreeg elke ‘auteur’ (de
aanhalingstekens zijn van Lyotard) een Olivetti
M20 die verbonden was met een centrale
Olivetti M24, die was opgesteld in het Centre
Pompidou en die tussen september en decem-
ber 1984 de bijdragen van alle deelnemers
logde. (Zie Lyotard & Chaput, La raison des
épreuves, in Epreuves d’écriture, Paris, Centre
Georges Pompidou, 1985, pp. 6-7.) De techno-
logie die het totstandkomen van de catalogi
mogelijk maakte, was ontwikkeld door SER-
PEA (Société d’édition et de réalisation de 
presse écrite, audiovisuelle et télématique), 
een privébedrijf geleid door Alain Rey.

23 Conférence de Jean-François Lyotard, zie noot 14,
p. 19.

24 Zie de lezing van Reesa Greenberg,
Remembering Exhibitions: From Point to Line to
Web, op het symposium genoemd in noot 1.

25 Jean-François Lyotard, Réponse à la question:
Qu’est-ce que le postmoderne?, in Le postmoderne
expliqué aux enfants, Paris, Editions Galilée,
1986, p. 31.

26 Thierry de Duve, Kant after Duchamp,
Cambridge, Mass./London, MIT Press, 1996, 
p. 86. De Duve verwijst naar de geschriften
van Lyotard in hetzelfde boek (p. 40, noot 15),
terwijl Lyotard in Réponse à la question: Qu’est-
ce que le postmoderne? (p. 20) dan weer verwijst
naar de teksten van de Duve over Duchamp.

27 Zie Lyotard, Etant Donnés: inventaire du dernier
nu, in abécédaire: approches critiques, L’ Oeuvre de
Marcel Duchamp, vol. 3, Jean Clair (red.), Paris,
Centre National d’Art et de Culture Georges
Pompidou, 1977. Zoals John Rajchman
schreef in een vroege ongepagineerde versie
van zijn artikel The Postmodern Museum (nu in
het archief van het Centre Pompidou): 
‘Les Immatériaux is misschien wel het eerste
duchampiaanse museum.’ (cf. The Postmodern
Museum, in Art in America, vol. 73, no. 10,
oktober 1985, pp. 110-117.)

28 Jean-François Lyotard, D’un travail, in:
Christian Carrier (red.), Les Immatériaux au
Centre G. Pompidou en 1985: étude de l’événe-
ment exposition et son public, Paris, Expo Media,
1986, pp. 147-149.

29 Les Immatériaux lijkt geen grote bezoekersaan-
tallen te hebben gehaald, ondanks het budget
– tot dan toe het grootste dat ooit voor een ten-
toonstelling in het Centre Pompidou was uitge-
trokken. Zie Bilan simplifié de la manifestation
‘Les Immatériaux’ en Le point sur ‘Les
Immatériaux’ (resp. PCA 1977001/130 en
94033/667).

30 Zie de boze brief van de veiligheidschef van het
Centre Pompidou van 28 maart 1985, waarin
hij zijn beklag doet over het slechte zicht in de
tentoonstellingsruimte, waardoor bezoekers
het moeilijk hebben om de uitgang en de wc’s
te vinden. (PCA 1977001/130)

31 Ongedateerde fax van Chaput aan Havre
Marine Systèmes. (PCA 94033/227)

32 Daniel Birnbaum en Sven-Olov Wallenstein
beweren ten onrechte dat het gebruik van de
hoofdtelefoon alleen maar werd ‘aanbevolen’.
(Zie hun Thinking Philosophy, Spatially: Jean-
François Lyotard’s Les Immatériaux and the
Philosophy of the Exhibition, in Thinking Words:
The Moscow Conference on Philosophy, Politics,
and Art, New York/Berlin, Sternberg Press,
2008, p. 142.) Om de heftigheid van de bezoe-
kersreacties te peilen, zie het gastenboek van
de tentoonstelling. (PCA 1977001/130)

33 Brief van Marina Devillers, 29 april 1985.
(PCA 1977001/130)

34 Michel Cournot, Un ‘magasin de curiosités’, naïf
et macabre, in Le Monde, 12 april 1985, p. 21.

35 Jean-François Lyotard, Qui a peur des
‘Immatériaux’?, pp. 3, 5. (PCA 94033/233) Het
artikel verscheen in Le Monde van 3 mei 1985.

36 Conférence de Jean-François Lyotard, op. cit.
(noot 14), p. 1, en Jean-François Lyotard discus-
ses the exhibition, the Immaterials, with Judy
Annear and Robert Owen, Paris 28 March 1985,
p. 6. (PCA 94033/667)

37 Lyotard windt geen doekjes om de bescheiden
pretenties van het boek: in zijn inleiding
schrijft hij dat ‘de tekst die volgt een product
van de omstandigheden is’. (Jean-François
Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le
savoir, Paris, Minuit, 1979, p. 9.)

38 Niels Brügge, What about the Postmodern? 
The Concept of the Postmodern in the Work of
Lyotard, in Yale French Studies, no. 99, 2001,
pp. 80-82.

39 Ibid., p. 90. Brügge erkent – niet erg overtui-
gend, volgens mij – de aanwezigheid van het
postmoderne in Le différend voor zover over het
postmoderne wordt ‘beweerd dat het ingebed is
in de epochale context die in The Postmodern
Condition al als postmodern wordt aangeduid’.
(p. 89) Wat betreft de overlappingen tussen Le
différend en Les Immatériaux in Lyotards agenda,
loont het de moeite op te merken dat het hele
tentoonstellingsschema voor de vijfde verdie-
ping van het Centre Pompidou werd omgegooid
als gevolg van Lyotards verbintenis om het boek
te voltooien. Zie Blanquarts Note à Monsieur
Maheu, 7 juni 1983. (PCA 94033/669)

40 Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, 
op. cit. (noot 25), p. 119.

41 Uiteindelijk heeft Les Immatériaux geen onder-
titel gekregen. Over de verschillende pogingen
om er een te vinden, zie pagina 2 van een
document dat werd opgesteld door L’Agence
Bélier, het marketingagentschap dat was inge-
huurd voor de pr van de tentoonstelling (PCA
1977001/130), en het niet ondertekende en
niet gedateerde document in dezelfde doos, dat
nog een andere ondertitel vermeldt die Lyotard
had voorgesteld: Entre essor et déclin, nos
savoirs, nos pratiques, nos sensibilités (Tussen
opgang en neergang, onze kennis, onze prak-
tijken, onze sensibiliteiten).

42 Zeitgeist werd samengesteld door de curatoren
Christos Joachimides en Norman Rosenthal en
vond plaats in de Martin-Gropius-Bau in
Berlijn.

43 Blistène, op. cit. (noot 16), p. 131.
44 Lyotard, Note sur le sens de ‘post’, in Le post-

moderne expliqué aux enfants, op. cit. (noot 25),
pp. 116-117.

45 Vooral omdat Lyotard Auschwitz ter sprake
had gebracht tijdens de allereerste project-
vergadering voor Les Immatériaux op 23 juni
1983, als voorbeeld van een historische
‘gebeurtenis’ – zie de niet ondertekende hand-
geschreven notulen. (PCA 94033/232)

46 Jean-François Lyotard, Le différend, Paris,
Minuit, 1983, pp. 13-14.

47 ‘Het model ‘Auschwitz’ zou een ‘ervaring’ van
de taal aanduiden die het speculatieve discours
een halt toeroept.’ (ibid., pp. 132-133.) Over de
verwarrende implicaties van de aanhalings-
tekens rond ‘Auschwitz’, zie Elisabeth de
Fonteney, Une toute autre histoire: Questions à

Jean-François Lyotard, Paris, Fayard, 2006, 
pp. 81 et passim.

48 Conférence de Jean-François Lyotard (zie noot
14), p. 9.

49 Jean-François Lyotard discusses the exhibition
(zie noot 36), p. 3.

50 Voor Lyotard en de Frankfurter Schule, zie
Gespräch mit Jean-François Lyotard von Marie
Luise Syring und Clemens Herle, p. 3. (PCA
94033/667)

51 Voor Lyotards gedachten over de Egyptische
sculptuur, zie de hoger geciteerde brief aan
Gaudibert.

52 Lyotard, Qui a peur des ‘Immatériaux’?
(zie noot 35), p. 5.

53 Zie Gespräch mit Jean-François Lyotard
(zie noot 50), p. 4.

54 Fiche de renseignements à produire à l’appui d’une
demande d’autorisation de cumul de fonctions,
ingevuld door Lyotard en gedagtekend 5
januari 1984, in het archief van het Centre
Pompidou.

55 Blistène, op. cit. (noot 16), p. 129. Voor
Lyotards reflecties over Newmans sublieme, 
zie vooral L’instant Newman in L’inhumain: 
causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988, 
pp. 89-99.

56 Jean-François Lyotard, Discours, figure, Paris,
Klincksieck, 2002 [1971], p. 204.

57 Zie de ongepagineerde persmededeling voor Les
Immatériaux, die werd verspreid voor de pers-
conferentie van 8 januari 1985 (PCA, doos
met opschrift ‘1985 expo ‘Les Immatériaux’’) en
de tweede projectbeschrijving voor Les
Immatériaux, april 1984. (PCA 1977001/130)

58 Jean-François Lyotard, ongepubliceerd docu-
ment onder de titel Après six mois de travail, 
p. 28. (PCA 1977001/129)

59 Deze overgang tussen de twee vormen van het
sublieme wordt besproken door Willem van
Reijen en Dick Veerman in hun gesprek met
Lyotard, Les lumières, le sublime, in Les cahiers
de philosophie, nr. 5, 1988, p. 78.

60 Een vroege projectbeschrijving van 
Les Immatériaux, p. 4. (PCA 92053/032)

61 Paul Virilio, Une ville surexposée, in Change
International nr. 1, 1983, p. 20. 
(PCA 94033/0234)

62 Een vroege projectbeschrijving van 
Les Immatériaux, pp. 11-12. Lyotard contras-
teert Les Immatériaux met Virilio’s surexposition
in Compte-rendu de la réunion du 19 décembre
1983. (PCA 94033/668)

63 Lyotard bespreekt ‘manifestatie’ in relatie tot
Hegels Aufhebung in Discours, figure, 
op. cit. (noot 56), pp. 50-51.

64 Zowel Gallo en Wunderlich als
Birnbaum/Wallenstein gebruiken de uitdruk-
king ‘tentoonstellingsmedium’ met betrekking
tot Les Immatériaux – zie Gallo op. cit. (noot 17),
p. 34; Wunderlich, op. cit. (noot 17), p. 14 et
passim; en Birnbaum/Wallenstein, op. cit.
(noot 32), pp. 143-144.

65 Voor de ‘mise en espace-temps’, zie het tweede
gepubliceerde rapport over Les Immatériaux.
(PCA 1977001/130)

66 Monory’s Explosion was te zien in de ‘site’
‘peintre sans corps’ in ‘zone’ 9 van de streng
‘matériau’. De geluidsband voor zone 9 bevatte
fragmenten uit teksten van Maurice Blanchot,
Octavio Paz en Henri Michaux.

67 Jean-François Lyotard, Economie libidinale du
dandy, in L’assassinat de l’expérience par la pein-
ture, Monory, Paris, Castor Astral, 1984, p. 48.

68 Lyotard, Esthétique sublime du tueur à gages, in
ibid., pp. 152-154.

69 Ibid., p. 143.
70 Jean-François Lyotard, Que peindre? Adami

Arakawa Buren, vol. 1: La vue le Texte, Paris,
Editions de la Différence, 1987, p. 110.

71 Ibid., p. 108.
72 Ibid., pp. 90, 103, 110.
73 Ibid., p. 99.
74 Françoise Coblence, Les peintres de Jean-François

Lyotard, in Corinne Enaudeau et al. (red.), 
Les transformateurs Lyotard, Paris, Éditions Sens
& Tonka, 2008, pp. 93, 96.

75 Een vroege persmededeling. (PCA
1977001/130)

76 Jean-François Lyotard, La philosophie et la pein-
ture à l’ère de leur expérimentation, in: Anne
Cazenave & Jean-François Lyotard (red.), L’art
des confins: mélanges offerts à Maurice de
Gandillac, Paris, Presses Universitaires de
France, 1985, pp. 468-469.

77 Jean-François Lyotard, Post-scriptum, in
Epreuves d’écriture, op. cit. (noot 22), p. 262.

78 Over het ‘initiële vergeten’, zie Lyotard, Note
sur le sens de ‘post’, op. cit. (noot 44), p. 119;
voor een klinische definitie van anamnese, zie
Sigmund Freud, The Aetiology of Hysteria
[1896], in: James Strachey et al. (red.), The
Standard Edition of the Complete Works of
Sigmund Freud, vol. III, London, The Hogarth
Press and the Institute of Psychoanalysis, 
pp. 191-192.

De originele Engelse versie van bovenstaan-
de tekst verschijnt binnenkort online in
Tate Papers nr. 12, herfst 2009.
(www.tate.org.uk/research/tateresearch/
tatepapers/)

WR 142 - 1ste katern  25-04-2016  13:05  Pagina 13



De Witte Raaf – 142 / november – december 2009 14

>
BE-PART Platform voor actuele kunst

 
Westerlaan 17, B-8790 Waregem,

www.be-part.be
 
Open van woensdag t/m zondag, van 11 tot 17 uur.

SCHWARZ UND WEISS staat voor een reeks van drie gerelateerde, deels overlappende, tentoonstellingen met nieuw werk van:
#1 Rinus Van de Velde

GAINING HERE IS LOSING THERE 22.11.2009 > 13.12.2009
#2 Luk Berghe

UTOPIA COLLECTION 13.12.2009 > 10.01.2010 (met een interventie van Erich Weiss)
#3 Ante Timmermans

KONSTRUKTION #1
10.01.2010 > 24.01.2010

SCHWARZ
UND 

WEISS
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Brussel

Koen Brams/Dirk Pültau: In de afgelopen
twintig jaar heb je aan heel wat tentoonstellin-
gen in België deelgenomen. Over sommige
ervan willen we het uitvoerig met je hebben.
Volgens onze gegevens was je werk voor het
eerst in België te zien in 1986, als onderdeel
van de tentoonstelling Au Coeur du
Maelstrom / In de Maalstroom.
Matt Mullican: Dat klopt, dat was in het
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Ik
toonde daar een reusachtige geel-zwarte
vlag.
K.B./D.P.: Had je vroeger al vaandels tentoon-
gesteld?
M.M.: Jawel, maar niet op die schaal. Het
was de eerste keer dat ik zo’n reusachtig
doek aan de gevel van een gebouw bevestig-
de. Cruciaal voor mij was het feitelijke,
fysieke proces van het naar buiten brengen
van mijn werk. Ik herinner me dat het in de
tentoonstellingszalen koel en stil was. Toen
ik de deur naar het balkon opendeed en
naar buiten ging, werd ik overweldigd door
de hitte, het stof en het lawaai. De vibratie
van de omgeving buiten verschilde com-
pleet van de serene atmosfeer in het Paleis.
Het was erg belangrijk voor me om die
drempel fysiek te overschrijden: het was de
eerste keer dat ik bewust met de context van
de straat aan de slag ging.
K.B./D.P.: Wat bracht je ertoe om je werk aan
de buitenkant van het gebouw aan te brengen?
M.M.: Chris Dercon, een van de vier curato-
ren, had het me voorgesteld. Ik had hem
ontmoet in New York en ik geloof dat hij
enkele vaandels van me had gezien. Toen
hij me uitnodigde, suggereerde hij dat ik iets
kon doen in relatie tot de buitenkant van
het gebouw. Om die reden ontwierp ik de
geel-zwarte vlag.
K.B./D.P.: Waarom koos je voor dat specifieke
ontwerp?
M.M.: In mijn kosmologie staat geel voor
‘de gekaderde wereld’ en het symbool op de
vlag staat voor de wereld in een neoklassiek
gebouw: het museum. Bovendien zijn zwart
en geel de best zichtbare kleuren van het
hele kleurenspectrum. Je kunt ze van heel
ver zien. Daarom leken ze me erg geschikt
voor dit specifieke werk.
K.B./D.P.: Besefte je dat geel en zwart ook de
kleuren zijn van de Vlaamse vlag?
M.M.: Totaal niet. Chris Dercon wist dat
natuurlijk wel, maar hij heeft het me pas
later verteld.
K.B./D.P.: Wat waren de reacties van het
publiek? Denk je dat men je met het Vlaams-
nationalisme heeft geassocieerd?
M.M.: Dat werd in elk geval nergens ver-
meld in de pers en ik geloof ook niet dat het
publiek het werk politiek heeft geïnterpre-
teerd. Achteraf vertelde Chris me dat hij
wel nieuwsgierig was geweest naar de res-
pons van het publiek. Het Paleis voor
Schone Kunsten had recent Jan Debbaut tot
directeur benoemd en Au Coeur du
Maelstrom / In de Maalstroom was zijn eerste
tentoonstelling. Debbaut was een Vlaming
en blijkbaar had Chris gedacht dat mijn
zwartgele vlag bij het publiek wel eens een
bepaalde reactie zou kunnen uitlokken.
K.B./D.P.: Had iemand je verteld dat je werk
zou worden getoond op de gevel van een van de
laatste Belgische – niet Vlaamse – kunstinstel-
lingen?
M.M.: Nee. Ik geloof best dat het werk geïn-
terpreteerd kon worden in het licht van een
bepaalde Vlaamse context, maar voor mij
ging het daar absoluut niet over. Zoals ik al
zei: voor mij ging het om de ingekaderde
wereld.
K.B./D.P.: De betekenis van kleuren of – beter
– de projectie van betekenissen op kleuren, is
dat niet precies de kern van je oeuvre?
M.M.: Ja, een flink deel van mijn werk gaat
over de wijze waarop we betekenissen pro-
jecteren op kleuren, over de manier waarop
we ons zelfs identificeren met kleuren. We
worden omringd door kleuren en dan voor-
al door kleuren die als tekens functioneren:
kleuren helpen je in de parkeergarage ont-
houden waar je je auto hebt geparkeerd.

Gekleurde strepen op de vloer brengen je
van de ene ziekenhuisvleugel naar de ande-
re. In de meeste steden worden de verschil-
lende metrolijnen aangeduid door kleuren.
Mensen projecteren allerlei betekenissen op
verschillende kleuren of verschillende kleu-
rencombinaties. Jullie associëren geel en
zwart met een bepaalde regionale identiteit,
maar ik doe dat niet.
K.B./D.P.: Het publiek in Brussel heeft dus niet
expliciet gereageerd op de potentiële politieke
connotatie van je geelzwarte vlag. Heeft jouw
werk ooit wél zo’n reactie uitgelokt?
M.M.: Heel zeker. Sommige mensen reage-
ren heel heftig. Ik toonde ooit een rode, een
zwarte en een witte vlag aan het Museum of
Contemporary Art in Los Angeles. In mijn
structuur staat rood voor het subjectieve en
staan zwart en wit voor taal. Maar het
publiek in Los Angeles associeerde die kleu-
ren meteen met het fascisme. De vlaggen
werden aan stukken gesneden. Toen ik het-
zelfde werk in Berlijn tentoonstelde, werd
die connotatie door niemand ter sprake
gebracht.
K.B./D.P.: Wat bedoel je met ‘aan stukken
gesneden’? Heeft iemand echt geprobeerd om
het werk te vernielen?
M.M.: Ja. Op een beveiligingsvideo zagen ze
dat de dader met een scheermesje elke vlag
in stukken aan het snijden was. De vraag is
dan natuurlijk: wat snijdt hij kapot? Mijn
werk? De betekenis van mijn werk? De con-
text van het werk? Volgens mij gaat het
waarschijnlijk niet om mij of om mijn bood-
schap. Het gaat erom dat er zoiets bestaat
als kunst. Kunst is beschikbaar en kan wor-
den gehoord. Gelukkig is in Brussel niets
gebeurd dat zo drastisch was.
K.B./D.P.: Hoe werd het werk in België ontvan-
gen?
M.M.: Verrassend genoeg hebben veel men-
sen het niet gezien. Het was verreweg het
grootste werk in de tentoonstelling, het was
vastgemaakt aan de gevel en je kon het al
van straten ver zien, maar op de vernissage
vroegen veel mensen me waar mijn kunst-
werk dan wel te zien was. Dat bewijst weer
eens wat voor een impact de context heeft.
De locatie van het werk is net zo belangrijk
als de omvang ervan. Als je een werk aan de
gevel van een gebouw hangt, wordt vanuit
de context aanvaard dat het nu eenmaal die
omvang moet hebben. Het gevolg: veel
mensen passeren er zonder het op te mer-
ken.
K.B./D.P.: Jouw symbolen en kleuren zijn het
resultaat van een lang en ingewikkeld denkpro-
ces. Tot dan toe had je dat proces meestal inte-
graal getoond. Waarom heb je ervoor gekozen
om in Brussel slechts één symbool te tonen?
M.M.: Daarmee wilde ik inspelen op het feit
dat het werk op straat getoond werd. Op
straat is er geen ruimte voor reflectie. Je ont-
vangt informatie zonder erover na te kun-
nen denken. Mijn werk ging over de directe
confrontatie van de voorbijganger met een

beeld van die omvang. Het was erg simpel
en vanzelfsprekend. Zo functioneert de
straat nu eenmaal. Om me in zo’n context
overeind te houden, kon ik onmogelijk mijn
volledige verhaal brengen. Ik moest één
enkel beeld gebruiken waarin indirect de
hele geschiedenis van mijn kosmologie ver-
vat zat.
K.B./D.P.: Au Coeur du Maelstrom / In de
Maalstroom was een hommage aan Karel
Geirlandt, die zijn functie als directeur-generaal
van de Vereniging van Tentoonstellingen van
het Paleis voor Schone Kunsten had neergelegd.
Had men je dat verteld?
M.M.: Iemand moet me dat zeker verteld
hebben, maar dat maakte niets uit. De ten-
toonstelling interesseerde me, zoals elk pro-
ject waaraan ik deelneem me interesseert.
K.B./D.P.: Over twee van de vier curatoren van
de tentoonstelling heb je het al even gehad:
Chris Dercon en Jan Debbaut. De andere twee
waren Jan Hoet en Laurent Busine. Hoe zou je
je relatie met hen omschrijven?
M.M.: Als bijkomstig. Degene met wie ik het
meest te maken kreeg, was Chris. Ik moet de
anderen zeker de hand hebben geschud,
maar van die ontmoeting herinner ik me
niets meer.
K.B./D.P.: In diezelfde periode had Jan Hoet nog
een andere tentoonstelling: Chambres d’Amis,
zijn pièce de résistance als curator. Heb je ze
gezien?
M.M.: Nee, maar ik had ze wel graag
gezien. Ik werd overigens niet uitgenodigd
voor Chambres d’Amis. Ik ben niet het soort
kunstenaar dat voor zulke baanbrekende
tentoonstellingen wordt geselecteerd. Ik
heb altijd de positie ingenomen van de out-
sider, of in elk geval is dat de categorie
waarin anderen me hebben gestopt. Nooit
echt ‘in’, nooit echt ‘uit’. Daarom was ik blij
dat ik aan Au Coeur du Maelstrom / In de
Maalstroom kon deelnemen. Het was een
prachtige ervaring. Voor de eerste keer ging
ik met mijn werk naar buiten en ik ont-
moette heel wat grote kunstenaars, wat erg
belangrijk voor me was.
K.B./D.P.: Welke kunstenaars heb je ontmoet?
M.M.: Ik heb veel tijd doorgebracht met Ken
Lum en Ulrich Horndash. Ik kende
Horndash al omdat we beiden met de gale-
riste Tanja Grunert hadden gewerkt. Glenn
Branca was er, Ericka Beckman, Tony
Oursler, Niek Kemps. Julian Opie was er
omdat hij in die tijd samenleefde met Lisa
Milroy, die ook aan de tentoonstelling deel-
nam. James Coleman kende ik toen nog
niet, maar hij was duidelijk belangrijk.
Haast alle kunstenaars hadden kleine
ruimtes gekregen, maar hij had een diepe,
spelonkachtige ruimte helemaal voor hem
alleen. Hij bleef er de hele tijd werken en
toen hij buitenkwam, was zijn installatie
‘af ’. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht:
‘Waauw, dat moet wel een belangrijk kun-
stenaar zijn.’ Anderzijds: hoe onderscheid je
geslaagde kunst en niet geslaagde kunst in

een groepstentoonstelling, zeker als je er
zelf aan deelneemt?
K.B./D.P.: Welke Belgische kunstenaars of
curatoren heb je ontmoet?
M.M.: Geloof het of niet, maar het grootste
deel van de tijd bracht ik met buitenlandse
kunstenaars door. We verbleven allemaal in
hetzelfde hotel en daar waren we elke avond
in de bar te vinden. De Belgen zagen we
alleen tijdens de opbouw van de tentoon-
stelling. Jan Vercruysse was er, maar die is
altijd erg ontwijkend. Hij lijkt altijd in rook
op te gaan. Ik herinner me Jan Van Oost
nog, omdat hij enkele keren had tentoonge-
steld in de Verenigde Staten. Guillaume Bijl
en Bart Cassiman zag ik toen voor het eerst.
Cassiman nodigde me later uit voor een
groepstentoonstelling in het Middelheim-
park in Antwerpen.
K.B./D.P.: Heb je in de jaren 80 nog andere
contacten in België gehad?
M.M.: Ik ken Micheline Szwajcer sinds de
jaren 80, al heb ik pas vorig jaar een ten-
toonstelling bij haar gehad. Ze kwam altijd
naar mijn vernissages. Ze werkte samen
met kunstenaars die ik erg bewonderde. In
die tijd had ik heel graag deel uitgemaakt
van haar galerie. Ik denk dat ze in Europa
een van de besten is van de afgelopen vijfen-
twintig jaar: een fantastische galeriste en
een geweldige persoonlijkheid.

Brugge/Gent/Temse

K.B./D.P.: In België heb je op het einde van de
jaren 80 onder meer tentoongesteld in de
Brugse galerie Bruges La Morte.
M.M.: Dat klopt, in 1989 stelde ik tentoon
in twee galeries in België: Bruges La Morte
en Albert Baronian. De tentoonstelling bij
Baronian omvatte frottages en gekleurde
modellen. Ik had Albert al een paar keer
ontmoet bij Adelina von Fürstenberg in
Genève en ik werkte heel graag met hem.
Maar de tentoonstelling in Bruges La Morte
was veel belangrijker voor me.
K.B./D.P.: Waarom?
M.M.: Ik denk dat ik in die tentoonstelling
heel wat over mijn eigen werk heb geleerd.
Tot dan toe waren mijn exposities wel consis-
tent geweest, maar ik had ze altijd met wer-
ken volgepropt. In Bruges La Morte heb ik
het veel cooler aangepakt. Ik toonde stenen,
tekeningen, werk in glas, vlaggen en affi-
ches, maar ik gaf mijn werk genoeg adem-
ruimte. Alles werd heel minimaal gepresen-
teerd: de tekeningen hingen aan de ene
muur, het werk in glas aan de andere. Die
tentoonstelling is heel elegant geworden.
K.B./D.P.: Met Johan Van Steenkiste, de gale-
riehouder, had je het jaar voordien al samen-
gewerkt in Galerie De Lege Ruimte.
M.M.: Ja? Van die tentoonstelling herinner
ik me niets. Waarschijnlijk was ik niet
betrokken bij het opzetten ervan. Ik herin-
ner me alleen dat Johan met zijn toenmali-
ge partner André Willockx naar New York
is gekomen om werken uit te kiezen. Ik ver-
moed dat onenigheid tussen hen is ont-
staan en dat Johan korte tijd later Bruges La
Morte heeft geopend.
K.B./D.P.: Het ging in die gevallen telkens om
tentoonstellingen in galeries. Had je in die tijd
al contacten met Belgische verzamelaars?
M.M.: Ik heb een rare relatie met Belgische
verzamelaars – met verzamelaars in het
algemeen, eigenlijk. Ze blijven in zekere zin
anoniem voor me, ook als ze veel werk van
me bezitten. De enige Belgische verzame-
laars die me ooit bij hen thuis hebben uitge-
nodigd, waren Annick en Anton Herbert.
K.B./D.P.: Hoe heb je hen ontmoet?
M.M.: Michael Tarantino kende hen en
heeft ons aan elkaar voorgesteld. Ze hebben
een ongelooflijke collectie, met de meest
verbazingwekkende stukken. Daarnet had-
den we het erover dat ik een outsider ben: de
Herberts bezitten geen enkel werk van me,
en in die tijd kochten zij bijzonder veel!
Maar ze zijn erg enthousiast over mijn werk
en bezoeken al mijn tentoonstellingen. Ik
vermoed dat ik simpelweg te laat in hun
wereld ben gekomen.
K.B./D.P.: In datzelfde jaar werd je door de
Vrienden van de Vereniging voor het Museum
van Hedendaagse Kunst in Gent gevraagd om in
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het museum een lezing te geven.
M.M.: Dat klopt. Ik ging daar graag op in,
omdat ik met Jan Hoet wilde samenwerken en
ik nog nooit iets in het museum gedaan had.
K.B./D.P.: Je lijkt bewust te hebben geprobeerd
om deel uit te maken van een bepaald netwerk.
Kun je dat verlangen om deel uit te maken van
een specifieke groep toelichten?
M.M.: Ik hou van groepen. Groepen hebben
een zekere geschiedenis en ze lijken de
voortzetting te zijn van een conceptueel
denkproces. Je moet ook rekening houden
met de toenmalige situatie: Joost Declercq
had een galerie in Gent waar hij iedereen
tentoonstelde. Hij was nauw verbonden
met Jan Debbaut in het Van Abbemuseum
in Eindhoven. Van daaruit reisde het werk
door naar het Museum Haus Lange in
Krefeld, dat geleid werd door Julian Heynen,
en het belandde uiteindelijk bij Ulrich Loock
in de Kunsthalle Bern. Samen vormden ze
in zekere zin een driehoek waarin dezelfde
kunstenaars circuleerden: Juan Muñoz,
Cristina Iglesias, Jan Vercruysse, Niek
Kemps, Jean-Marc Bustamante. Die kunste-
naars kende ik, met sommige had ik ooit
tentoongesteld, maar ik heb nooit op die
specifieke lijst gestaan. Ik denk dat ik in een
of ander opzicht anders was. Ik maakte niet
het juiste soort kunst, maar ik was wel
graag betrokken bij alles wat in die context
thuis kon horen. Toen ik de expositie in
Bruges La Morte aangeboden kreeg of de
lezing in het museum in Gent, deed ik veel
moeite om er een succes van te maken. Voor
mij was het alsof ik opnieuw in aanmerking
kwam.
K.B./D.P.: Ulrich Loock heeft wel werk van jou
opgenomen in The Eighties: A Topology, zijn
tentoonstelling in het Museu Serralves in
2006-2007.
M.M.: Dat klopt. Wie weet wat er intussen
gebeurd is? Misschien heeft hij later wel
interesse voor mijn werk gekregen. Of mis-
schien komt het wel doordat ik er nog ben.
Het goede van The Eighties was dat de oude
sociale hiërarchie helemaal verdwenen
was. In Serralves was iedereen gelijk. Ieder
van ons was blij dat hij nog leefde en nog
productief was.

K.B./D.P.: Denk je dat men je als een kunste-
naar van de jaren 80 beschouwt?
M.M.: Waarschijnlijk niet. In die tijd kreeg
ik echt niet zoveel persaandacht, zeker in
vergelijking met andere kunstenaars. David
Salle zou je als een echte kunstenaar van de
jaren 80 kunnen beschouwen. Julian
Schnabel ook. Met de jaren 80 als zodanig
ben ik niet verbonden. Zoals ik al heb
gezegd is mijn verbondenheid met om het
even welke groep eigenlijk heel oppervlak-
kig, omdat ik duidelijk in mijn eigen univer-
sum vertoef. Met sommige kunstenaars ben
ik misschien wel verbonden, maar eigenlijk
ben ik ongebonden en ben ik mijzelf, en zo
heb ik het graag. Dat betekent niet dat ik
nooit werd uitgenodigd voor een belangrij-
ke tentoonstelling. Ik werd geselecteerd
voor Skulptur Projekte Münster in 1987. Ik
nam deel aan Documenta in 1982, 1992
en 1997. Wat ik bedoel is dat er misschien
een tijd is geweest dat ik ervan droomde
mijn werk te kunnen tonen in Eindhoven,
Krefeld of Bern. Dat is uiteindelijk ook
gebeurd, maar dan wel later. In Eindhoven
stelde ik tentoon in de late jaren 90 en in
Krefeld in 2001.
K.B./D.P.: Je samenwerking met Jan Hoet heeft
zich op dezelfde manier ontwikkeld. Hij begon
met jou samen te werken in de vroege jaren 90,
toen hij je uitnodigde voor zijn tentoonstelling
in Temse en later ook voor de Documenta.
M.M.: Precies. Ponton Temse, daar heeft hij
me ontdekt. Dat moet in 1990 zijn geweest,
het jaar nadat ik die lezing heb gegeven in
zijn museum. Hij had een tentoonstelling
van me gezien in het MIT Visual Arts
Centre in Boston en nodigde mij meteen uit
voor Temse.
K.B./D.P.: In die tijd grapte men dat Ponton
Temse Jan Hoets laatste repetitie was voor
Documenta. Heb jij dat ook zo ervaren?
M.M.: Denys Zacharopoulos had me verteld
dat Jan Hoet Documenta zou gaan doen en
toen ik naar Temse kwam voor de vernissa-
ge, was Jan erg lovend over mijn werk. Ik
denk dat het toen tot me doordrong dat ik
voor Documenta zou worden geselecteerd.
K.B./D.P.: Kun je het werk beschrijven dat je in
Temse hebt gemaakt?

M.M.: Ik heb een afvoer gemaakt voor het
water in de zone rond het gemeentehuis.
Het was een erg bescheiden, klein werk.
Daar hou ik van. Het werk bevond zich in
het midden van een openbaar gebouw,
maar het was zo subtiel dat je moest weten
waar het zich bevond, anders zag je het niet.
K.B./D.P.: Was dat de eerste keer dat je in een
publieke ruimte doelbewust een onzichtbaar
werk hebt gemaakt?
M.M.: Ja, ik wilde dat het in de achtergrond
zou opgaan. In die zin was het precies het
tegendeel van de vlag aan de gevel van het
Paleis voor Schone Kunsten. Een publiek
werk heeft veel verschillende soorten
publiek. Het kunstpubliek is er altijd een
van. Dat zijn de mensen die met een platte-
grond in de hand naar de tentoonstelling
komen. Dan heb je de mensen die over een
kunstwerk struikelen, maar er geen flauw
idee van hebben waar het over gaat, het
vaak niet eens als kunst herkennen. Dat zijn
duidelijk twee erg verschillende groepen:
een primair en een secundair publiek zou je
ze kunnen noemen. De vlag in Brussel was
bedoeld voor de passant, het werk in Temse
voor het kunstpubliek. De passant merkte
het waarschijnlijk niet eens op.
K.B./D.P.: Wat is achteraf met het werk
gebeurd? Heb je het weer verwijderd of werd
het aangekocht?
M.M.: Niets werd aangekocht. Ik liet het
gewoon achter. Dat is goed zo. Met sommige
dingen verdien je geld, met andere niet.
K.B./D.P.: Wat betekent de afvoer in je werk?
Op welke manier is dat motief verbonden met
de andere onderdelen van je kosmologie, de
gekaderde wereld, de taal enzovoort?
M.M.: De afvoer bevindt zich aan het hoofd
van mijn stad. Hij belichaamt de relatie tus-
sen het subjectieve aan de ene kant en de
taal, de elementen en de gekaderde wereld
aan de andere. In het Middelheim heb ik
een gelijkaardig project gerealiseerd: ik
volgde het water van het ene eind van het
park naar het andere en gebruikte dat als
mijn syntaxis. De afvoer hangt samen met
afval. Hij heeft te maken met het afbreken
van het materiaal. Het water loopt door de
afvoer en de afvoer verbindt het met de
wereld. De afvoer voert het water terug
naar de aarde.
K.B./D.P.: In 1992 werd je uitgenodigd om een
tentoonstelling te realiseren in de Fondation
pour l’architecture in Brussel.
M.M.: Ja. Als ik me niet vergis, ging het over
de representatie van architectuur en over
de wijze waarop dat in mijn vlaggen en
tekeningen was ingebed.
K.B./D.P.: Was het de eerste keer dat je werd
uitgenodigd voor een tentoonstelling die duide-
lijk thematisch was opgezet?
M.M.: Het was in elk geval de eerste keer dat
ik een tentoonstelling samenstelde die zich
specifiek concentreerde op de architectura-
le aspecten van mijn werk. Ik heb een
maquette gemaakt die meer weg had van
een grafiek. Daarnaast heb ik heel veel ver-
schillende materialen gebruikt. Uiteindelijk
functioneerden de kunstwerken alsof ik een
compleet universum had opgebouwd. Het
zag er echt heel goed uit. Op dat moment
was het, geloof ik, de grootste tentoonstel-
ling die ik ooit in België had gemaakt.
K.B./D.P.: In 1992 had je België al verschil-
lende keren bezocht. Je was er grondig ver-
trouwd met de wereld van de hedendaagse
kunst. Heb je ooit gedacht dat de situatie in
België anders was dan elders?
M.M.: Dat is een goede vraag. Ik weet niet of
de situatie zo verschillend was. Misschien
wel. Ik weet wel dat ik het in België prettig
vond en dat ik er heen bleef gaan. Michael
Tarantino was naar België verhuisd en in
het begin bleef ik altijd bij hem logeren als
ik langskwam.
K.B./D.P.: Waarom was Michael Tarantino
naar België verhuisd?
M.M.: Ik denk dat het met de manier van
leven te maken had. Of misschien vond hij
er betere carrièremogelijkheden. Eerlijk
gezegd, ik weet het niet. De levenskwaliteit
was gewoon beter in Brussel dan in Boston.
Het eten was er beter, de omgeving, alles. In
de vroege jaren 90 heb ik zelf ook ernstig
overwogen om naar Brussel te verhuizen,
na de scheiding van mijn vrouw.
K.B./D.P.: Waarom?
M.M.: Brussel was goedkoop en het leek
nogal centraal te liggen. Parijs, Amsterdam
en Keulen zijn vlakbij. Er was ook een zeke-
re anonimiteit, wat ik wel prettig vond.
Brussel is niet zo vol van zichzelf als sommi-
ge andere internationale steden. Een tijd-
lang hebben Michael en ik zelfs overwogen
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om samen een gebouw te kopen. We heb-
ben een paar weken rondgekeken. Daarna
was ik weer samen met mijn vrouw en ver-
anderden mijn interesses, omdat zij niet
meteen naar België wilde verhuizen. Maar
over de jaren heen ben ik hier blijven
komen, voor het werk en om allerlei andere
redenen.

Antwerpen

K.B./D.P.: In 1993, een jaar na Ponton
Temse, nam je deel aan de tentoonstelling
Nieuwe beelden in het Middelheimpark, naar
aanleiding van het feit dat Antwerpen culturele
hoofdstad van Europa was.
M.M.: Ja, de curator van die tentoonstelling
was Bart Cassiman.
K.B./D.P.: Je hebt net al gewezen op de gelijke-
nissen tussen je bijdrage voor Temse en het
werk dat je voor Middelheim hebt gemaakt.
M.M.: Het principe was inderdaad hetzelf-
de. Het water vormde het referentiepunt. Ik
heb de syntaxis van het park gebruikt om
de stroom te volgen. Het water loopt als een
draad doorheen dat specifieke deel van het
park en het verbindt de verschillende kunst-
werken met elkaar. Aan het eind is er een
afvoer die in het niets verdwijnt.
K.B./D.P.: Het werk is gerealiseerd in Belgische
blauwsteen. Was er – behalve de voor de hand
liggende geografische referentie – nog een ande-
re reden om met dat materiaal te werken?
M.M.: Ik wilde dat het werk zou veroude-
ren, dat het vuil zou worden en zou barsten,
dat er mos overheen zou groeien. Hoe ouder
het wordt, hoe beter het eruit zal zien.
K.B./D.P.: Hoe ouder het werk wordt, hoe
onzichtbaarder het wordt. Is dat de bedoeling?
M.M.: Zeker, dat wilde ik bereiken. Ik wilde
een werk maken dat volledig geïntegreerd
zou zijn in de omgeving. Dat kun je natuur-
lijk op verschillende manieren bereiken.
Alles hangt af van de manier waarop je
tegen de functie en relevantie van het
publieke kunstwerk aankijkt.
K.B./D.P.: Wat is jouw visie op de positie van
het publieke kunstwerk?
M.M.: Zoals ik al zei: ik denk dat die veel te
maken heeft met het publiek. Het heeft te
maken met de manier waarop mensen op
een publiek kunstwerk stuiten en met het
soort informatie dat zo’n werk aanbiedt. Elk
publiek kunstwerk heeft een didactisch ele-
ment. Veel publieke kunstwerken worden
een monument voor of een hommage aan
de plek waar ze deel van uitmaken. Ze wor-
den een grafsteen die de geschiedenis van
de plek beschrijft. Of het nu gaat om iets in
steen, een sculptuur of een foto: het heeft
altijd een relatie met de context. Dat is de
manier waarop publieke kunst functio-
neert. Ook sommige kunstwerken van mij
hebben op die manier gefunctioneerd. Die
werken waren veeleer informatief. Ze gaan
niet over kunst, maar over het publiek.
K.B./D.P.: En doen ze dat ook nog als je ze pro-
beert te verbergen?
M.M.: In zekere zin wel, al moet ik eraan
toevoegen dat het werk in het Middelheim
oorspronkelijk nog een tweede idee omvat-
te, dat zeker de aandacht van de bezoeker
zou hebben getrokken. Ik had een opval-
lend geel bloemperk ontworpen, vlak naast
de plek waar de andere kunstwerken ston-
den opgesteld. Die bloeiende bloemen had-
den zeker de aandacht getrokken, maar van
dat deel van mijn project is nooit echt werk
gemaakt. Ik denk dat de tuinier of de park-
beheerder het geen goed idee vond.
Misschien begreep hij het verband niet tus-
sen de bloemen en al die stenen. Wie weet
wat hij dacht. Uiteindelijk bleef het bloem-
perk een lapje grond met een kader erom-
heen.
K.B./D.P.: Weet je nog hoe de expositie werd
ontvangen?
M.M.: Om eerlijk te zijn: ik was blij dat mijn
werk zo goed was meegevallen. Los daarvan
kon de reactie op de tentoonstelling me heel
weinig schelen. In die tijd woonde ik met
mijn vrouw Valerie Smith in Arnhem. Een
week eerder was Sonsbeek 93 geopend en de
kritiek op haar expositie was immens.
Achteraf bekeken bleek Sonsbeek echt een
belangrijke tentoonstelling te zijn geweest,
maar op het moment zelf werd ze met de
grond gelijkgemaakt. Ze werd uitgejouwd.
Het was verschrikkelijk. Ik had zo met haar
te doen. De rest kon me niks schelen.
K.B./D.P.: Aan Nieuwe beelden namen heel
wat bekende kunstenaars deel: Juan Muñoz, Per
Kirkeby, Thomas Schütte… Zou je kunnen zeg-
gen dat je je outsiderpositie in 1993 achter je

had gelaten en je bij de incrowd had gevoegd?
M.M.: Niet echt. Alleen Muñoz en Schütte
behoorden tot de incrowd. Kirkeby was
eigenlijk ook een outsider. Bovendien vond
Nieuwe beelden in dezelfde periode plaats als
Het Sublieme Gemis, waarvoor ik niet was
geselecteerd. Als ik mensen vertel dat ik me
een outsider voel, zeggen ze me: ‘Hoe kun jij
een outsider zijn? Je hoort er echt bij. Je hebt
al zoveel projecten gedaan.’ Maar dat heeft
geen belang. Ik heb het over een combinatie
van het sociale element en mijn subjectieve
ervaring. Iedereen voelt zich onzeker en
omdat ik tussen zoveel verschillende werel-
den in zit, heb ik altijd het gevoel dat ik er
niet bij hoor. Alleen al de gedachte dat die
subtext zo belangrijk is in ons gesprek vind
ik eigenlijk grappig.
K.B./D.P.: Nieuwe beelden was een van de
laatste tentoonstellingen die Bart Cassiman
heeft gemaakt. Hoe zou je je relatie met hem
omschrijven?
M.M.: Als bijkomstig. Ik heb daarentegen
wel een heel productieve relatie ontwikkeld
met Barbara Vanderlinden. Ze was eerst zijn
assistente, maar groeide uit tot zijn partner.
Ze was fantastisch. Ik heb echt graag met
haar gewerkt.
K.B./D.P.: In 1996 realiseerde je een reeks per-
formances onder hypnose voor Roomade, op
uitnodiging van Barbara Vanderlinden. Over
deze performances willen we het in een volgend
interview hebben. In 1999 heb je opnieuw met
haar samengewerkt voor de tentoonstelling
Laboratorium.
M.M.: Dat klopt. Tijdens Laboratorium heb-
ben we veel tijd samen doorgebracht, maar
het was meteen ook ons laatste project.
K.B./D.P.: In je bijdrage voor Laboratorium
heb je heel wat ambitie gestopt. Je werk was
retrospectief van aard.
M.M.: Ja. Ik vond het een opwindend idee
om de architectuur van diverse oudere ten-
toonstellingen in één ruimte te combineren.
We hebben de wanden van die exposities
gereconstrueerd en er de ruimte mee volge-
stouwd.
K.B./D.P.: Welke tentoonstellingen heb je bij
elkaar gebracht?
M.M.: Het werk was gebaseerd op de expo-
sitie die ik heb gemaakt in de Daniel Blau
Gallery, want ik weet nog dat ik daar prik-
borden heb gebruikt. We hebben ook de
tentoonstelling van Massimo Di Carlo
gebruikt. Waarschijnlijk hebben we ook een
deel van mijn tentoonstelling in Mai 36
gebruikt en natuurlijk de expositie bij
Marian Goodman. Die laatste tentoonstel-
ling is een model geworden dat ik in veel
van mijn overzichtstentoonstellingen heb
toegepast.
K.B./D.P.: Wat vond je in het algemeen van
Laboratorium?
M.M.: Er waren duidelijk problemen, maar
het was best geslaagd. Wat misschien nog
het interessantste aspect van Laboratorium
was: het was erg moeilijk om er greep op te
krijgen. Zodra je een blik op de tentoonstel-
ling wierp, leek ze te verdampen. Ik heb er
later met Allen Ruppersberg over gepraat
en hij vond dat verschrikkelijk. Hij had zich
aan de tentoonstelling geërgerd.

Antwerpen/Oostende/Leuven

K.B./D.P.: In Middelheim bestond het bloem-
perk uitsluitend uit gele bloemen, maar voor
Orbis Terrarum, een tentoonstelling die
Moritz Küng in het Plantijn Moretus Museum
in Antwerpen organiseerde, niet zolang na
Laboratorium, heb je voor de ingang van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten een
werk gerealiseerd waarvoor je bloemen in ver-
schillende kleuren hebt gebruikt. Waarom?
M.M.: In Middelheim had ik de gele bloe-
men enkel en alleen als materiaal willen
gebruiken. In Orbis Terrarum functioneer-
den de bloemen als een kaart van mijn vijf
werelden. De ondertitel van de tentoonstel-
ling was Ways of Worldmaking. Dat was het
concept, en op grond daarvan was ik uitge-
nodigd. Ik wilde een kaart maken die uit
bloemen bestond, omdat ik al kaarten in
glas of in steen had gemaakt. Dat de bloe-
men decoratief waren en dat ik het idee van
de kaart erop kon transponeren, vond ik
plots veel interessanter dan gewoon voor
gele of groene of blauwe bloemen te kiezen.
K.B./D.P.: Welke betekenis heeft het materiaal
als zodanig?
M.M.: Bloemen hebben een sterke decora-
tieve en architecturale connotatie, en dan is
er natuurlijk ook de artistieke betekenis van
de diverse pigmenten die uit bloemen wor-
den gewonnen. Het attractieve van het
materiaal kun je niet loochenen, evenmin
als het idee dat erop wordt getransponeerd.
Het blijft altijd balanceren tussen de twee,
als in een ballet. Daarnaast wilde ik ook wat
spelen met de verwijzing naar het beroemde
bloementapijt dat om de twee jaar op de
Grote Markt in Brussel wordt aangelegd.
K.B./D.P.: In diezelfde tentoonstelling waren
ook glazen bollen te zien. Kun je zeggen waarom
je die hebt opgenomen?
M.M.: Die glazen bollen heb ik in de late
jaren 80 ontwikkeld, toen ik samenwerkte
met een computerbedrijf in Los Angeles. In
die tijd werden de allereerste stappen gezet
op het vlak van virtual reality. Het idee was
dat je een perfecte interface zou krijgen als
je ín een bol zou zitten, zodat je al je infor-
matie kon opslaan in verschillende delen
van die bol. Vervolgens heb ik interfaces in
glas ontwikkeld, zodat je je niet per se in de
bol hoefde te bevinden: je kon de inhoud
ook van buitenaf zien. Zodra ik het zo aan-
pakte, groeide het hele idee al snel uit tot
een driedimensionale voorstelling van de
charts die ik al had gemaakt. Als ik een vlak-
ke grafiek over een bol heen leg, verlies je
elke aanduiding van boven of onder, links of
rechts. Alle informatie stroomt samen, en
dat leidt tot een volslagen andere manier
om informatie te lezen. Jaren later heb ik de
bollen gefotografeerd en die foto’s afge-
drukt, zodat ik de bollen in zekere zin weer
heb platgedrukt. Je kunt je afvragen waar-
om je zoiets zou doen: eerst probeer je een
driedimensionaal werk te creëren en met-
een daarna druk je het weer plat. Ik denk
dat het iets te maken had met het oriënte-
ren van informatie in een cirkelvormig
motief. Het verandert de hele psyche van de
informatie. Die bollen heb ik overigens

enkele jaren later opnieuw getoond, in een
andere tentoonstelling waarvoor Moritz
Küng curator was.
K.B./D.P.: Dat was dan waarschijnlijk je ten-
toonstelling in deSingel in Antwerpen, in
2004.
M.M.: Precies. Daar waren de bollen te zien
en nog wat andere dingen. Een van de pro-
blemen met die installatie was het licht. Dat
was zo sterk dat het de inkt op de bollen
aantastte. Ook had ik weer een reusachtige
vlag aan de buitenkant van het gebouw
bevestigd: The Highway is the Audience.
Eigenlijk is het niet eens kunst. Het zijn
tekens die staan voor wat kunst aan de
wereld geeft, door middel van muziek, lite-
ratuur, architectuur, noem maar op.
Eigenlijk was het de bedoeling dat de vlag
na de tentoonstelling zou worden weggeno-
men. Ze hadden me betaald voor iets een-
maligs, maar lieten de vlag toch hangen.
Dat maakt niks uit: ik ben blij dat mijn werk
op dat gebouw te zien is.
K.B./D.P.: Nu je meer dan twintig jaar lang in
België hebt gewerkt: denk je dat dit land anders
is, in vergelijking met de andere landen waarin
je hebt gewerkt?
M.M.: Wat het voor mij speciaal maakt, is
dat ik hier zo vaak heb gewerkt. Dit jaar
werd ik uitgenodigd door Phillip Van den
Bossche, de directeur van het museum in
Oostende, om een strandproject te realise-
ren en momenteel heb ik een tentoonstel-
ling in het STUK in Leuven, georganiseerd
door Eva Wittocx. Met sommige mensen
heb ik stevige relaties uitgebouwd en ik heb
het gevoel dat ik genoeg weet om bepaalde
situaties te kunnen beoordelen. In België
kan ik uitmaken of een kwestie al dan niet
belangrijk is. Ik weet wie ‘in’ is en wie ‘uit’.
Als ik een tentoonstelling maak in Japan,
dan heb ik daar allemaal geen zicht op. In
België heb ik het gevoel dat ik meer weet, al
is de situatie aan het veranderen. Dat doet
ze altijd. Doen we allemaal. Ik ben twintig
jaar ouder en daarom misschien ook wat
meer ontspannen. Ik leef en werk nog
altijd. Als kunstenaar ben ik mijzelf en uit-
eindelijk gaat het daarom. Om mijn werk.
Dat is echt het enige onderwerp.

Dit interview wordt gepubliceerd met de gene-
reuze steun van de Edmond Hustinx Stichting,
Maastricht. De auteurs danken tevens ProjecteSD,
Barcelona. 

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

Matt Mullican stelt tot 24 januari tentoon
in kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96,
Leuven (www.stuk.be; www.playground
festival.be).

Matt Mullican

Zonder titel, 2000 (bloemen)
Gerealiseerd voor Orbis Terrarum, Museum Plantin-Moretus en omgeving, Antwerpen
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Viktor & Rolf, The Fashion Show, herfst/winter 2007/8. 
Centraal Museum, bruikleen H+F Collectie 
Foto Peter Stigter, model Maryna Linchuk (DNA Models)

Installing
Allusions

De tentoonstelling The Art of Fashion: 
Installing Allusions verkent de grenzen 
van de mode en laat zien hoe de mode 
via de techniek van constructie en 
patronen bij sculpturen terechtkomt; 
hoe eenvoudig een modeshow 
overgaat in een performance en hoe 
de imaginaire wereld van de mode 
diezelfde imaginaire wereld in de 
beeldende kunst raakt.

19 sept 2009 
t/m 10 jan 2010

witteraaf.indd   1 13-10-2009   15:07:51

WR 142 - 1ste katern  25-04-2016  13:05  Pagina 18



De Witte Raaf – 142 / november – december 2009 19

PIETER VERSTRAETE

Bij een recent bezoek aan de tentoonstelling
Serendipity was ik erg geneigd om het toeval
toe te laten in mijn waarnemingen van de
werken binnen de imposante ruimtes van
de Brusselse Wielsfabriek. Serendipiteit heb
je als je iets bruikbaars vindt op toevallige
wijze, want je was eigenlijk naar iets com-
pleet anders op zoek. De term vat ook tref-
fend de zoektocht samen van de Belgische
kunstenares Ann Veronica Janssens
(°1956, Folkestone). 

Voor Janssens verwijst Serendipity zowel
naar toevallige ontdekkingen als naar de
omstandigheden waarin deze ontdekkingen
mogelijk worden gemaakt. Als in een
wetenschappelijk laboratorium zorgt ze
voor de optimale omstandigheden om toe-
vallige waarnemingen en gebeurtenissen te
laten ontstaan. Ook de wetenschappelijke
praktijk is een reeks van ‘ongevallen’, van
toevallige ontdekkingen. In de context van
serendipiteit als wetenschappelijke methode
spreekt men ook wel van een ‘accidentele
scherpzinnigheid’, die de kennis voortstuwt
door op het eerste zicht onschuldige feiten
bij elkaar te brengen tot een nieuwe, waar-
devolle synthese. En dat is precies wat deze
tentoonstelling probeert te doen. De scherp-
zinnigheid in de werken vergt als het ware
een parate, maar vooral ook open geest, die
voorbereid is op het onbekende. Ook voor
mij wordt de toevallig geplande ontmoeting
met deze werken een zoektocht waarbij de
soms duizelingwekkende indrukken mij tot
erg onvoorziene inzichten dwingen.

Remanentie van licht > Verblijven in
een abstracte ruimte

De eerste installatie, Untitled, bestaat louter
uit een projector, de ‘Martin Mac 2000’, en
een scherm dat de grote, donkere ruimte in
twee deelt. Op het scherm worden afwisse-
lend cirkels, rechthoeken en balken in wit
licht geprojecteerd. De projector bevindt
zich een heel eind achter het scherm en het
licht flikkert er hevig doorheen. Je wordt
verblind op een manier die doet denken aan
het einde van een oude film, wanneer het
laatste stukje filmrol door de projector
schiet. Door de intensiteit van de visuele
prikkels in een verduisterde omgeving ont-
staan er schaduwen rond de geometrische
vormen. Die schaduwen worden in feite
automatisch geproduceerd door het oog:
het gaat om zogeheten remanentie-effecten
als gevolg van de inertie van het oog. Ze
duwen je naar buiten, terwijl ze je tegelijk
doen nadenken over de automatische reac-
ties in je waarneming.

Er is kennelijk geen subjectiviteit gemoeid
met zulke interoceptieve effecten. De ‘toe-
vallige’ spookbeelden die als een visuele
weergalm, een soort geprogrammeerd feed-
backeffect door de retina, worden bijgehou-
den en teruggeworpen in de duisternis, dui-
den op een noodzakelijkheid in de waarne-
ming. Die noodzakelijkheid heeft iets objec-
tiefs: ze staat buiten elke culturele expressie,
ideologie, subjectiviteit of identiteit. 

Niet alleen probeert Janssens door de
grenservaring van remanentie in het oog
iets materieels van de vluchtige intensitei-
ten van het licht vast te houden, ze toont
ook het productieproces van de beelden op
het scherm in de onpersoonlijke ‘perfor-
mance’ van de lichtprojector. De repetitieve
logica in het mechanisme van de projector
doet de hand van de kunstenaar verdwij-
nen, ook al weet je dat de beelden vooraf
geselecteerd en ‘georkestreerd’ moeten zijn.
Wat Janssens dus óók lijkt te onderzoeken,
zijn de grenzen met het waarneembare
zoals die vervat liggen in de materialen die
ze hanteert. Daarbij verdwijnt de kunste-
naar in de structuur van het materiaal.
Door de structuren in de waarneming cen-
traal te stellen en te vertrekken vanuit de
logica van het materiaal, geeft ze haar auto-
riteit als kunstenaar uit handen en schept
ze ruimte voor de persoonlijke gewaarwor-
dingen van de kijker.

Hier stuit ik op een paradox: Aan de ene

kant roept het werk op tot een erg persoon-
lijke ervaring van mijn waarneming. Aan
de andere kant ondervind ik dat mijn eigen
perceptie gestuurd wordt door dwangmati-
ge mechanismen die los lijken te komen van
mezelf of van wat ik ervaar als mijn eigen
ik. Die paradoxale relatie wordt ook vertaald
naar de ruimte, die gaandeweg meer auto-
nomie lijkt te krijgen. De lichtprojectie
manipuleert de ruimtelijke ervaring, met
als gevolg dat we worden aangespoord om
onze eigen positie te bevragen.

Ik word mij bewust van mijn positie in de
ervaring van de witte cirkel die zich lang-
zaam en enigszins vaag uitbreidt om dan
weer in te krimpen. Ik voel een opwelling
om midden in die cirkel te gaan staan. De
positie die ik inneem geeft me een perspec-
tief en schept een afstand zodat ik mezelf
niet verlies in de zwarte ruimte omheen het
gapende lichtgat, een oog van licht dat mij à
la James Bond probeert te omsluiten. Door
de onvoorspelbaarheid van de lichtimpul-
sen word ik echter ook gedesoriënteerd en
onderworpen aan de ruimte. Het lijkt wel
alsof het licht op me toekomt en dan weer
een stapje achteruit doet, mij uit het beeld
duwt en mij er dan weer intrekt.

De performance van de Martin Mac 2000
ontwricht zo het zesde zintuig dat onze
ruimtelijke oriëntatie beheerst, namelijk de
kinesthesie: ons vermogen om ons in het
kijken te positioneren ten opzichte van het
object en de ruimte die we waarnemen.
Janssens spreekt zelf van een ‘systemati-
sche demontage’. Ze demonteert de waar-
neming van de materie, de context, de kun-
stenaar en the eye of the beholder.

Interferentie van geluid > Sirenes in
het oor

De ruimtelijke impulsen van het licht gaan
gepaard met een geluid in de achtergrond
dat steeds sterker tot mijn oor doordringt:
een brommend geluid dat almaar daalt in
toonhoogte. In combinatie met de projectie,
heeft het gebrom een vertragend, ontspan-
nend effect op mijn zintuigen. De lage fre-
quenties produceren een akoestische ruim-
te, die zich tot buiten de zichtbare ruimte
uitstrekt. Eens het geluid mijn aandacht
trekt, kan ik er mij niet meer aan onttrek-

ken. Gelokt door het gebrom, dat de visueel
beperkte ruimte binnendringt, volg ik de
frequenties tot in de naburige ruimte, in een
poging mijn frustratie van het niet-zien te
lenigen met wat in de vakliteratuur een
meer dan bevredigend ‘oorzakelijk luiste-
ren’ wordt genoemd.1

Achter een deken van slierten wacht mij
een ruimte die in twee wordt verdeeld door
een balk met één gepolijste zijde: Liquid Bar
(2009). Daarachter, in een verborgen uit-
hoek, staat de klankinstallatie die de bron
was van mijn frustratie. Nu ik de eindeloze
soundscape van Untitled (Sons infinis)
(2009) tot zijn bron heb herleid, besef ik dat
ik erin geluisd ben door een auditieve illu-
sie. Deze zinsbegoocheling staat beter
bekend als het Shepard-Risset glissando uit
de psychoakoestiek.2 Het principe is geba-
seerd op een loop van dalende octaven tus-
sen twee luidsprekers met een subtiel tijds-
verschil. In je waarneming lijkt het dan
alsof het geluid onophoudelijk in toon-
hoogte daalt. Hoewel de luidsprekers in een
hoekje staan opgesteld, hebben de frequen-
ties de volledige verdieping in hun greep.

De perceptie van het geluid evolueert van
een toevallig samenspel met de projectie in
de eerste ruimte tot een onontkoombare
confrontatie in de tweede ruimte. De sluier
van het aanvankelijk ‘akoesmatische’ (lees:
voor het oog bronloze) geluid valt weg, maar
het geluid wordt daardoor niet minder wis-
pelturig. De hoorbare ruimte dwingt tot het
inzicht dat ruimte niet belichaamd, noch
bezet kan worden zonder gevolgen voor de
waarneming ervan. Ondanks het inzicht in
de werking van het zich in een lus herha-
lend frequentieverschil, en ongeacht je
positie binnen de akoestische ruimte die het
produceert, krijg je nooit echt controle over
die ruimte.

Een ander werk geeft nog sterker blijk van
dit spanningsveld tussen controle en over-
gave in de ruimtelijke ervaring van geluid:
Sinus/Resonantie (2009) op de vierde ver-
dieping in Wiels. Deze installatie is geba-
seerd op het fenomeen van interferentie.
Door twee klankrijke bronnen tegenover
elkaar te plaatsen, ontstaan er gevarieerde
harmonieën en botsingen tussen de golven
naarmate je je verplaatst in de ruimte. De
golflengte blijft echter dezelfde en, zoals de
bezoekersgids vermeldt, ze stemt overeen

met de afmetingen van de ruimte (lengte,
breedte, hoogte en luchtviscositeit van de
zaal).

De ruimte geleidt de golven optimaal door
de vrijgekomen energie niet te absorberen
en de golven te weerkaatsen. Zo zingen de
radiatoren van de centrale verwarming aan
de wand zachtjes mee. Er ontstaat een sono-
re ruimte, waarvan de perceptie afhankelijk
is van de positie die je inneemt. Je produ-
ceert en componeert die ruimte méé door
het interferentiepatroon te beïnvloeden.
Soms is er een hoge intensiteit, waarbij de
golven elkaar versterken en een moment
van fase ontstaat; dan is er weer een
moment van lage intensiteit of volledige
uitdoving, wanneer je de golven door je
positie in tegenfase brengt, waardoor ze
elkaar neutraliseren.

In tegenstelling tot Untitled (Sons infinis)
geeft Sinus/Resonantie je het gevoel dat je
een – onzichtbare – invloed hebt op het
klanklandschap, ondanks de grillen in de
verschillende interferentiepatronen. Er ont-
staat een wispelturig ritme tussen geluids-
golven, met het oor als noodzakelijke dans-
partner. Terwijl mijn oor masochistisch op
en neer gaat, valt mijn oog onwillekeurig op
de uitgestrekte streep Brusselse banlieue die
lonkt achter het raam, in een kader van
bewapend beton. Weer voel ik een opwel-
ling om me te bevrijden uit de belichaming
van de abstracte ruimte waartoe het spel
van resonanties mij en mijn oren dwingt.
De visuele orde van de chaotische stad
daarbuiten wordt plots mijn scapegoat om
me aan de sonore ruimte te kunnen ont-
trekken.

Synthese > Het individu in een 
oogwenk

Ten slotte plaatsen de werken van Ann
Veronica Janssens enkele kritische vraagte-
kens bij het individualistische aspect in de
structuren van de waarneming, zoals die in
de zintuiglijke automatismen van remanen-
tie en interferentie naar voren komen. Die
vraagtekens hebben vooral betrekking op
het vrij en gecontroleerd handelen van het
individu in zijn lichamelijke verhouding tot
de ruimte. Naargelang de bezoeker zich
anders positioneert in de installaties, veran-

Structuren in de waarneming
Duizelingwekkende indrukken in Serendipity van Ann Veronica Janssens 

Ann Veronica Janssens

Untitled (Martin MAC2000 Performance), 2009, zicht op de installatie in Wiels. Foto: Philippe de Gobert 
Courtesy: Galerie Micheline Szwajcer (Antwerpen), Galerie Esther Schipper (Berlin), Galeria Toni Tàpies (Barcelona), Galerie Air de Paris (Paris)
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STEVEN TEN THIJE

‘Don’t Complain.’ De boodschap zweeft als
een omen boven de ingang van Antrepo, de
hoofdlocatie van de 11de biënnale in
Istanbul, die draait om de vraag What Keeps
Mankind Alive?. In rood licht schijnen de
twee woorden, uitgevoerd in dikke reclame-
letters, op de bezoekers neer. Het werk van
Hüseyin Bahri Alptekin uit 2007 is de para-
doxale welkomstboodschap van deze harde,
uitdagende tentoonstelling onder de artis-
tieke leiding van het Kroatische curatoren-
collectief ‘What, How and for Whom’
(WHW). In eerste instantie is het een haast
banale opmerking die je schouderophalend
voorbijloopt bij binnenkomst. ‘Klagen,
waarover, waarom?’ vraag je jezelf licht
geïrriteerd af. Kijk je rond, dan zie je teke-
ningen van Sanja Iveković, een videowerk
van Canan Senol (twee met water gevulde
ballonnen die als borsten over het scherm
hangen), een poëtische maquette van een
vluchtelingenkamp door Wafa Hourani en
duistere foto’s (registraties van satellieten
boven Istanbul) van Trevor Paglen. Aan een
achterwand hangt tot slot nog een werk
van KP Brehmer, Trends world stock markets
(Paris – German stock exchanges) uit 1976.
Het is een serie klappen in het gezicht. De
toon is gezet: feminisme, geopolitieke pro-

blematiek, afgemaakt met ‘good old’ kritiek
op het kapitalisme. ‘Klaag wel’, lijkt het
devies. 

Toch wringt er iets in deze reactie op de
werken. Het lukt niet om geheel onaange-
daan verder te lopen; om direct al dit
wereldleed van je af te schudden en cynisch
te vervallen in speculaties over de paradox
van een biënnale (veelvuldig gebruikt
instrument in, jawel, city marketing) die
kritische noten wil plaatsen bij al het
onrecht van onze kapitalistische wereldor-
de. Misschien komt dat omdat de kritische
klanken voortkomen uit beelden die lijken
te verleiden tot kijken, ondanks de schreeu-
werige boodschap. De tekeningen van
Ivekoviç? Waiting for Revolution (Alice) uit
1982 zijn vrolijke, kinderlijke plaatjes van
een meisje met een kikkerprins. De revolutie
als een sprookjesachtig wachten op een
magische transformatie. Elke tekening uit
de serie bestaat uit hetzelfde meisje en
dezelfde kikker in identieke houdingen,
alleen verandert de kikker van kleur. De
herhaling is een subtiel mechanisme om de
overduidelijke connotaties van het meisje-
met-kikkermotief te problematiseren. Het
wachten is niet alleen een iconografisch
motief, maar wordt ook vertaald in de acti-
viteit die nodig is om de het werk te bekij-
ken, van tekening naar tekening. Het is een
wachten dat zich langzaam in het kijken

materialiseert. Daardoor is het beeld meer
dan een boodschap, een opgeheven vinger
naar de beschouwer.

Hetzelfde formele mechanisme komt
terug in het werk van Trevor Paglen. Ook
Paglens bijdrage bestaat uit een serie repeti-
tieve beelden van gelijke grootte. De foto’s
tonen zwarte nachten met fonkelende ster-
ren waartussen satellieten strepen trekken.
Het ligt voor de hand om de beelden te dui-
den binnen theorieën over de moderne
samenleving die door observatietechnolo-
gieën wordt beheerst; een zoveelste verwij-
zing naar Foucaults ‘panopticum’. Maar
ook hier raak je tijdens het kijken verstrikt
in een associatief web waarin de heldere
kritische boodschap overschaduwd raakt
door duistere metaforen. Tijdens het kijken
winnen de sterren aan inhoudelijke kracht.
De strepen veranderen in lijnen die nieuwe
constellaties tekenen: mechanische ster-
renbeelden. Een spel ontstaat tussen astro-
logie en moderne observatietechnieken. En
wederom zijn het de stappen die je als kijker
moet doen van foto naar foto, waardoor het
werk het louter illustratieve ontstijgt. De
wens om de toekomst te voorspellen en zo
ellende te voorkomen, vraagt om een einde-
loze herhaling, die niet alleen de gedachte
gevangen houdt, maar de kijker ook con-
fronteert met telkens een variatie van het-
zelfde beeld. Tot slot lijkt het werk van Senol

dit repetitieve principe te internaliseren.
Het is een video van een nauwelijks veran-
derend beeld van twee ballonnen die als
borsten naar beneden hangen. Waar
Ivekoviç en Paglen de herhaling in de ruim-
te uitspelen, introduceert Senol de herha-
ling in de tijd.

Wat opvalt in de installatie van de werken
is dat ze niet alleen inhoudelijk een blauw-
druk van de tentoonstelling zijn, maar dat
ze formeel ook als een legenda van de
gebruikte esthetische technieken in de ten-
toonstelling zijn te lezen. Herhaling is hier-
bij maar een van de formele technieken die
terugkomen in de werken. Deze technieken
worden daarbij niet alleen in hun heden-
daagse toepassing getoond, maar vaak van
een kunsthistorische context voorzien, hier
bijvoorbeeld met het werk van Ivekoviç. De
agressieve en activistische toon die de cura-
toren aanslaan, zowel in de catalogus als in
de keuze van het werk, belet hun geenszins
om ook esthetisch te werk te gaan. Een dub-
bele benadering die de eenduidigheid van
de politieke stelling compliceert. De ten-
toonstelling put uit een open ruimte tussen
de vorm van het werk en zijn boodschap.
Deze combinatie van formele en politieke
gevoeligheid blijkt daarbij geen toevallige
bric-à-brac van tegenstrijdigheden, maar is
gebaseerd op een complex, maar coherent
kunstbegrip.

What Keeps Mankind Alive?
De 11de Biënnale van Istanbul 

dert de ruimte mee: de locatie wordt een
subjectieve ruimte die bij momenten erg
intense, haptische ervaringen mogelijk
maakt. De ene keer lijkt het werk zich te ver-
ruimen ten opzichte van de locatie en slokt
het de toeschouwer in zijn eigen ruimtelijk-
heid op – als een Pinocchio verloren in de
buik van de walvis. Er is op dat moment
geen afstand meer mogelijk tussen lichaam
en materie. De andere keer componeert de
bezoeker zijn ruimtelijke ervaring zelf,
gewoon door erin te vertoeven en te bewe-
gen. Die verhouding hangt sterk af van het
(in)beeldend vermogen van de bezoeker en
de mate waarin hij een innerlijke waarne-
ming wil toelaten. En dat is een erg per-
soonlijke keuze.

De vraag naar het individuele in de beli-
chaming van een ruimte wordt opgeroepen
door de twee laatste installaties op weg naar
het dak van Wiels: de Echovrije Kamer
(2009) en Blue, Red and Yellow (2001, her-
bouwd in 2009). Beide dienen zich aan als

schoolvoorbeelden van zintuiglijke depriva-
tie, een neuropsychologisch principe waar-
bij één zintuig, door alle andere zintuigen
uit te schakelen, uit de gevoelige plaat van
het menselijk lichaam wordt gelicht en
afgezonderd. 

De Echovrije Kamer is een oude bekende
onder geluidstheoretici, vooral berucht
door het werk van John Cage. In de beschrij-
ving van zijn bezoek in 1951 aan de ‘ane-
choic room’, een geluidsdicht laboratorium
zonder reverberatie of weerklank in de uni-
versiteit van Harvard, verhaalt Cage hoe
hij, ondanks de totale deprivatie, toch twee
tonen onderscheidde. Enerzijds hoorde hij
een hoge frequentie, die hij toedichtte aan
zijn zenuwstelsel; anderzijds merkte hij een
lage frequentie op, geproduceerd door zijn
bloedsomloop. Die observaties deden Cage
destijds concluderen dat de absolute stilte
niet bestaat, of toch niet in de zintuiglijke
wereld. Anderzijds duidt de anekdote er ook
op dat de abstracte ruimte als gevolg van

deze auditieve ‘imperfectie’ toch weer
geconcretiseerd wordt via een verhoogd
bewustzijn van het lichaam, en dus niet
noodzakelijk leidt tot psychose, een duize-
ling in het niets. Daarbij definiëren lichaam,
perceptie en ruimtelijke omgeving elkaar
wederzijds.

De installatie van Ann Veronica Janssens
geeft als een klein model van de ‘anechoic
room’ toegang tot een herbeleving van
Cages observaties. Net als Cage laat je jezelf
even opsluiten in de claustrofobische ruimte
met sponzen piramides aan de wanden, net
genoeg om de dubbele frequentie gewaar te
worden van de resonanties in je eigen
lichaam. De omhullende ruimte dwingt je
tot een volledige overgave aan je lichaam,
tot radicale interiorisering. Ondanks die zelf-
gekozen opsluiting en terugtrekking uit de
wereld dringen zowel gedachten als enkele
omgevingsgeluiden toch naar binnen. De
ruimte is kennelijk niet helemaal ‘verdoofd’.
Ik betrap me erop dat ik zorgvuldig zoek
naar een uitweg om mijn aanwezigheid te
bevestigen, uit angst om de relatie met de
buitenwereld te verliezen.

Die grens tussen mezelf en de omliggende
wereld wordt op de spits gedreven in de laat-
ste installatie: Blue, Red and Yellow, dat
plaatsgrijpt in een container op het dakter-
ras van het Wielsgebouw. In de container
word je geheel verblind door rood, blauw en
geel licht dat door gekleurde vlakken op de
wanden en het dak naar binnen schijnt op
kunstmatige mist. Bij het sluiten van de
deur omhult de rook je volledig. Je ver-
dwijnt al na een paar stappen in het
gekleurde licht. De ruimtelijke ervaring
wordt hierdoor in extreme mate tot een
visuele ervaring herleid. Tegelijk blijft het
contact met de buitenwereld behouden
doordat toevallige omgevingsgeluiden en
windvlagen door de kieren naar binnen
dringen. Zo wordt de door licht geabstra-
heerde ruimte erg tastbaar, terwijl het licht
je geen uitweg biedt naar buiten.

De dichte mist en het licht doen je duize-
len. Maar eigenlijk schakelen ze je oriënta-
tievermogen nooit echt uit. De deprivatie
versterkt juist het verlangen om je te positi-
oneren. Door het tekort aan visuele prikkels
ben je erg op jezelf aangewezen, op de
structuur van de ruimte zoals je die zag
voor je de container binnenstapte. Het
(in)beeldend vermogen is misschien wel de

laatste reddingsboei voor het individu in
zulk een zintuiglijk totaliserende ruimte.
Het vermogen van de verbeelding is de
basisvoorwaarde voor elke menselijke
waarneming en positionering.

In mijn verbeelding ontspon zich een narra-
tieve lijn die de werken van Serendipity met
elkaar verbindt. Maar die lijn is niet meer
dan een synthese van toevallige ervarin-
gen, een neveneffect om enige controle te
herwinnen op de vele, duizelingwekkende
indrukken. In een oogwenk word ik onwil-
lekeurig bewust gemaakt van mijn waarne-
ming, mijn lichaam en mijn ik, die alle aan
structuren onderworpen zijn. De installa-
ties van Ann Veronica Janssens maken iets
van die ongrijpbare structuren voelbaar
door grenzen op te zoeken. De grenzen met
het hoorbare, het zienbare, het voelbare
brengen mij even buiten mezelf, maar niet
zonder dat ik gedwongen word mezelf te
bevragen. Ze confronteren mij met mijn
denkend zelf in relatie tot de abstracte
ruimtes en de wereld daarbuiten. En onver-
wacht kom ik tot het synthetische inzicht
dat dit denkend zelf niets anders is dan een
belichaamd zelf, waarmee ik mezelf voort-
beweeg – of laat voortbewegen – in de
wereld.

Warempel, de structuren van de waarne-
ming zitten vol serendipiteit.

Noten

1 Zie voor een discussie over causaal luisteren
met betrekking tot akoesmatisch geluid:
Michel Chion, Audiovision: Sound on Screen (ver-
taald door Walter Murch & Claudia Gorbman),
New York, Columbia University Press, 1994, 
p. 32.

2 Beluister een voorbeeld van Jean-Claude
Rissets eindeloze glissando, alsook de eindeloze
toonladder van Roger Shepard uit de jaren 60
en 70, op respectievelijk:
http://asa.aip.org/sound/cd/demo27b.au en
http://asa.aip.org/sound/cd/demo27a.au.

Serendipity van Ann Veronica Janssens
loopt nog tot 6 december in Wiels, Van
Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.50;
www.wiels.org). 

Ann Veronica Janssens

Untitled (Sons infinis), 2009, zicht op de installatie in Wiels. Foto: Philippe de Gobert 
Courtesy: Galerie Micheline Szwajcer (Antwerpen), Galerie Esther Schipper (Berlin), Galeria Toni Tàpies

(Barcelona), Galerie Air de Paris (Paris)
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De kern van dit kunstbegrip ligt in de dub-
bele omarming van aan de ene kant de
notie dat kunst radicaal op de samenleving
betrokken moet zijn en anderzijds het besef
dat kunst alleen een onderdeel van die
samenleving kan zijn als zij zich loskoppelt
en ‘zichzelf ’ is. Waarbij dit ‘zichzelf-zijn’
inhoudt dat ze gebruik maakt van haar
eigen (deels klassiek-moderne) esthetische
middelen. De sleutelfiguur die hiervoor
wordt opgevoerd is Bertolt Brecht. De titel
van de tentoonstelling What Keeps Mankind
Alive? is de Engelse vertaling van het lied
Denn wovon lebt der Mensch? uit Brechts
Dreigroschenoper van 1928. Het curatoren-
collectief neemt zowel de inhoudelijke
strekking als de esthetische methode van
Brechts stuk serieus. Onomwonden presen-
teren de tentoonstellingsmakers zich als
communistisch, iets wat ongetwijfeld een
deel van de bezoekers zal irriteren.
Tegelijkertijd omarmen ze het ‘mediumkri-
tische’ aspect van Brecht (het doorbreken
van de vierde wand, waarbij de acteur tij-
dens de voorstelling plots het publiek aan-
spreekt) en vinden zo aansluiting bij een
klassieke, zelfs lichtelijk greenbergiaanse
kunstopvatting. Het ‘communisme’ waar-
uit zij putten, overstijgt de puur politiek-
economische theorie en vertoont sporen
van een bredere filosofie, die sterke overeen-
komsten vertoont met het historisch mate-
rialisme van Walter Benjamin. In de gese-
lecteerde kunst lijken ze de mogelijkheid te
projecteren van een ‘materialistische’ vorm
van denken. In zijn beroemde essay Het
kunstwerk in het tijdperk van zijn technische
reproduceerbaarheid speculeerde Benjamin
dat door de verschuivingen in de materiële
organisatie van de samenleving (de indus-
trialisatie) ook een andere vorm van denken
zou ontstaan, een denken dat als het ware
‘in’ de materie zou worden gedacht en niet
meer ‘over’ of ‘buiten’ de materie. Het
beroemde ‘aura’ dat volgens Benjamin ver-
dween, zag hij als een (contemplatieve)
‘afstand’ – ‘einmalige Ferne’ – tussen sub-
ject en object die overbrugd zou worden.
Volgens Benjamin had de ‘massa’ een ‘ver-
langen’ om de wereld te ‘naderen’ en was de

film, die door zijn reproduceerbaarheid
alomtegenwoordig was en die eerder een
afdruk was van de wereld dan een teken,
het eerste medium dat niet meer naar de
werkelijkheid keek, maar ‘in haar weefsel’
doordrong. Deze cryptische gedachten van
Benjamin krijgen in de tentoonstelling een
concrete invulling.1

De tentoonstellingsmakers lijken in de
brechtiaanse vervreemding het geëigende
middel te vinden om de gevoeligheid tot een
dergelijk denken te ontsluiten. Door een
object in zijn alledaagse betekenis te overbe-
lichten, kan de normale relatie tussen
beschouwer en object doorbroken worden
en kunnen nieuwe gedachten ontstaan.
Doordat iets langzaam zijn gebruikelijke
inhoudelijke kenmerken verliest, lijkt het
zich steeds verder weg te bevinden, totdat 
– als het object als het ware leeg van inhoud
is en volledig ‘vreemd’ – de fysieke kwalitei-
ten van het ding zich ineens in hun directe
materialiteit presenteren en zo een nieuwe
of andere ‘inhoud’ openbaren (Benjamin
zou zeggen ‘illumineren’). In de extreme
vervreemding van een ding ontstaat eerst
een hyperbolische afstand tussen beschou-
wer en object, die op zijn verste punt
omslaat in een onmiddellijke nabijheid. De
subtiel ingezette herhalingen in de werken
in de eerste zaal bewerkstelligen een derge-
lijke omslag. Hierbij valt wel op dat de ten-
toonstellingsmakers vooral werk geselec-
teerd hebben waarin dit spel tussen inhoud
en vorm via de iconografie wordt uitge-
speeld. De ‘materie’ die de werken tonen en
onderzoeken, zijn vaak ‘iconen’ of ‘tekens’
van de huidige laatkapitalistische samen-
leving.

Een monumentaal voorbeeld van een
werk dat kan worden gesitueerd binnen dit
kunstbegrip is Marko Peljhans Territory
1995 uit 2006-2009. Dit werk bevat op
exemplarische wijze alle bovengenoemde
stappen. Het bestaat uit twee ruimtes. De
eerste is een duistere zaal die volledig met
zwart geluidsisolerend materiaal is bedekt.
Aan de verste zijde van de zaal hangen vier
doorzichtige, vensters van enkele meters
lang op ooghoogte achter elkaar. Op de ven-

sters zijn in witte inkt commandostructu-
ren van het leger en onleesbare documen-
ten geprint. In de frames zijn op ingenieuze
wijze lichtbronnen aangebracht, waardoor
de inkt oplicht en het geheel aan een futu-
ristische radiokamer doet denken. In het
midden van de zaal staat een vitrine in de
vorm van een lessenaar waarin boeken met
een bonte kaft liggen. De lessenaar is thea-
traal opgelicht met een spot. Tot slot is aan
de wand bij binnenkomst een simpele zwar-
te houten bank bevestigd, waarop je als
bezoeker kunt zitten en luisteren naar spo-
radisch afgespeelde, onverstaanbare radio-
berichten. Het is een mysterieus en herme-
tisch geheel dat weinig aanknopingspunten
bevat om inhoud te geven aan de duistere
tekens.

De tweede ruimte is een klassieke white
cube met een tafel, een boekenkast, een
comfortabele sofa en aan de wand enkele
kaarten van Noord-Italië en voormalig-
Joegoslavië. De kaarten geven inzicht in de
troepenbewegingen in deze regio’s tijdens
de jaren 90. In de boekenkast staan histori-
sche studies over de Joegoslaviëcrisis. Op de
tafel liggen dunne grijze boeken van A4-
formaat met transcripties van onderschepte
radioberichten. Deze transcripties vormen
uiteindelijk de spil van het werk en zijn fas-
cinerend om te lezen. Het materiaal is te rijk
om tijdens een bezoek geheel door te
nemen, maar een willekeurige greep kan
volstaan om het werk te ervaren. De berich-
ten zijn soms cryptisch, maar vaak ook ver-
ontrustend helder. Zo lees je bijvoorbeeld
een noodvordering om zoveel mogelijk bus-
sen vrij te maken, omdat ‘grote aantallen
mensen naar een stadion gebracht moeten
worden’. Elders is een gesprek neergeschre-
ven waarin aan iemand gevraagd wordt of
‘zij de leeftijd van dienstplichtige hebben’,
waarop de ander fel opmerkt: ‘zulke vragen
mag je nooit over de radio stellen.’ Het zijn
beklemmende sporen van de Srebrenica-
tragedie. Indrukwekkend is niet alleen de
inhoud, maar ook de directheid. De teksten
hebben iets van een index. Het zijn niet
zozeer interpretaties, maar eerder ‘afdruk-
ken’ van een gruwelijke, historische
gebeurtenis. Het is vanuit deze indexicale
bronnen dat het werk zich ontwikkelt en in
twee richtingen uiteen lijkt te vallen. Aan
de ene kant abstraheert het werk deze bron-
nen tot betekenisloze tekens in een duistere
kamer, aan de andere kant ‘abstraheren’ de
historische studies de bronnen tot een his-
torisch narratief. Zowel het pure teken als
de interpretatie verworden tot een ver-
vreemding van een historisch teken dat in
zijn simpele materialiteit onmiddellijk aan-
wezig is in de transcripties. Even verdwijnt
de afstand tussen jezelf en de geschiedenis
in de directe manifestatie van deze bronnen
en flitsen voor Nederlandse bezoekers
beklemmende vragen op als: Waar was jij?
En hoe verhoud jij je tot deze gebeurtenis?

Veel werken in de tentoonstelling hebben
een gelijkaardige complexe structuur en
historische zeggingskracht. Om tot de kern
door te dringen, is wel geduld en concentra-
tie nodig en moet vaak wat worden gelezen
of een langere film worden bekeken; maar
het is meestal de moeite waard. Sterke voor-

beelden zijn het werk van Avi Mograbi en
Wendelien van Oldenborgh. Mograbi
maakte een prachtige, brechtiaanse film
over een Israelische soldaat die probeert om
met zichzelf in het reine te komen nadat hij
heeft geparticipeerd in een wraakmissie. De
soldaat en zijn vriendin, die onherkenbaar
wilden zijn, krijgen geleidelijk aan een com-
putergemanipuleerd gezicht. Eerst zien we
een amorfe vlek met ogen en daarop wordt
stapsgewijs, door middel van special effects,
een gezicht getekend. Het verhaal van de
soldaat wordt onderbroken door Mograbi
zelf, die in zijn woonkamer een brechtiaans
tragikomisch lied zingt over zijn eigen
morele worsteling om de film te maken. Het
werk van Van Oldenborgh is een onderzoek
naar de politionele acties van Nederland in
Indonesië. Ze behandelt dit thema door offi-
cieren in opleiding een script te laten voor-
lezen dat bestaat uit historische bronnen en
ze vervolgens over de inhoud te laten dis-
cussiëren. Op deze wijze bewerkstelligt Van
Oldenborgh met het presenteren van histo-
risch materiaal een gelijksoortige ver-
vreemding als Peljhan.

Al met al is de tentoonstelling een bijzon-
dere prestatie, omdat ze op overtuigende
wijze twee ‘stromingen’ in de benadering
van dit type grote, spectaculaire tentoon-
stellingen weet te verbinden. Aan de ene
kant doet de esthetische gevoeligheid van
de curatoren denken aan de meer formele
benadering van de laatste Documenta 12
onder leiding van Roger Buergel en Ruth
Noack. Aan de andere kant sluit het politiek
engagement aan bij Documenta 11 van
Okwui Enwezor of de vorige Biënnale van
Istanbul, gecureerd door Hou Hanru. Het is
verfrissend om te zien hoe het samenkomen
van deze twee gevoeligheden een tentoon-
stelling oplevert die zowel in haar politieke
oriëntatie als in haar artistieke noodzaak
een relatief grote transparantie vertoont.
Veel ‘politieke’ tentoonstellingen hebben
een tendens om te ontsporen in illustraties
van politieke stellingnames, terwijl de volle-
dig esthetische benadering kan ontaarden
in commerciële vrijblijvendheid. ‘What,
How and for Whom’ weet beide valkuilen te
vermijden.

Noot

1 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit (oorspr.
derde versie 1939), Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1963, p. 15 (over Aura en massa),
p. 32 (over film). De filosofische implicaties van
deze gedachten spreken duidelijk uit de laatste
zin van de derde these die luidt: ‘Die
Ausrichtung der Realität auf die Massen und
der Massen auf sie ist ein Vorgang von unbe-
grenzter Tragweite sowohl für das Denken wie
für die Anschauung.’ (idem. p. 16) Voor een
gedetailleerde bespreking van Benjamins mate-
riële of immanente filosofie, zie: Howard
Caygill. Walter Benjamin, The Colour of
Experience, London, New York, Routledge,
1998.

De 11de Biënnale van Istanbul vond plaats
van 12 september tot 8 november 2009.

Marko Peljhan

Territory 1995, 2006-09. Coutesy: Zavod Project Atol

Marko Peljhan

Bölge 1995, 2006-09. Coutesy: Sanatçinin izniyle
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BART VERSCHAFFEL

Voor het structureren en begrijpen van het
sociale zijn het onderscheid en de tegenstel-
ling tussen de domeinen van het ‘private’
en het ‘publieke’ fundamenteel. We gebrui-
ken een hele reeks van opposities om dit
verschil te articuleren. De termen van deze
opposities zijn onderling zeker geen syno-
niemen, maar toch wel verwant. Het priva-
te staat aan de kant van het intieme, het
informele, het familiale en wordt doorgaans
verbonden met ‘binnen’ en met Eigenraum.
Het publieke gaat samen met het gemeen-
schappelijke, het sociale, de samenleving,
het maatschappelijke, het collectieve, het
officiële, termen die doorgaans op de een of
andere manier verwijzen naar ‘buiten’,
naar het ‘openbaar domein’. Een traditio-
neel model om de verhouding tussen de
domeinen van het private en het publieke te
denken is dat van elkaar omsluitende krin-
gen. Rond een ‘punt’ dat het individu voor-
stelt, trekken we ‘intieme kringen’ die de
sfeer van het private en het familiale
begrenzen; deze kleine kringen situeren
zich binnen wijdere, sociale, gemeenschap-
pelijke ruimtes, die op hun beurt opgeno-
men zijn in nog grootschaliger verbanden,
nog grotere ‘kringen’. De meer omvattende
ruimtes worden telkens bewoond door een
nog groter ‘wij’ dat de kleinere sociale ver-
banden incorporeert: ik/wij leven in ons
huis, een groep van kleine wij’s leeft in
‘onze’ straat of onze buurt en onze stad, en
die groepen vormen de gemeenschappen
die leven in onze regio, ons land, ons
Europa en onze wereld…

Essentieel voor dit model is dat het
gemeenschappelijke de basis vormt van het
sociale. De sociale cohesie – de mate waarin
een verzameling mensen een geheel vormt
– berust op wat mensen met elkaar delen:
een gedeelde ruimte, gedeelde belangen,
gedeelde taal, gedeelde religie, een gedeelde
levensvorm, collective memory. Binnen de
private levenssfeer zijn de individuen ver-
bonden door bloedband en oorsprong, ze
delen tafel en/of bed, hebben zeer veel
gemeenschappelijke interesses en belangen
en delen een communicative memory. Buiten
dit binnen, in de ‘publieke ruimte’, wordt er
gehandeld met anderen – met ‘buitenstaan-
ders’ die men niet persoonlijk kent, maar
waarmee men echter, alles welbeschouwd,
toch ook verbonden is: men deelt immers
dezelfde buurt, stad of streek, met spreekt
dezelfde taal en leeft van dezelfde economie,
men ademt dezelfde lucht of heeft dezelfde
nationaliteit. Men deelt dus dezelfde basis-
identificaties of dezelfde cultuur. Men leeft
binnen dezelfde ‘cultuurkring’ en deelt een-
zelfde ‘cultureel geheugen’.1 Ook de relaties
en contacten buiten het ‘private’ worden
bepaald door de mate waarin de betrokke-
nen iets gemeenschappelijks hebben dat
hun onderlinge verschillen beperkt en neu-
traliseert, en als basis dient voor het samen-
leven.

Het sociale verkeer binnen elke ‘grote
kring’ berust zo op de verhouding tussen
het eigene en het andere: tussen dat wat
iedereen kent en met de ander deelt, en de
sociale actoren aan elkaar gelijk maakt, en
wat men niet kent en niet verstaat, wat
beangstigt en wantrouwen wekt, maar toch
ook nieuwsgierig maakt en fascineert…
Want het eigene beschermt natuurlijk en
stelt gerust, maar het irriteert ook en ver-
oorzaakt claustrofobie. Wanneer het ‘ver-
schil’ in de sociale interactie niet berust op
het behoren tot een andere private sfeer,
maar op het behoren tot een andere cul-
tuurkring, wanneer men met andere woor-
den botst op iemand met wie men niets deelt
(tenzij het mens-zijn) – geen particulier ver-
leden, geen interesses of belangen, geen
taal of cultuur – is die ander een vreemde-
ling. De vreemdeling is diegene wiens oor-
sprong én cultuur buiten mijn wereld (mijn
‘Grootste Kring’) liggen.

Alle traditionele samenlevingen hebben
strategieën en een ethiek ontwikkeld voor
het omgaan met het vreemde en de vreem-
deling, en de vrees en fascinatie die deze
opwekt. Deze gaan van Vernichtung en

xenofobie over afstandelijke onverschillig-
heid tot gastvriendschap en het scheppen
van symbolische en reële gemeenschappe-
lijkheid door middel van het ontvangen en
feesten, het zakendoen, het uitwisselen van
dochters en het mengen van de families. De
meeste sociaal-politieke, morele en religieu-
ze denksystemen en leerstelsels baseren
hun sociale ethiek op het bevorderen van
wederzijds begrip en het valoriseren van het
gemeenschappelijke. We delen immers
dezelfde buurt, we zijn allen Vlamingen of
Europeanen, we bewonen samen dezelfde
planeet, we delen hetzelfde lot, want we zijn
allemaal mensen, we zijn allen broeders en
zusters. (Of, in een andere ethische logica,
die uiteindelijk slechts de omkering blijkt
van de ‘totale broederschap’: elk mens is
radicaal ‘anders’ en verschillend, en precies
omwille van deze radicale andersheid ver-
dient elkeen absoluut respect; we ‘behoren’
niet ergens, we zijn allen nomaden en bal-
lingen en dat is net wat ons gelijk maakt en
verbindt.) Hieruit kan een ethisch ideaal
afgeleid worden dat als een – ver – politiek
doel wordt vooropgesteld en de politiek uto-
pisch oplaadt: het doel van de politiek is de
Gelukte Samenleving waarbij we allen
samen de wereld delen en waarbij elk soci-
aal contact een gelukte ‘ontmoeting’ is die
de gehele persoon engageert.

Ik zal betogen dat de publieke ruimte pre-
cies vanwege haar publieke karakter niet als
een ‘kring’ en een plaats van gemeenschap-
pelijkheid begrepen mag worden. Die stel-
ling gaat zeker in tegen de gewoonte of het
verlangen om de publieke ruimte – de ruim-
te buiten de private levenssfeer – (ook) als
een gemeenschapsruimte te beschouwen,
bewoond door een ‘groot Wij’ waartoe men
behoort, en dus als een uitbreiding van de klei-
ne kring van het ‘thuis’. ‘Thuis zijn in de
wereld’, de wereld als Huis… Het begrip van
het publieke – en politieke karakter – van de
publieke ruimte gaat in tegen de gewoonte
en het verlangen om de openbare ruimte te
beschouwen als een ruimte voor veralge-
meende vriendschap en verbroedering,
waar elk contact met de ander een ‘ontmoe-
ting’ is tussen personen die het gemeen-
schappelijke zoeken en tegelijk belangstel-
len in elkaars verschil… Het begrip van
‘publieke ruimte’ gaat niet enkel in tegen dit
verlangen, maar tegelijk ook tegen de reële,
archaïsche cultuurdynamiek die in dat ver-
langen als een politieke utopie in de toe-
komst geprojecteerd wordt. Het botst daar-
bij ook op de moeilijkheid dat het ‘kring’-
model de (archaïsche) apolitieke dynamiek
manier vat op basis waarvan het sociale
echt werkt. De logica van de identificatie en
de dynamiek van het eigene, het andere en
het vreemde volgens het principe van gra-
den van ‘gemeenschappelijkheid’, verhel-
dert immers goed de feitelijke werking van
de archaïsche samenleving – en de meeste
culturen die deze planeet tot nu toe bevolkt
hebben zijn archaïsch – die een ruimte col-
lectief bezet en duurzaam inricht, een
gedeelde tijd of traditie doorgeeft, en dit via
mechanismen van machtsverdeling en lei-
derschap gericht op eenstemmigheid en
consensus.2 En deze gemeenschappelijk-
heidsdynamiek verheldert niet enkel de
werking van archaïsche samenlevingen,
maar ook de archaïsche onderlaag die in
alle moderne samenlevingen doorwerkt.

Het spel van het politieke

De notie van het ‘publieke’ is intrinsiek verbon-
den met de notie van het politieke. Het politie-
ke is een zeer specifieke en moderne catego-
rie, die verschilt van en zich keert tegen het
natuurlijke of archaïsche leiderschap of
bestuur van een groep gedragen door
gemeenschappelijkheid. Een familie, een
stam of een volk leiden is immers (nog) niet
hetzelfde als politiek bedrijven. Een leider is
als dusdanig nog geen politicus, net zoals
een politicus als dusdanig nog geen leider is.
De publieke ruimte – in politieke zin begre-
pen als de ruimte waarbinnen de mensen
burgers zijn en waar beslist wordt over wat
iedereen aanbelangt – is geen gemeenschaps-
ruimte. Het is geen gedeelde, toegeëigende,

bewoonde ruimte of leefruimte, maar een
speelveld.

De notie van het politieke, het begrip van
een gemeenschap als een maatschappij of als
een polis, is Grieks. De democratie, zoals uit-
gevonden door Clisthenes, beantwoordt een
zeer specifieke vraag: ‘comment créer un
système institutionnel permettant d’unifier
des groupes humains encore séparés par
des statuts sociaux, familiaux, territoriaux,
réligieux, différents; comment arracher les
individus aux anciennes solidarités, à leurs
appartenances traditionelles, pour les con-
stituer en une cité homogène, faite de
citoyens semblables et égaux, ayant les
mêmes droits à participer à la gestion des
affaires publiques?’3 In de democratie ligt
de macht niet meer, zoals tijdens de Griekse
middeleeuwen, bij de vorst, die huist in een
gesloten paleis dat uittorent boven de stad,
waarbij het woord van de vorst wet is en
beslist. In plaats van de archaïsche machts-
uitoefening, die monologisch en autoritair
is, wordt een ‘democratisch’ regime geves-
tigd: de demos of het volk beslist. Dit houdt
geen sociale gelijkberechtiging in, want niet
alle groepen van de bevolking zijn burgers.
Maar dit regime betekent wel dat men met
een paar honderd mensen samen moet
beslissen en dat alleen al stelt bijzondere
technische problemen. Om te beginnen kan
er niet (langer) geheim en achter gesloten
deuren beslist worden, maar moet men
publiek of openlijk vergaderen: op de agora
en niet binnen de muren van een paleis. Er
zijn dan nog verschillende mogelijkheden
om met velen tot een beslissing te komen:
men kan elk om beurt laten beslissen, loten
om de macht, ervoor vechten, of leeftijd of
natuurlijk leiderschap laten spelen om uit
te maken wie het laatste woord krijgt. We
weten hoe klein de stap is van democratie
naar dictatuur en hoe de dictatuur de pro-
blemen en zwaktes van de democratie snel
kan ‘oplossen’. Maar de Grieken hebben een
andere oplossing ontwikkeld: de dialectiek of
het spel van het tegensprekelijk gesprek, van de
publieke discussie binnen de publieke ruim-
te waar alle deelnemers gelijk zijn. De crea-
tie van een speelruimte, van ‘un cadre politi-
que homogène’, schept de voorwaarden
voor ‘un fusion en un même tout des élé-
ments différenciés du corps civique’.4

In de politieke/publieke discussie gaat het
erom te strijden en te verleiden met gedach-
ten en argumenten om iedereen te overtuigen.
Of, gezien dat zelden lukt, om alvast de
meerderheid te overtuigen. Daarbij begrijpen
alle deelnemers zeer snel dat in dit spel het
misleiden met woorden, het verleiden met
theater en de schijn van redelijkheid, min-
stens even effectief zijn als de logische
kracht van de argumenten. In de democra-
tie blijkt de retoriek nog krachtiger en
belangrijker dan de dialectiek, maar de zaak
is dat het retorisch argument zich moet ver-
mommen: om te overtuigen moet het wel
waar lijken. Ook al zijn ze in concrete geval-
len soms zeer moeilijk te onderscheiden,
toch zijn dialectiek en retoriek principieel
verschillend. Een overtuigend argument is
nog niet hetzelfde als een waar argument.
Essentieel is dat het spel van de dialectiek
principieel geregeerd wordt door het principe
van de Waarheid. Wie zichzelf tegenspreekt,
wie niet kan uitleggen wat hij bedoelt, of
geen redenen kan geven voor wat hij voor-
stelt, verliest sowieso zijn gezicht. Verleiding
en argumentatie zijn dus de middelen en het
opzet van het spel is de meerderheid ervan te
overtuigen dat men gelijk heeft en op basis
daarvan te mogen beslissen dat we oorlog
moeten voeren met de Perzen of de hoofd-
doek moeten verbieden in de scholen.

Het is belangrijk de vooronderstellingen
en de effecten van dit spel van de argumen-
ten te expliciteren. Elk spel vooronderstelt
dat – binnen het spel en voor de duur van
het spel – de spelers principieel gelijk zijn en
dat de reële sociale verschillen tussen de
spelers (in leeftijd, waardigheid, geslacht,
rijkdom, intelligentie, positie…) geneutrali-
seerd worden en geen invloed hebben op de
uitkomst van het spel. De uitkomst van de
schaakpartij of de voetbalmatch volgt uit-
sluitend uit de vaardigheid om het spel te
spelen (en uit toeval). Het blijkt regelmatig

dat precies dit aspect van het spel in het
werkelijke leven voor problemen zorgt.
Daarom worden de meeste spelen voorzich-
tigheidshalve binnen een kring van gelijken
en als ‘gezelschapsspel’ gespeeld. In het spel
verliezen van een gelijke is immers wel frus-
trerend, maar impliceert geen statusverlies.
Anderszins verliezen binnen het spel – de
zoon van twaalf wint bijvoorbeeld van zijn
vader in pingpong, of erger nog, de nar
wint van de koning in het schaken – creëert
gegarandeerd spanningen buiten het spel.

Wat echter indien op deze wijze, dus al
‘spelende’, beslist wordt, niet zomaar wie een
schaakpartij wint, maar of er oorlog komt?
Wat indien over zaken die alle burgers aan-
gaan beslist wordt middels het spel van de
redelijkheid, dat de beste argumenten laat
winnen en daarbij geen rekening houdt met
de reële verschillen tussen de sprekers in
waardigheid, leeftijd, geslacht of heiligheid?
Het is overduidelijk dat de gelijkheid die de
‘spelconditie’ is van de discussie, binnen
een archaïsche of traditionele samenleving
denigrerend en sociaal ontregelend werkt.
De gelijkheid geïmpliceerd in het spel van de
discussie conflicteert sowieso met maat-
schappelijke posities, macht en gezag, en
met de regels voor beleefde omgang met de
vreemdeling die gelden bij diplomatieke
contacten. De ervaring gelijk te zijn in het
spel van het redeneren (tussen jong en oud,
vaders en dochters, priesters en twijfelaars)
relativeert op termijn de reële maatschap-
pelijke verschillen en de maatschappelijke
autoriteit, en brengt ze in gevaar. Het is met
de redelijkheid gesteld zoals met de macht
in een democratie volgens Claude Lefort: ze
is van iedereen, maar vooral van niemand.
Niemand belichaamt het gelijk. Een samen-
leving maakt het zichzelf inderdaad niet
gemakkelijk wanneer ze de beslissings-
macht over wat het samenleven aanbelangt
afhankelijk maakt van zo’n ‘spel’, wanneer
ze het ‘centrum van de macht’ in die
samenleving niet laat samenvallen met een
voornaam lichaam dat met één stem kan
spreken en steeds gelijk heeft, wanneer ze
tegelijk het publieke en het samenleven
affirmeert en het centrum van de macht en
het samenleven ‘leeg’ laat, en macht en
gelijk ontkoppelt.

De vooronderstelling van het spel van de
politieke redelijke discussie is dat men deel-
neemt – en als burger aan politiek doet – als
een speler. Een deelnemer aan een spel is
zeker geen acteur: het gaat er bij het mee-
spelen zeker niet om een rol te spelen en
‘iemand anders’ te zijn. In het spel van de
redelijkheid blijft men zichzelf. Maar cruci-
aal is wel dat men alle ongelijkheid – en dus
het persoonlijke, de ‘volledige’ persoon die men
maatschappelijk en ‘existentieel’ is – aan de
rand van het speelveld achterlaat en uitgaat
van de gelijkheid van alle deelnemers. Die
maatschappelijke en existentiële realiteit
blijft vanzelfsprekend bestaan en werk-
zaam, maar ze is binnen het spel principieel
irrelevant. Men kan er zich dus nooit op
beroepen. Binnen het spel – het kaartspel,
het voetbal, de discussie – gelden enkel de
regels van het spel, naast een ethiek van fair
play, dat wil zeggen van respect voor het
spel, de spelregels en de medespelers. Een
discussie is als dusdanig dan ook geen ont-
moeting van personen: ze creëert een spelsi-
tuatie waarbij het persoonlijke ‘tussen
haakjes geplaatst wordt’ en de deelnemers
samenspelen.

De ‘politieke’ ruimte of het speelveld van de
publieke discussie, geregeld door het princi-
pe van de Waarheid, is dus geen ‘gedeelde
plaats’. De politieke ruimte is geen kring
waar een Wij woont en overlegt. De rede-
lijkheid is een spel dat zich afspeelt op een
speelveld, dat steeds buiten het gemeen-
schappelijke en buiten het persoonlijke ligt.
Wie begint te argumenteren, verlaat ipso
facto de eigen kring en wereld, en betreedt
een publieke ruimte die de gesprekspartners
niet toebehoort, die geen woonplaats en
geen ontmoetingsruimte is. 

Over de publieke ruimte als politieke ruimte en het
publieke karakter van kennis en onderwijs
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Het spel van de redelijke kennis-
verwerving

De Grieken hebben niet enkel de politiek uit-
gevonden, maar ook de filosofie. Dit houdt
essentieel in dat ze het spel van de argu-
menten niet enkel laten beslissen over de
zaken die het sociale en het gemeenschaps-
leven regelen, maar dat ze dit spel ook zijn
gaan gebruiken in het omgaan met en het
beheer van de kennis en de betekenissen
waarvan en waarmee de samenleving leeft.
Dit is nog gevaarlijker dan het uitvinden
van de politiek. Het is immers in alle traditi-
onele samenlevingen zo dat kennis afge-
schermd en beschermd wordt, en zelfs
geheim gehouden wordt. Kennis is hier dus
geen ‘publieke zaak’. Ze wordt verdeeld en
bewaard per ‘positie’. De toegang tot het
weten wordt strikt geregeld door initiatie.
Kennis is immers gevaarlijk, curiositas is
gevaarlijk.5 Het is niet goed voor een mens
om te veel te weten, het is niet goed dat
iedereen alles ziet en weet of over alles
nadenkt. Maar in Griekenland is het ‘spel
van de democratische beslissing via argu-
menten’, van het toepassingsdomein van de
politiek en de rechtspraak, ‘overgeslagen’
op de kennisverwerving. Men – dat wil zeg-
gen: Socrates – is zomaar op straat met
iedereen publiek beginnen te discussiëren:
over het rechtvaardige en het goede, over de
goden, over de natuur van de dingen. Het is
bekend hoe het Socrates vergaan is. Maar in
Athene zijn toen wel de principes vastgelegd
van de westerse kennistraditie tot vandaag:
de kennis is geen zaak van enkele sofoi of
wijze mannen die, dicht bij de macht, het
gemeenschappelijke weten bewaren en
beheren. Kennis is een zaak van iedereen:
niemand is een sofos, we zijn allen filosofoi of
waarheidszoekers. Ieder mens is een ‘rede-
lijk dier’, een wezen begiftigd met logos en
kennisdrift, met verlangen naar waarheid
en met het vermogen om via argumentatie
en redenatie kennis en inzicht te verwerven.
Cruciaal voor de westerse kenniscultuur is
dat het vermogen tot kennis principieel
geen uitzonderlijke gave vooronderstelt,
geen afkomst of bijzonder talent of intuïtie
of uitverkiezing, of bijzonder privilegie.

Het spreekt vanzelf dat deze ontologische
gelijkheid niet zomaar wordt omgezet in
een sociale of maatschappelijke gelijkheid.
Kennis is tot vandaag niet gelijk verdeeld en
voor iedereen even toegankelijk, net zoals
de macht niet werkelijk gelijk verdeeld is.
Zowel de politieke besluitvorming als het
spel van de kennis zijn in de loop van de
geschiedenis, via kronkelige wegen en
onder velerlei gedaantes, geïnstitutionali-
seerd, met alle feitelijke ongelijkheden van
dien. Zo onderscheiden we nu doxa van
‘wetenschap’ en heeft men vandaag diplo-
ma’s en titels nodig om te mogen spreken of
tenminste om gehoord te worden. Toch
bekrachtigt de institutionalisering van de
machtsuitoefening en van de kennisverwer-
ving via politieke en wetenschappelijke
instellingen het principieel ‘publieke’
karakter van deze instellingen. In samenle-
vingen die aan politiek doen, worden de
beslissingen alvast niet uitsluitend in palei-
zen genomen, en wetenschap en kennis is
er geen zaak van besloten genootschappen,
private ondernemingen of kerken, maar
van officiële, semipublieke instellingen, die
toegankelijk zijn voor iedereen op voor-
waarde dat men de doelstellingen van de
institutie respecteert en bereid is de compe-
tenties te verwerven die nodig zijn om het
spel te spelen. Binnen de westerse traditie zijn
de school en het onderwijs in deze zin een
publieke zaak. Het onderwijs vooronderstelt
er een specifieke kennistraditie en is verbon-
den met de politieke notie van ‘publieke
ruimte’.

De plaats van het onderwijs

Talrijke culturen, ook zeer traditionele, ken-
nen het schoolsysteem of vormen van geïn-
stitutionaliseerde leeromgevingen. De scho-
ling past daar geheel in een logica van ini-
tiatie en overdracht: de betekenissen en de
waarden die vitaal zijn voor een gemeen-
schap worden er met autoriteit doorgege-
ven. Ons modern, hedendaags schoolsys-
teem wordt door sommigen beschouwd en
bestuurd als het tegendeel hiervan: men
meent dat de school niets te maken heeft
met gemeenschappelijkheid en overdracht,
maar een soort van dienstverlenend bedrijf
is, waar jonge individuen, die straks kleine

zelfstandigen zullen zijn, zich competenties
kunnen aanschaffen die ze kunnen inzetten
om in de samenleving ‘productief ’ te zijn en
– in de brede zin – ‘zichzelf te kunnen verko-
pen’. Deze laatste opvatting gaat, verblind
door een smal begrip van wat innovatie en
productiviteit kunnen inhouden, geheel
voorbij aan de feitelijke culturele en sociale
complexiteit van de onderwijspraktijk. Ook
in moderne samenlevingen garandeert het
onderwijs – en dat geldt ook voor het uni-
versitair onderwijs – immers in de eerste
plaats culturele continuïteit door het bewa-
ren en doorgeven van wat we reeds (menen
te) weten over het menselijk samenleven,
over de natuur en over de wereld. Binnen de
westerse kennistraditie verloopt deze culturele
transmissie echter op een bijzondere manier,
net doordat ze publiek geschiedt.

Het onderwijs en de instelling van de
school zijn in het Westen verbonden met de
traditie van filosofische of wetenschappelij-
ke en dus ‘publieke’ kennis. Het publieke
vooronderstelt hier niet een gemeenschap-
pelijkheid, of het delen van betekenissen en
een traditie, maar het spel van de redelijke
kennisverwerving. Wat betekent het voor
de ‘culturele overdracht’ dat zij verloopt via
die ‘publieke ruimte’ waar de redelijkheid
speelt? Specifiek is dat binnen deze ‘publieke
ruimtes’ de (eigen) cultuur wordt doorgegeven,
maar deze tegelijk wordt losgemaakt van ver-
bondenheid, van gemeenschappelijkheid en van
elk particulier ‘wij’. Zelfs de transmissie van
de eigen waarden en cultuur verloopt
immers via de spelruimte van de redelijk-
heid, die de eigen waarden en cultuur met-
een principieel ter discussie stelt en relati-
veert. Ze meet die waarden af aan ‘de
Waarheid’ die niemand toebehoort. Het
behoort immers essentieel tot het spel van
de redelijkheid dat – binnen die spelruimte
en zolang het spel duurt – ‘gelijk hebben’
om redenen en om ‘waarheid’ vraagt. We
moeten dus ook voor alles wat we zelf
belangrijk en waardevol vinden, begrijpelij-
ke en gegronde redenen aanvoeren, wat
niet gemakkelijk of zelfs onmogelijk is. De
culturele overdracht gebeurt met andere
woorden binnen een spelruimte waarbin-
nen geldt dat ‘onze cultuur’ principieel
mogelijk onwaar is. Gezien het spel van
argumenten en vragen nooit stopt, kan ze
ten hoogste alleen maar voorlopig waar zijn.
Het onderwijs geeft, binnen deze traditie,
haar cultuur door én initieert tegelijk in het
‘spel van de redelijke kennisverwerving’ die
op deze cultuur een bewerking uitvoert, die
haar relativeert en de culturele continuïteit
breekt. 

Natuurlijk leven we niet redelijk. De
levens en het samenleven zijn in werkelijk-
heid zeker in de greep van de dialectiek van
de zekerheid en de tirannie van het ‘eigene’,
en van de schrik voor en nieuwsgierigheid
naar het andere. Natuurlijk werken in het
sociale, in de politiek, op de werkvloer, in de
universitaire departementen en op de
wetenschappelijke congressen, de oude
krachten van gemeenschapsvorming en
‘natuurlijk leiderschap’. Het onderwijs en
de school zijn in werkelijkheid zeker een
zaak van vorming, van ontwikkeling van
mogelijkheden en het verwerven van com-
petenties, van het autoritair doorgeven van
de eigen cultuur, van het botsen van gene-
raties en de geslachten. De school is altijd
ook een ‘interculturele ontmoetingsplaats’.
Het is een plaats waar alle reële sociale
dynamieken, het spel van de solidariteit en
de nieuwsgierigheid, en het in elkaar ver-
wikkeld raken van de levens, ten volle spe-
len. Al deze zaken zijn het leven zelf en lig-
gen steeds het dichtst bij het hart en de per-
soon. Maar het maakt wel een verschil of
men er ook nog in slaagt, tegen de oude en
onontkoombare krachten die in een samen-
leving doorwerken in, het spel van de poli-
tiek en de wetenschap te spelen. Het maakt
een verschil wanneer men erin slaagt te
beslissen over zaken die iedereen aangaan
via een spel waarbij men het persoonlijke
en het eigene – dus: zichzelf, mijn identiteit,
wat ik en wij het belangrijkste vinden en
nooit écht kunnen relativeren – principieel
buiten spel houdt. Waarbij men het samenle-
ven regelt zoals voetballers samen voetbal-
len. Samen voetballen, kaarten of schaken,
is niet: elkaar ontmoeten. Het vraagt niet
dat we elkaars persoonlijkheid en cultuur
leren kennen en waarderen; het vraagt
alleen dat we het spel fair spelen. En in het
spel zijn alle spelers gelijk, zonder dat ze
elkaar sympathiek hoeven te vinden, zon-
der ‘reële’ gemeenschappelijkheid, zonder

dat een persoonlijke verhouding of een ont-
moeting wordt voorondersteld. Al de rest 
– het eigene en de eigen fascinaties, mijn
‘andere’, mijn ‘vreemdeling’ – al datgene
dus wat ons het nauwst aan het hart ligt,
doet er niet toe.

Het is belangrijk om te onderkennen dat
de school – in het Westen – een instelling is
die onder de voogdij staat van een specifieke
kennisopvatting, die het onderwijs en de
cultuuroverdracht een publiek statuut ver-
leent, daarbinnen iedereen als speler gelijk-
maakt en daarbij het persoonlijke buiten-
sluit. Men kan binnen de publieke ruimte
over alles spreken – het persoonlijke en de
eigen cultuur inbegrepen – maar die zeer
reële identificaties en persoonlijke waarden
zijn gegevens en geen argumenten. De school
draait, als publieke instelling, niet om het
samenleven, maar om het (leren) samenspe-
len in het spel van de ‘redelijke’ omgang met
de wereld, de vreemdeling en zichzelf. Ze
initieert daarmee jonge burgers ook in de
politiek: ze leert hen te verblijven in de
‘publieke’ ruimte die naast het gemeen-
schappelijke en het persoonlijke ligt, die het
persoonlijke en de solidariteit opschort en
ons daardoor in staat stelt om te discussië-
ren en te beslissen.

De ‘traditie’ binnen een moderne samen-
leving bestaat als een gebroken continuïteit
met het heden als breukvlak. Enerzijds wordt
alles wat binnen het spel van de redelijkheid
wordt doorgegeven, in twijfel getrokken en
oneerbiedig benaderd. Maar tegelijk wordt
die cultuur – weliswaar zonder haar ‘gelijk’
te garanderen – wel doorgegeven. En ook
zonder dat ‘gelijk’ verknopen de levens en
betekenissen zich steeds opnieuw met wat
men kent en worden levens en mensen wat
ze zijn door zich te verbinden met een cul-
tuur en een wereld. Zo botsen ook ‘moderne
mensen’ steeds opnieuw, bij de anderen en
in zichzelf, op zekerheden en overtuigingen
die ze niet willen en kunnen relativeren, op
een onverantwoordbare basic trust in de
eigen taal en woorden, gebruiksvoorwer-
pen en gewoontes, keuzes en sympathieën,
die men wil verdedigen als apologie voor het
eigen leven. De ‘redelijke benadering’, die
als een spel wordt geleerd en gespeeld,
introduceert echter tegelijk in dat leven een
‘moderne’ twijfel aan de eigen cultuur en
het geloof in een principiële gelijkheid.
Vanuit het heden van de ‘publieke discus-
sieruimte’ verschijnt het verleden dan
steeds opnieuw als een continuïteit en als
traditie, en wordt het heden beleefd als een
breuk. Het heden is de plaats waar wat we
kennen en weten steeds opnieuw zijn gel-
digheid verliest. De traditie garandeert geen
toekomst meer. Dit bepaalt de complexe
positie van de ‘leraar’ in deze constellatie:
de leraar is hier niet de autoriteit die het
gemeenschappelijke bewaakt en waarheid
doorgeeft. Wat hij of zij weet en doorgeeft is
immers enkel de wereld van het verleden,
die per bepaling voorbij is. Vandaar het
gevoel dat de traditie niet (meer) ‘draagt’ 
– terwijl ze dat de facto natuurlijk wel doet.
Maar ze draagt enkel tot in het heden, waar
ze steeds haar gelijk verliest en omslaat in
een gewicht dat de toekomst bezwaart.
Tegelijk wordt het heden daardoor ook een
ruimte van vrijheid, waar men over de tra-
ditie kan (en moet) beslissen: in de ‘publieke
ruimte’ verandert wat doorgegeven wordt
van gewicht tot grondstof of materiaal om
mee te werken.

Dit artikel verwerkt de lezingteksten
Onderwijs als overdracht: culturele ‘ontmoe-
ting’ of politiek/samenspel? gelezen op de
14de Landelijke Pedagogendag De publieke
betekenis van pedagogisch denken en handelen
op 15 mei 2009 aan de KU Leuven, en La
tradition et le maître: à propos des implications
du ‘politique’ dans la ‘transmission culturelle’,
gelezen te Chevetogne op de 28ste bijeen-
komst van de ‘Groupe de Chevetogne’ over
La paternité spirituelle, aujourd’hui op 24 juni
2009. Met dank aan prof. Jan Masschelein
en P. Cyrille Vael.

Noten

1 Zie voor het onderscheid tussen het ‘korte’,
‘communicatieve geheugen’, gebaseerd op ora-
liteit, en het ‘trage’, ‘objectieve’, ‘culturele
geheugen’, gebaseerd op het gedeeld ‘gebruik’
van de materiële cultuur en geïnstitutionali-
seerde praktijken: Jan Assman, Collective
Memory and Cultural Identity, in: New German
Critique, nr. 65, 1995, pp. 125-133.

2 Zie o.a. Jan Assman, ibid., en diens Das kultu-
relle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politi-
sche Identität in frühen Hochkulturen, München,
C.H. Beck Verlag, 1992.

3 Jean-Pierre Vernant, Espace et organisation poli-
tique en Grèce Ancienne, in: Jean-Pierre Vernant
& Pierre Vidal-Naquet, La Grèce ancienne, 2.
L’espace et le temps, Paris, Le Seuil, 1991, 
pp. 203-228, meer bepaald p. 204.

4 Ibid., p. 223.
5 Voor de complexe geschiedenis van het wisse-

lend waarderen van het verlangen naar kennis
en de relatie tot het moderne en de secularise-
ring, zie vooral Hans Blumenbergs Die
Legitimität der Neuzeit (1973/76), in het bij-
zonder deel III.

Bovenstaande tekst werd geschreven voor
en verschijnt binnenkort in de boekpubli-
catie De publieke betekenis van pedago-
gisch denken en handelen. Bijdragen aan
de veertiende pedagogendag (red. Stefan
Ramaekers, Joris Vlieghe, Pieter Verstraete,
Thomas Storme), Amsterdam, SWP, 2010.
ISBN 978 90 8850 074 9.
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Generaal Bothastraat 7D 
EINDHOVEN | T 31(0)40 2815503 
31(0)641432835 | overslag@iae.nl 
openingsuren en info: deoverslag.nl 

Massashi Echigo | Opening zondag 22 november om 15:00 uur | t/m 4 december

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

Very Young Expressionists #3 | educatief project | meer info zie: www.deoverslag.nl

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

Tamara Van San | Opening 17 januari 2010 om 15:00 uur | t/m 31 januari

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

Vanaf 15 december is De Kantlijn 13 verkrijgbaar op 300 plekken in Nederland en België
WR 142

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (University of Queensland)
Prof. Jan Van Adrichem (Universiteit Utrecht)
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität

Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen)

Submissions to De Witte Raaf may be written in Dutch,
English, French or German and sent to Dirk Pültau
(dirk@dewitteraaf.be) for consideration. Articles are 
subject to a process of peer review; the final decision to
proceed to publication rests with the Editor. All texts are
published in Dutch. 

Hans Blokland – The ‘Long’ Eighties: A Determined
Political Misunderstanding?

Focussing on Charles E. Lindblom’s book Politics and
Markets, published in 1977, this essay argues that politi-
cal theory at the dawn of the eighties provided a discur-
sive framework for a potentially ‘other’ eighties in the
political/economical sphere. Lindblom’s book, which was
widely acclaimed at the time of its publication, addresses
in the most trenchant way the problem of disproportion-
ate power and the privileged position of corporate institu-
tions. This essay offers an explanation for the non-recep-
tion of Lindblom’s discourse by the political powers at the
time and it demonstrates that his critique and proposals
for a more ‘regulated free’ economy have only become
more urgent. 

Neoliberalism – market economy – economic crisis

Fieke Konijn – Changes in the Field of Museum
Institutions during the Eighties

This article puts into perspective the so-called seminal
position of the Centre Pompidou in Paris, which opened in
1977. It re-evaluates within a larger historical scope dif-
ferent aspects of the Centre that are generally considered
as ‘new’. As the article demonstrates, however, the Centre

can be understood to make a new beginning when consid-
ered in relation to transformed geopolitical relations with-
in the field of museums and models for the practice of art
history. 

Centre Pompidou – museum history – the eighties

Antony Hudek – From Over- to Sub-Exposure: 
the Anamnesis of Les Immatériaux

This essay shows how Les Immatériaux, Jean-François
Lyotard’s and Thierry Chaput’s 1985 exhibition at the
Centre Pompidou in Paris, enacts a temporal and pictorial
experience of ‘working through’ in the analytic sense.
The essay explains how the exhibition resists the spatial
logics of linear history and conventional exhibition prac-
tices. 

Jean-François Lyotard – postmodernism – 
Les Immatériaux

Koen Brams & Dirk Pültau – Conversation with
Matt Mullican on his projects in Belgium

Over the past twenty years, Matt Mullican has participat-
ed in a number of Belgian art exhibitions. In this in-depth
interview Brams and Pültau conduct a thorough discus-
sion on some of the projects realised by Mullican for
Belgian institutions. The interview begins with Mullican’s
participation in the group exhibition Au Coeur du
Maelstrom/In de Maalstroom, which took place in the
Palais des Beaux-Arts (Brussels) in 1986, and concludes
with a beach project for the Museum of Ostend and an
exhibition for the STUK, Leuven.

Matt Mullican – Art in Belgium since the eighties

Pieter Verstraete – Structures of Perception: 
On Ann Veronica Janssens’ show Serependity at
Wiels, Brussels

This review of Ann Veronica Janssens’s recent exhibition
Serependity discusses the artist’s work through the scien-
tific analogies that are suggested by the title. The article
concludes that Janssens’s investigation of the borders of

that which can be seen and heard confronts the thinking
subject with the fact that it is an embodied self. 

Art and science – serependity

Steven ten Thije – What Keeps Mankind Alive? 
The 11th Istanbul Biennial

In this review the Istanbul Biennial of 2009 is character-
ized as an exhibition attempting to reconcile the quest for
engaged art practices with an emphasis on the
autonomous status of art production. The curator’s
understanding of art is analyzed in light of Walter
Benjamin’s historic materialism.

Istanbul Biënnale – Walter Benjamin

Bart Verschaffel – On public space as a political
space and the public dimension of knowledge 
production and teaching

This article argues that the notion of the ‘public’ – as
qualifying ‘public space’ – is intrinsically linked with the
notion of the ‘political’ and opposed to the communal.
Politics is a discursive game where – in principle – argu-
ments decide what will be done. In this game, all players
are equal – again, in principle – and the ‘real’ person of
the participants (their ‘identity’) is parenthesized. In the
Western tradition knowledge and science also are a ‘pub-
lic’ matter, and even the transmission of culture, basic for
each society, occurs within ‘public institutions’. The
school, then, teaches participation in ‘public’ space as
something that differs from the realm of the personal and
the communal. It teaches individuals to play together
rather than to live together.

‘public institutions’ – ‘public space’ – Education –
Teaching

Short author biographies may be found on p. 27.
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Nieuws
Renaat Braem 1910-2010: Ideeënwedstrijd. De Stad
Antwerpen organiseert samen met het Vlaams
Architectuurinstituut (VAi) en het Centrum voor Vlaamse
Architectuurarchieven (CVAa) een openbare ideeënwed-
strijd rond ‘de directeurswoning met stookplaats’ van
Renaat Braem. Deze gebouwen maken deel uit van de uit-
zonderlijke sociale woningbouw op het Antwerpse Kiel die
dateert van 1951-1954 en 1956-1958. Het is een van de
meest vooruitstrevende ontwerpen van Renaat Braem. De
ideeënwedstrijd omvat het formuleren van een visie
omtrent de toekomst van de voormalige directeurswoning.
In een tweede fase kunnen de laureaten deze visie uitwer-
ken naar een concreet ontwerpvoorstel. De visie en het ont-
werpvoorstel kaderen binnen een overkoepelend vraagstuk
over de toekomst van het patrimonium uit de jaren 50 en
60, de actuele betekenis van het Kiel en van de figuur
Renaat Braem. De wedstrijd wil het vizier zo breed mogelijk
openzetten en richt zich naar architecten, stedenbouwkun-
digen, sociologen, cultuurhistorici, designers, kunste-
naars… Kandidaturen moeten ten laatste op 30 november
binnen zijn. De jury bestaat uit Kristiaan Borret (stads-
bouwmeester Antwerpen), Katrien Vandermarliere (direc-
teur Vlaams Architectuurinstituut), Rudy Cle (directeur
projecten Woonhaven Antwerpen), Jo Braeken (erfgoedon-
derzoeker bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed), Wessel De Jonge (architect DOCOMOMO
Nederland), Aglaia Konrad (kunstenaar) en Luc Deleu
(architect, urbanist, kunstenaar). Het initiatief kadert in
een hele reeks activiteiten rond Renaat Braem in het jaar
2010. Dit is het honderdste geboortejaar van de architect
uit Antwerpen. Braem is een van de belangrijkste figuren
uit de naoorlogse Belgische architectuur. Zijn oeuvre heeft
grote invloed gehad op het architecturaal en stedenbouw-
kundig debat, nationaal en internationaal. In het najaar
van 2010 staat een breed publieksproject met een tentoon-
stelling op het programma. Meer info over de wedstrijd en
het project ‘Renaat Braem 1910-2010’ op www.vai.be of
www.cvaa.be. 

Onderzoeksinstituut The Why Factory geopend door
Minister Plasterk. Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen Ronald Plasterk opende op 15 oktober The
Why Factory. The Why Factory – geleid door Winy Maas – is
een internationale denktank en onderzoeksinstelling opge-

zet door de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en
MVRDV. The Why Factory werd in 2008 opgericht met de
ambitie om de argumentatieve kracht van het vak architec-
tuur en stedenbouw te vergroten en de stedelijke toekomst
als het eigenlijke territorium van de architectuur te onder-
zoeken, te theoretiseren en te politiseren. Nadat een brand
de faculteit Bouwkunde verwoestte, verhuisden The Why
Factory en de Faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft naar het voormalige hoofdgebouw van de
TU. Door het overkappen van een interne binnenplaats
werd een ruimte gecreëerd die The Why Factory zal huisves-
ten. MVRDV ontwierp een drie verdiepingen tellende hou-
ten structuur, die onderdak biedt aan collegezalen, verga-
derkamers en het onderzoeksinstituut zelf. Reeds uitgevoer-
de projecten door The Why Factory richtten zich op de uit-
dagingen van groene architectuur (The Green Dream), voed-
selconsumptie en de mogelijkheden van stedelijke land-
bouw in Manhattan en Den Haag (Food Print en PigCity), de
gevolgen van de huidige economische terugval voor Berlijn
(After the crisis), de toekomstige ontwikkeling van Hong
Kong (Hong Kong Fantasies) en de collectieve verantwoorde-
lijkheid versus de individuele behoefte (The Parametric User).
Het instituut werkt samen met nationale en internationale
instituten en heeft onder meer studio’s en workshops geor-
ganiseerd aan de Chinese University of Hong Kong, de
Aedes Network Campus Berlin, de Tamkung University
Taipei en het Berlage Institute in Rotterdam. Er werd
samengewerkt met bedrijven en organisaties als Arup, ABT
en DGMR, het Rotterdam Climate Initiative, Dutch Green
Building Council, CUHK, het Nederlands Architectuur
Instituut, het Berlage Instituut, Aedes Forum Berlin, de
VPRO, Thonik Studio, Stroom Den Haag, Droog Design, de
TU Delft en MVRDV. Meer info op www.thewhyfactory.com.

Festival Verbindingen/Jonctions (V/J12).Van za 21 tot
zo 29 november vindt de twaalfde editie van het festival
Verbindingen/Jonctions plaats. Dit multidisciplinaire festival
wordt georganiseerd door Constant, Vereniging voor Kunst
en Media. Het festival combineert high-, low- en no-tech-
strategieën uit utopische, hedendaagse, traditionele en tri-
bale culturen met open standaarden, vrije licenties, femi-
nisme en queertheorieën. Het biedt radiomakers, kunste-
naars, programmeurs, academici, linuxgebruikers, interfa-
ceontwerpers, urban explorers, performancekunstenaars,
techneuten, advocaten en vele anderen de kans om elkaars
praktijken te ervaren en interesses met elkaar en met een
breed publiek te delen. Door de twaalfde editie van het festi-
val lopen drie rode draden. De eerste, In de schaduw van
Grijze literatuur, gaat over de veelheid van documenten,
commentaren en sporen die, vaak onzichtbaar, vanuit de
marge en op de achtergrond, ons elektronisch communica-
tieverkeer organiseren. De tweede, Wat is data?, heeft
betrekking op alle elektronische informatie die kan worden
gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen in het belang
van marketeers en adverteerders, voor staatscontrole of om
de werkvloer te surveilleren. Met de derde rode draad,
Performatieve Instructies, wordt het uitwisselen van infor-
matie behandeld tussen gebruikers en ontwikkelaars via
bugreports en foutmeldingen. Het festival omvat work-
shops en werkontmoetingen, performances, discussies, een
tentoonstelling, onlinefilmprogramma en een radio-uitzen-
ding. Meer info via www.constantvzw.org/vj12. 

K2ao vat dertig jaar W139 samen. W139 noemt zich-
zelf ‘een ruimte voor continue productie en presentatie van
hedendaagse kunst’. Sinds 1979 staat deze ruimte open
voor ‘risico en experiment’. Volledig in die lijn wil de instel-
ling haar dertigjarig bestaan vieren. Directeur Gijs Frieling
nodigde K2ao (Klasse 2 aufbau organisation) uit om een
installatie en een voorstelling over de geschiedenis van

W139 te maken. K2ao is een collectief van jonge kunste-
naars van de Akademie der Künste in München. Zij verle-
nen artistic research een nieuwe dimensie in hun uitgebrei-
de gesamtkunstwerken met schilderkunst, opera, sculp-
tuur, re-enactment, poëzie, activisme en toneel. In het voor-
malige kraakpand van W139 kwamen ontelbare kunste-
naars aan bod, vonden honderden tentoonstellingen
plaats, performances, televisieprogramma’s, lezingen…
Vanuit de idee dat deze geschiedenis onmogelijk te vangen
is in een overzicht, een terugblik, een boek of een documen-
taire, werd K2ao ingezet om een alternatief te ontwikkelen.
Vijftien kunstenaars ploegden door het archief en inter-
viewden alle voormalige directeuren en sommige oud
bestuursleden. Zij plaatsten hun bevindingen in een con-
text van historische utopieën en collectivistische idealen en
presenteren W139 als een zwevend laboratorium, een
bouwplaats in het woud, een Babelse toren van Tatlin waar
in duizend tongen gesproken wordt. De tentoonstelling
opende op vr 30 oktober. Op vr 27 en za 28 november
houdt W139 een feest voor de dertigste verjaardag. Meer
info op www.w139.nl.

Moralityproject van Witte de With krijgt apart web-
platform. Op 9 oktober ging bij Witte de With het langlo-
pende project Morality van start. Onder deze noemer staat
tot 31 juli 2010 een serie groepstentoonstellingen gepro-
grammeerd, een filmprogramma, een performancecyclus,
een symposium en de uitgave van een boek. De educatieve
dienst van Witte de With heeft er nu ook een webplatform
aan toegevoegd dat de toegang tot het project moet facilite-
ren en het brede publiek moet betrekken in het debat. Via
het platform kan iedereen inhoud aan het project toevoe-
gen, onder de vorm van tekst of beeld, en reageren op ande-
re bijdragen. Er zullen ook lezingen en workshops te volgen
zijn. Met het langlopende project Morality wil Witte de With
het veld van kunst en ethiek verkennen. Moraliteit wordt
benaderd als een totaalconcept via de filter van verschillen-
de kunstvormen. Meer info op www.wdw-morality.nl.

Eerste bijdrage uit Pierre Janssen legaat. In 2008 ont-
ving de Mondriaan Stichting een legaat van 125.000 € van
de legendarische kunstpresentator Pierre Janssen. Het
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem heeft als eerste
een bijdrage gekregen voor de aankoop van Nummer twaalf
van Guido van der Werve. Het museum ontvangt 22.100 €.
Nummer twaalf is de afronding van een reeks genummerde
films waaraan Guido van der Werve sinds het begin van zijn
carrière heeft gewerkt. Dit werk zorgt samen met zijn vier
andere films uit de collectie van het Frans Hals Museum |
De Hallen Haarlem, voor een dieper inzicht in zijn oeuvre.
De uitgesproken artistieke positie die Van der Werve
inneemt, vindt internationaal steeds meer weerklank. Zijn
werk heeft een romantische mentaliteit en past in een bre-
dere beweging binnen de kunst van dit moment, waarbij als
reactie op de onpersoonlijke, analytische deconstructie van
de werkelijkheid van het afgelopen decennium, de blik juist
meer naar binnen wordt gericht en het persoonlijke
gevoelsleven van de kunstenaar wordt verbeeld. Voor
Collectie Nederland is het belangrijk dat de meest uitge-
sproken Nederlandse representant van deze beweging goed
vertegenwoordigd is in een museale collectie. Pierre
Janssen, de eerste kunstverteller op de Nederlandse televi-
sie, stimuleerde mensen op veel manieren om naar kunst te
kijken. Het museum was voor hem bij uitstek de plaats om
hun die kans te geven. Janssen liet de Mondriaan Stichting
het legaat na voor het ondersteunen van museale aanko-
pen van beeldende kunst uit de 20ste en 21ste eeuw die van
groot belang zijn voor de Collectie Nederland.
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Xavier Hufkens
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e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
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Erwin Wurm
Desperate Philosophers

29 oktober – 3 december 2009

Robert Mapplethorpe & Sterling Ruby

10 december 2009 – 14 januari 2010

Renaat Braem 

sociale woningbouw, Kiel, Antwerpen

WR 142 - 2de katern  25-04-2016  13:08  Pagina 1

             



De Witte Raaf – 142 / november – december 2009 Ondertussen 2

Museum
DePaviljoens,
Almere 

www.
depaviljoens.nl

Germaine Kruip 
Only the Title Remains
21 november 2009 – 11 april 2010

Opening
21 november 2009 17 – 19 uur 

De eerste museale overzichts-
tentoonstelling van de Nederlandse 
kunstenaar Germaine Kruip is de 
vijfde in een reeks van solotentoon-
stellingen in Museum De Paviljoens 
waarmee de Nederlandse kunst-
geschiedenis van de afgelopen 15 
jaar onder de loep genomen wordt. 
Kruip gebruikt de architectuur van 
de Aue Paviljoens (Documenta 
IX, Robbrecht & Daem, 1992) als 
vertrekpunt voor een site-specific 
overzicht van haar conceptuele 
oeuvre.

Met dank aan: Gemeente Almere, Provincie Flevoland, 
Ministerie van OCW, Fonds BKVB.

Germaine 
Kruip

Only the Title 
Remains

21 november
– 11 april
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RESIDENCY
JANUARI -

DECEMBER
   2011

www.rijksakademie.nl

DEADLINE
1 FEB. 2010

Rijksakademie
van beeldende kunsten

– evaluate –

– critique –
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– pause – – apply –
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ArtTube. Video’s over kunst & design. Museum Boijmans
Van Beuningen lanceert als het eerste museum in Nederland
een eigen videokanaal op internet (www.arttube.nl). ArtTube
toont actuele en historische video’s over kunst en design.
Naast video’s over kunstenaars, (de opbouw van) tentoon-
stellingen en de museumcollectie, toont ArtTube ook regi-
straties van lezingen en verslagen van kunstevenementen
in binnen- en buitenland. ArtTube fungeert eveneens als
het geheugen van Museum Boijmans Van Beuningen. Zo
laten polygoonbeelden het museum in de vorige eeuw her-
leven. Een greep uit de films die reeds te zien zijn: tien por-
tretten van de genomineerden voor de Rotterdam design-
prijs 2009, de lezing van Pipilotti Rist, een remix van een
film uit 1930 over de bouw van het museum en interviews
met VIP-gasten van het museum. Naast dit platform ont-
wikkelt Museum Boijmans Van Beuningen nog twee ande-
re websites: de website Collectie Online en de website voor
specialisten ALMA (Afbeelding Linkt Met Artefact). In het
voorjaar zal een groot deel van de collectie van het museum
online worden ontsloten voor het publiek. In het najaar van
2010 wordt het mogelijk om via internet gebruiksvoorwer-
pen uit de collectie te linken aan schilderijen en prenten
waarop dit object is afgebeeld. Elke video op ArtTube wordt
dan gelinkt aan de collectiestukken op de website Collectie
Online, aan objecten van ALMA en andere relevante infor-
matie op internet. De websites vullen elkaar aan en voor-
zien zo het publiek van gedetailleerde informatie over de
collectie en de tentoonstellingen.

NAi Uitgevers is voor vier jaar vaste uitgever
Stedelijk Museum. NAi Uitgevers brengt de komende vier
jaar alle publicaties uit naar aanleiding van onder meer de
collectie en de grotere tentoonstellingen van het Stedelijk
Museum. De eerste publicatie die binnen deze nieuwe
samenwerking verscheen, is het boek Fotografie in het
Stedelijk. De geschiedenis van een collectie. In deze publicatie
wordt de geschiedenis van deze unieke fotocollectie voor
het eerst in kaart gebracht. In de aanloop tot de heropening
van het Stedelijk verschijnt in 2010 de Publieksgids met
daarin 200 hoogtepunten uit de collectie. Ook zal er een
volumineuze publicatie verschijnen met essays over de col-
lectie. Veertig schrijvers uit binnen- en buitenland, waar-
onder Carel Blotkamp, K. Schippers, Nancy Troy en Ann
Goldstein, geven hierin een nieuwe visie op een van de col-
lectieonderdelen van het Stedelijk. NAi Uitgevers bereidt
samen met het Stedelijk ook de uitgebreide catalogus voor
over het werk van de Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley,
aan wiens werk de openingstentoonstelling van het
Stedelijk gewijd is. 

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2009. Op
vr 9 oktober reikte Koningin Beatrix in het Koninklijk
Paleis te Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije
Schilderkunst 2009 uit. Vier jonge kunstenaars ontvangen
daarbij ieder een aanmoedigingsprijs van 6000 €. De lau-
reaten waren Marie Aly, Esiri Erheriene-Essi, Hans
Hoekstra en Carin Yatsiv. De jury bestond dit jaar uit:
Hanne Hagenaars, Stijn Huijts, Carla Klein, Ronald Ophuis,
Gé-Karel van der Sterren, Lily van der Stokker, Barbara
Visser en Wilma Sütö (voorzitter). Ze beoordeelde 2100
dia’s van werken van 270 kunstenaars. De Koninklijke prijs
is bedoeld als stimulans voor jong talent op het gebied van
de schilderkunst. Koning Willem III stelde de prijs in 1871
in. Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin
Juliana en Koningin Beatrix hebben deze traditie tot op de
dag van vandaag voortgezet.

Camera Austria-Award van de stad Graz gaat naar
Sanja Iveković. De Kroatische kunstenares Sanja Iveković
ontvangt de prijs die de Oostenrijkse stad Graz in samenwer-
king met het fotografietijdschrift Camera Austria uitreikt aan
een kunstenaar die in het veld van de fotografie werkzaam
is. De jury stelde dat Sanja Ivekoviç in haar werk aantoont
hoe codes die geproduceerd en gestandaardiseerd worden in
de visuele media, zich inslijpen in ons gezamenlijk sociaal
gedrag. Ivekoviç brengt fotografie terug tot haar basis om de,
altijd genderspecifieke, machtsstructuren te visualiseren die
het continue slingeren tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ in het
dagelijkse leven bepalen. De jury bestond uit Adam Budak
(curator, Kunsthaus Graz), Silvia Eiblmayr (curator van de
Oostenrijkse bijdrage aan de Biënnale van Venetië), Thomas
Weski (curator en professor ‘Cultures of the Curatorial’ aan
de Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig), Christine
Frisinghelli (Camera Austria). De Camera Austria-Award werd
opgericht in 1989. Er is een geldbedrag van 14.500 ? aan
verbonden. Eerdere winnaars waren Nan Goldin (USA),
Olivier Richon (CH/GB), Seiichi Furuya (Japan/Oostenrijk),
David Goldblatt (Zuid-Afrika), Hans-Peter Feldmann (D),
Allan Sekula (USA), Aglaia Konrad (België/Oostenrijk),
Walid Raad (Libanon/USA) en Marika Asatiani (Georgia).
Meer info www.camera-austria.at.

Benefiet kunstveiling bij Wiels. Op wo 25 november orga-
niseert Wiels, centrum voor hedendaagse kunst, een veiling
om de afwerking van de renovatie alsook de socio-artistieke
projecten te bekostigen. Volgende kunstenaars stellen werk
ter beschikking: Saâdane Afif, Francis Alÿs, Nairy
Baghramian, Marcel Berlanger, David Claerbout, Michel
François, Ann Veronica Janssens, Gabriel Kuri, Moshekwa
Langa, Paulina Olowska, Simon Starling, Luc Tuymans,
Anne-Mie Van Kerckhoven, Kelley Walker. De werken worden

in Wiels tentoongesteld van 19 tot en met 25 november, bege-
leid door een catalogus. Meer info www.wiels.org/auction.

Wissels
Twee nieuwe directeuren voor ArtEZ hogeschool
voor de kunsten. ArtEZ hogeschool voor de kunsten heeft
met ingang van 1 november twee nieuwe directeuren
benoemd. Ina Klaassen is benoemd tot directeur Fine Art
en Wilhelm Weitkamp tot directeur Media & Graphic
Design. Ina Klaassen (Groningen 1969) volgde een oplei-
ding kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit van Groningen,
daarvoor doorliep zij ondermeer de kunstacademie
Minerva. Als manager deed zij veel ervaring op bij de
gemeente Rotterdam. In haar laatste functie was zij
adjunctdirecteur/hoofd Beleid en Onderzoek voor de dienst
Kunst en Cultuur van die gemeente. Wilhelm Weitkamp
(Hardenberg 1958) is sinds 1989 verbonden aan ArtEZ.
Begonnen als docent maakte hij binnen een paar jaar deel
uit van het directieteam van voorheen de CABK
(Christelijke academie voor beeldende kunst en vormgeving
Kampen). In 2002 werd hij daar benoemd tot locatiedirec-
teur, eerst in Kampen en vanaf 2005 in Zwolle. Van door-
slaggevend gewicht voor zijn benoeming tot directeur
Media & Graphic Design waren zijn bewezen kennis van het
vak en zijn betrokkenheid bij ArtEZ. 

Lezingen
Indian Summer 2009. In de Kunstenaarslezingen van De
Ateliers komt op di 17 november John Kørner (1967,
Aarhus, Denenmarken) als laatste aan de beurt. De Deense
schilder is gekend voor zijn grootschalige werken in uitlo-
pende acrylverf en zijn levendige kleuren. De lezing begint
om 17u in De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam.
Inkom 5 €. (www.de-ateliers.nl)

A-Z lezingen. De Architectuurwijzer, de Provinciale
Hogeschool Limburg (dpt. Arts & Architecture), Design
Platform Limburg (initiatiefnemer), Z33 en de Media & Design
Academie (Katholieke Hogeschool Limburg) organiseren van
november tot maart 2010 op dinsdagavonden lezingen
omtrent design en architectuur. Volgende sprekers zijn te gast:
Thomas Lommée (B) op 17 november, Luc Schuiten (B) op 24
november, Beba Restelli (IT) op 1 december, Luigi Ferrara (CA)
op 8 december en Chris Lefteri (UK) op 15 december. Inkom
gratis. Reserveren en info via www.a-zlezingen.be.

Museum
DePaviljoens,
Almere 

www.
depaviljoens.nl

Germaine Kruip 
Only the Title Remains
21 november 2009 – 11 april 2010

Opening
21 november 2009 17 – 19 uur 

De eerste museale overzichts-
tentoonstelling van de Nederlandse 
kunstenaar Germaine Kruip is de 
vijfde in een reeks van solotentoon-
stellingen in Museum De Paviljoens 
waarmee de Nederlandse kunst-
geschiedenis van de afgelopen 15 
jaar onder de loep genomen wordt. 
Kruip gebruikt de architectuur van 
de Aue Paviljoens (Documenta 
IX, Robbrecht & Daem, 1992) als 
vertrekpunt voor een site-specific 
overzicht van haar conceptuele 
oeuvre.

Met dank aan: Gemeente Almere, Provincie Flevoland, 
Ministerie van OCW, Fonds BKVB.

Germaine 
Kruip

Only the Title 
Remains

21 november
– 11 april
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4xMu.ZEE 7.11.2009 — 31.01.2010

JEF GEYS
KLEURBOEK

DAAN VAN GOLDEN
GOLDEN YEARS

LUC CLAUS 
COLLECTIE-
PRESENTATIE

JEAN LEERING
FOTOGRAFEREN 
MET CÉZANNE

Kunstmuseum aan zee
Collectie van de Provincie West-Vlaanderen en 
de Stad Oostende, Romestraat 11, B-8400 Oostende

www.muzee.be
+32 (0)59 50 81 18

Colloquium ‘Naar een inspirerend beleid voor
Musea’. Op di 17 november nodigt VOBK (Vereniging
Organisaties Beeldkunst) de Vlaamse museale sector uit om
‘tot constructieve input te komen naar de nieuwe Vlaams
minister van Cultuur Joke Schauvliege toe’. Jan Vermassen,
raadgever Kunsten en Erfgoed op het kabinet, zal spreken
over de prioriteiten die momenteel op de agenda staan voor
deze legislatuur. Daarna volgt een discussie. Het collo-
quium gaat door van 9u30 tot 13u in het FotoMuseum
Antwerpen, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen. Toegang is
gratis voor alle medewerkers van ledenorganisaties van
VOBK. Niet-leden betalen 50 € per persoon. Meer info op
www.vobk.be.

Piet Zwart Institute. In kader van het thematische pro-
ject Masquerade (opgezet door If I Can’t Dance, I Don’t
Want To Be Part Of Your Revolution) geeft de kunstcriticus
Lars Bang Larsen op 17 november een lezing in het Piet
Zwart Institute. Op 2 december volgt kunstenaar en auteur
Dominic Eichler. Op 4 december vervolgt kunstcriticus Jan
Verwoert zijn serie lezingen in kader van het project Keeping
and Sharing Secrets. De lezingen beginnen telkens om 19.30
uur. Locatie: Piet Zwart Institute, Mauritsstraat 36,
Rotterdam. Meer informatie www.pzi.wdka.nl.

Open City lezingen. In het onderdeel Open City Event
Program van de Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam staan tal van lezingen geprogrammeerd.
Onderwerpen die daarbij nog behandeld worden zijn:
‘Refuge’, ‘Reciprocity’, ‘Migration’, ‘Access’, ‘Squat’.
Sprekers zijn onder meer Eyal Weizman, AbdouMaliq
Simone, Saskia Sassen en Robert Neuwirth. Meer info op
www.iabr.nl.

Franse filosofie in de 20ste eeuw. Op di 17 novemer
deel 3 in een reeks colleges met een overzicht van de Franse
filosofie van de afgelopen eeuw door prof. dr. Ger Groot:
Ongemakken van de moderniteit en Neo-humanisme. De lezing
gaat door om 20u in Zaal De Unie, Mauritsweg 34-35,
Rotterdam. Toegang gratis, aanmelden en info via
www.rrkc.nl.

The Unresolved Borders of Europe. Het Euregionale
Forum van de Jan Van Eyck Academie organiseert een
lezingenreeks over de grenzen en de grensregio’s in Europa.
Op wo 18 november spreekt Chantal Mouffe, op wo 25
november Paul Scheffer en op wo 2 december Markus
Miessen. Lezingen vinden telkens plaats van 19 tot 20u in
het NaiMaastricht/Bureau Europa, Avenue Ceramique
226, Maastricht. Meer info www.bureau-europa.nl en
http://bordersofeurope.janvaneyck.nl/.

Auditorium 09/10. Op do 19 november komen onder de
titel De Geschikte Plek Archipl architecten (B) aan bod, het
ontwerpteam van Patrick Lefebure. Op do 17 december zijn
de architecten Dominique Jakob en Brendan Macfarlane te
gast, die sinds tien jaar zorgen voor een nieuwe wind door
de Parijse architectuurscene. De lezingen gaan telkens om
20u door in het STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven.
Meer info www.stadenarchitectuur.be.

De (on)verzoenbaarheid van cultuur en economie.
Cultuurlab (IBBT-SMIT, Vrije Universiteit Brussel) organi-
seert in 2009 en 2010 een debattenreeks over actuele cul-
turele thema’s. Het onderzoekscentrum wil met deze debat-
ten de dialoog stimuleren tussen academici, de politiek, de
cultuursector en een breed publiek. Op ma 23 november
spreken zes actoren uit het culturele veld over cultuur en
economie, de gevolgen van het marktdenken, de noodzaak

van cultureel ondernemerschap… Het debat gaat door
vanaf 19u in de Vrije Universiteit Brussel, GalerY’, boven
KK (Kultuurkaffee), Triomflaan, 1050 Brussel. Toegang
gratis, reservatie verplicht. Meer info www.amiando.com/
cultuurdebat.html.

Punctum Lezingen. Dit najaar organiseert vzw Punctum
een tweede editie van haar lezingenreeks over fotografie. De
focus ligt op de hedendaagse verschijningsvormen van het
medium en haar verhouding tot of interactie met andere
kunstvormen. Op di 24 november spreekt Peter Verhelst
over de Sisyphusreeks van Dirk Braeckman. Achteraf is er
de mogelijkheid om beide kunstenaars vragen te stellen.
Deze lezing vindt plaats in de Hortazaal (Bijloke site) van de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent
(www.kask.be). Op do 26 november is schrijver Nickel van
Duijvenboden (Amsterdam, 1981) te gast in de Zebrastraat
(www.zebrastraat.be) te Gent. De lezingen beginnen om
20u. Toegang is gratis, reserveren is niet mogelijk. Meer
info op www.punctum.be.

Lezing door Valerio Olgiati. Op wo 25 november spreekt
architect Valerio Olgiati. Valerio Olgiati is curator van de
vierde editie van de internationale Concrete Design
Competition. De lezing gaat door om 20u in het Paleis voor
Schone Kunsten / Henry Le Boeufzaal, Ravensteinstraat 23,
1000 Brussel (www.bozar.be). Inkom 4 €.

Debatserie Framer Framed. De zesdelige debatserie
Framer Framed bevraagt de westerse blik op niet-westerse
kunst. Deel 2, De Blik op het Oosten gaat door op do 26
november in het Tropenmuseum Amsterdam, deel 3, De
Koloniale Blik gaat door op 13 december in het Centraal
Museum Utrecht. Meer info op www.framerframed.nl.

ArchitectuurCases: Pluk van de Petteflet. Debat op wo
25 november door AIR over verstedelijking in de naoorlog-
se woonwijk, om 20u in Zaal De Unie, Mauritsweg 34-35,
Rotterdam. Toegang gratis, aanmelden en info via
www.rrkc.nl.

Sandberglezing. Op vrijdag 27 november om 16u30 zal
filosoof Thijs Lijster de jaarlijkse Sandberglezing houden
over autonomie in de hedendaagse kunst versus engage-
ment en de rol van de kunstcriticus, met aansluitend een
discussie. De lezing wordt gegeven mede in het kader van de
tentoonstelling Against Pragmatics, die handelt over de rela-
tie kunst als kennis versus kunst als ambacht. De lezing
gaat door bij DeFKa, Venestraat 88, 9402 GP Assen.
(www.defka.nl)

Studium Generale. Mossels en Mallarmé. Over Marcel
Broodthaers. Op vr 27 november organiseert de Vrije
Academie – Werkplaats voor Beeldende Kunst Den Haag
een bijeenkomst rond Marcel Broodthaers. Sprekers zijn
Felix Villanueva, Frank Maes (conservator S.M.A.K.) en
Loek Grootjans (kunstenaar). De bijeenkomst gaat door van
10u30 tot 16u in de Vrije Academie, Paviljoensgracht 20-24,
2512 CA Den Haag. Toegang 10 €. Meer info www.vrije
academie.org/brochure/200912studiumgenerale.htm.

Kunstgeschiedenis en interdisciplinariteit: kiezen of
delen?. Ter gelegenheid van zijn dertigjarig bestaan orga-
niseert het tijdschrift Kunstlicht op vr 27 november een
symposium over de voor- en nadelen van interdisciplinari-
teit binnen het kunsthistorisch onderwijs en onderzoek.
Sprekers zijn Ronald de Boer (promovendus Kunstgeschie-
denis, VU), Heidi de Mare (universitair docent Beeld-
wetenschappen, Amsterdam University College en VU),

Frits Scholten (bijz. hoogleraar Museumbeleid en
Collectievorming, VU, hoofdconservator beeldhouwkunst
Rijksmuseum), Eric Jan Sluijter (hoogleraar Kunst-
geschiedenis, UvA), Chris Stolwijk (hoofd Onderzoek Van
Gogh Museum), Robert Zwijnenberg (hoogleraar
Kunsttheorie, Universiteit Leiden, directeur Arts &
Genomics Centre). Moderator is Kitty Zijlmans. Het sympo-
sium gaat door van 13 tot 17u aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, hoofdgebouw zaal KC-07. Toegang gratis, info
en aanmelden via www.tijdschriftkunstlicht.nl.

Participatiecafé #3 | Cultuureducatie. In het derde
deel van de reeks Participatiecafé van De Balie staat op zo
29 november een debat gepland over de trends in de
Nederlandse Cultuurparticipatie. Ruben Maes en Adelheid
Roosen gaan met verschillende tafelgasten in gesprek over
cultuureducatie en het vakonderwijs. Het debat gaat door
om 15u in De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10,
Amsterdam. Toegang gratis, reserveren en info via
www.debalie.nl.

NBKS/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 3 december
spreekt Alex de Vries met textielkunstenaar en ontwerper
Jeroen Vinken (Tilburg, 1955). Het gesprek gaat door van
20u tot 21u30 in Auditorium De Pont, museum voor
hedendaagse kunst, Wilhelminapark 1, Tilburg (www.nbks.nl
en www.depont.nl). Inkom 3 €.

Arcamlezing. Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architec-
ten) op di 8 december om 20u15 in De Brakke Grond, Nes
45, Amsterdam (www.arcam.nl). Geurst en Schulze zijn
onder meer bekend door woningbouwprojecten als Melior
op Het Funen (genomineerd voor de Amsterdamse
Nieuwbouwprijs 2009) en het complex Collage in Bos en
Lommer (genomineerd voor de Zuiderkerkprijs die op 10
december wordt uitgereikt). Inkom 10 €.

James Lee Byars. Op zo 13 december houdt Flor Bex (ere-
directeur MUHKA) een voordracht over kunstenaar James
Lee Byars (1932-1997), ter gelegenheid van de publicatie
van een dvd. De lezing gaat door om 11u in WARP,
Vijfstraten 57, 9100 Sint-Niklaas. Inschrijven en info op
www.warp-artprojects.be.

NICHE – Jonge Belgische architectuur. In deze lezin-
genreeks van BOZAR staat op do 17 december een nieuwe
realisatie van het architectenbureau Agwa in Brussel cen-
traal. De lezing gaat door om 20u in het Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (www.bozar.be).
Inkom 4 €.

Frederic Geurts. Op do 14 januari spreekt Jean Paul van
Bendegem over het werk van Frederic Geurts, gevolgd door
een vertoning van Koyaanisqatsi in de reeks DOC’Z. De
lezing gaat door om 20u15 in Z33, Zuivelmarkt 33, 3500
Hasselt. Meer info op www.z33.be.

The Culture of Art in the Public Space. In opdracht
van Sint-Lucas Beeldende Kunst programmeert Moritz
Küng een reeks lezingen omtrent kunst in de openbare
ruimte. Op ma 18 januari om 18u is Heimo Zobernig te
gast. De lezing gaat door op de Campus Sint-Lucas
Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34, 9000 Gent.
(www.kunst.sintlucas.wenk.be)
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Plastische kunsten
Bill Viola. Intimate Work. In Museum De Pont is tot 10
januari 2010 een overzicht te zien van het werk van Bill
Viola, de Amerikaanse pionier van de videokunst die uitge-
groeid is tot een van de grootste meesters in deze discipline.
De expositie Intimate Work omvat een selectie van veertien
videowerken die allemaal van bescheiden afmeting zijn. Die
kleine formaten hangen voor een deel samen met de func-
tie van de getoonde video’s. Het betreft voorstudies voor
grotere werken en een aantal kan als studie achteraf wor-
den beschouwd. Vanwege hun formaat zijn deze ‘video-
schetsen’ met enkele andere kleinschalige werken in de
wolhokken van het museum opgesteld, de kabinetjes die
ook voor deze kunst ideale ruimtes blijken te zijn.

Slechts vier video’s dateren uit de periode 1970-2000, de
andere van na 2000. Tot de 20ste-eeuwse werken behoort
onder andere The Greeting (1995), uit de collectie van De
Pont, dat op zijn vaste plek in het museum te bekijken is. De
andere drie onderscheiden zich door hun afwijkende karakter
wat onderwerp, vormgeving en uitvoering betreft. Het oudste
werk, The Reflecting Pool (1977-1979), is nog op tape opgeno-
men, wat een grof raster aan het beeld geeft. In Heaven and
Earth (1992) zijn twee kale, uitgeklede beeldbuizen horizon-
taal en met de schermen recht tegenover elkaar geplaatst. Op
het bovenste scherm is een oude, stervende vrouw te zien en
op het onderste een pasgeboren baby. Een dergelijke experi-
mentele opstelling kom je verder in de expositie niet tegen. De
derde oudere video, Nine Attempts to Achieve Immortality
(1996), toont frontaal het gezicht van Viola, die toen nog zelf
in zijn werk figureerde. In het medium video speelt de tijdsdi-
mensie uiteraard een centrale rol, maar Viola maakt er ook
nog eens expliciet zijn hoofdonderwerp van. Hij verbeeldt in
zijn video’s zijn reflecties op de tijd, of preciezer gezegd de tijd
zoals die het menselijke bestaan omspant.

Onder de recentere video’s bevindt zich het andere werk
uit het bezit van De Pont: Catherine’s Room (2001). In dit
vijfluik zien we Catherine tijdens vijf opeenvolgende dagde-
len in haar interieur met haar dagelijkse dingen in de weer.
Door het venster is een tak te zien die het wisselende licht
opvangt en die naast de nacht ook de vier seizoenen in
beeld brengt. De handelingen van Catherine worden ver-
traagd afgespeeld, zoals ook de actie in The Greeting in slow
motion wordt vertoond.

Dat sterk vertraagde afspelen is in de loop van de jaren 90
en zeker vanaf 2000 Viola’s werk steeds sterker gaan ken-
merken, naast de behandeling van grote thema’s zoals
leven, dood en verrijzenis (of herboren worden). Een ander
terugkerend element is het gebruik van water om de grens
of markering tussen twee tijdelijke gebieden of tegengestel-
de zielstoestanden aan te geven. Verder vertoont Viola al
enkele jaren een sterke voorkeur voor religieuze inspiratie-
bronnen: The Greeting is gebaseerd op Jacopo Pontormo’s
schilderij van de Visitatie (de ontmoeting van de zwangere
Maria en Anna), terwijl Catherine’s Room is afgeleid van een
predella van een vroeg altaarstuk.

De combinatie van deze elementen heeft tot onvergetelij-
ke werken geleid, zoals de installatie Ocean Without a Shore
(2007), dat tijdens de vorige Biënnale in Venetië te zien
was. Daar werden in de kleine kapel van San Gallo, boven
de drie stenen altaren, drie video’s van Viola geprojecteerd.
Uit de donkere achtergrond kwam per scherm steeds één
figuur naar voren, in een sterk vertraagd tempo. In het
wazige beeld trad de figuur steeds scherper naar voren,
waarna het zicht plots onderbroken werd door een klate-
rend watergordijn waar de figuur vervolgens doorheen
stapte. Snakkend naar adem, alles nog steeds vertraagd,
draaide de figuur zich vervolgens om en liep weer van de

toeschouwer weg. Deze installatie over het betreden en het
weer verlaten van de ‘andere zijde’ wist te boeien omdat
Viola met 24 verschillende personen werkte en door een
uitgekiende timing van hun verschijning op de schermen
toe te passen. Het was een uiterst gelukkig samengaan van
de gebruikelijke elementen, bekroond door de uitgelezen
context van dat prachtige kapelletje. Het is een ervaring die
nieuwsgierig maakt naar Viola’s opdracht voor de St. Pauls
Cathedral in Londen. Voor die kerk heeft Viola onlangs de
eervolle taak gekregen om er twee videowerken te maken,
over Maria en de martelaren, die er vanaf 2011 permanent
te zien zullen zijn.

Tegelijkertijd houd je ook een beetje je hart vast, want
helaas lijkt Viola zich de laatste tijd ook enigszins te laten
meeslepen door de ernst van zijn bedoelingen en de groot-
sheid van zijn projecten, waarbij hij de combinatie van religi-
euze taferelen, vertraagde beweging en stromend water bijna
als gezegende middelen hanteert. Dat dit samenspel echter
geen enkele garantie biedt voor het produceren van een
meesterwerk, maakt zijn Study for Emergence (2002), die ook
in Museum de Pont te zien is, pijnlijk duidelijk. Uit de centraal
geplaatste graftombe die door twee vrouwen wordt geflan-
keerd – waarin zonder meer Maria en Maria Magdalena her-
kend mogen worden – rijst langzaam een lijkbleke jongeling
op – ongetwijfeld Christus, maar dan zonder stigmata of len-
dendoek. De graftombe blijkt met water gevuld. In een slap
vloeiende slow motion komt de druipnatte Christusfiguur
tevoorschijn. Het water gutst over de randen van de tombe en
golft langs het getrapte plintje naar beneden. Het is een
uiterst vreemde keuze die nergens overtuigt.

De bewondering voor Viola’s werk is buitengewoon groot.
Er lopen, wereldwijd, tegelijkertijd meerdere exposities met
zijn werk. Misschien wordt de lof hem de laatste tijd wel een
beetje te ongenuanceerd toegezwaaid. Het nieuwe publiek
dat hij met zijn ‘religieuze’ video’s bereikt, vormt waar-
schijnlijk ook niet het meest kritische panel dat hem op dit
soort uitglijders attendeert. Daarom is het te hopen dat
kunstinstellingen die taak wat meer naar zich toetrekken.
Door scherper uit Viola’s oeuvre te selecteren, meer plaats te
geven aan zijn oude werken en aan de diversiteit van vor-
men en uitvoeringen, moet de kracht van zijn beste kunst
toch scherper te demonstreren zijn. Alied Ottevanger

p Bill Viola, Intimate Work tot 10 januari 2010 in Museum
De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (013/543.83.00;
www.depont.nl). 

Van Doesburg and the International Avant-Garde.
Constructing a New World. Leiden eert Theo van
Doesburg (1883-1931), de avant-gardist die in 1917 in
deze stad met zijn tijdschrift De Stijl begon. In De Lakenhal
is een overzicht van het internationale avant-gardemilieu
te zien waarbinnen hij met zijn blad actief was. Er zijn meer
dan 300 kunstwerken samengebracht van ongeveer tach-
tig kunstenaars. Dwars door de zalen en gangen van het
museum heen is een open expositiearchitectuur opgetrok-
ken van rode, gele en blauwe schotten en vitrines waarin
schilderijen, tekeningen, glas-in-loodwerken, sculpturen,
maquettes, meubels, tijdschriften, publicaties en documen-
ten zijn tentoongesteld. De expositie is in de eerste plaats
chronologisch opgebouwd. Verschillende periodes zijn ver-
der onderverdeeld in thema’s. 

We volgen Van Doesburg vanaf 1916. Van dat jaar tot
1921 woonde hij in Leiden. Hij legde vanuit die stad con-
tacten met andere kunstenaars. Eerst, door de Eerste
Wereldoorlog gedwongen, binnen de landsgrenzen, met
Piet Mondriaan, Bart van der Leck, Vilmos Huszàr en archi-
tect J.J.P. Oud. Met hen richtte hij De Stijl op, waaraan zij als

deSingel internationale kunstcampus is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en 
geniet de steun van
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Bill Viola 

The Reflecting Pool, 1977-1979. Foto: Kira Perov

Bill Viola 

The Lovers, 2005. Foto: Kira Perov
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medewerkers belangrijke bijdragen leverden. Mondriaan
en Huszàr waren beter op de hoogte van de buitenlandse
ontwikkelingen en stonden, net als Van der Leck, verder in
hun ontwikkeling als kunstenaar, wat aan de getoonde
werken duidelijk is te zien. Van hun kunst en ideeën stak
Van Doesburg het nodige op. Daarnaast werkte hij al spoe-
dig mee aan diverse bouwopdrachten van Oud en wat later
van Jan Wils. Voor hen maakte hij verschillende malen
kleurontwerpen voor ramen, deuren, luiken, glas-in-lood-
ramen en tegelvloeren. Huszàr betrok hij bij de vormgeving
en reclames van De Stijl, dat tot in 1931 verscheen, in het
begin maandelijks en met regelmaat, later onregelmatig.

Na de oorlog trok Van Doesburg de grenzen over, naar
Duitsland en Frankrijk. In Parijs logeerde hij bij Mondriaan.
Hij bezocht er met hem diverse kubisten: Alexander
Archipenko, Fernand Léger en Thorvald Hellesen. Werken
van hen zijn verderop in de expositie gehangen, gekoppeld
aan Van Doesburgs verblijf in Parijs vanaf 1923. Allereerst
is een royale plek ingeruimd voor de kunstenaars met wie
Van Doesburg van eind 1920 tot 1923 in Berlijn en
Weimar in aanraking kwam, zoals Hans Richter en Viking
Eggeling, alsook docenten en studenten aan het beroemde
Bauhaus. Aan de jaren die Van Doesburg met zijn tweede
echtgenote Nelly in Weimar doorbracht is veel aandacht
besteed. Er zijn veel kunstwerken, maar ook toegepaste
kunstvoorwerpen en studies verzameld van kunstenaars
die er de Stijlcursus van Van Doesburg volgden, zoals Karl
Peter Röhl, Werner Graeff, Max Burchartz en andere schil-
ders. Architecten zoals Adolf Meyer zijn minder sterk verte-
genwoordigd.

Zoals de titel van de tentoonstelling suggereert, ligt het
accent vooral op Van Doesburgs contacten met voorname-
lijk in Berlijn werkende constructivisten, zoals Làszlò
Moholy-Nagy, Lajos Kassàk en El Lissitzky. Van hen is veel
werk naar Leiden gehaald, een waar huzarenstukje voor
zo’n bescheiden museum als De Lakenhal. De samenwer-
king met de gigant Tate Modern heeft daar ongetwijfeld aan
bijgedragen.

Met het loutere presenteren van deze kunst wordt echter
niet duidelijk hoe en waaruit het wereldbeeld van ‘de’ inter-
nationale avant-garde was opgetrokken. De complexe en
conflictueuze verhouding van de constructivistische kunst
met bijvoorbeeld de anarchistische of iconoclastische idea-
len van de dadaïsten, wordt op de tentoonstelling uit de weg
gegaan. Dat is jammer. Van Doesburg was in beide scenes
immers een belangrijke speler. Sterker nog, hij was over-
tuigd van het positieve effect dat botsingen en wrijvingen
tussen beide attitudes teweeg zouden kunnen brengen.
Naast zijn contacten met de Duitse dadaïsten Raoul
Hausmann en Kurt Schwitters, breidde Van Doesburg in
dezelfde periode zijn netwerk uit met dadaïsten van wie hij

eerder in Parijs werk gezien had: Tristan Tzara en Francis
Picabia. Hen vroeg hij, net als Jean Arp, om bijdragen voor
het blad dat hij naast De Stijl voor dada ging uitgeven:
Mécano. Aan dada is een speciale sectie op de tentoonstel-
ling gewijd, waarin naast internationale dadakunst ook
affiches, pamfletten en andere publicaties van de befaamde
‘dadaveldtocht’ in Nederland zijn opgenomen.

Na zijn verblijf in Duitsland vestigde Van Doesburg zich
in 1923 in Parijs, waar hij samen met architect Cornelis
van Eesteren werkte aan ontwerpen en maquettes voor de
tentoonstelling die Léonce Rosenberg aan de architecten
van De Stijl had beloofd. Die vond in de herfst van dat jaar
plaats. Hoewel daaraan ook Oud, Gerrit Rietveld en andere
Stijlmedewerkers deelnamen en de ontwerpen van Van
Doesburg en Van Eesteren verbluffend vooruitstrevend
waren – in Leiden worden diverse reconstructies getoond –
volgden er geen opdrachten.

Parijs is na 1923 Van Doesburgs uitvalbasis gebleven. Hij
probeerde er in 1925 de Stijlgroep op de kaart te zetten
door deel te nemen aan de Art-Deco-tentoonstelling. Nadat
hem dat geweigerd werd, werkte hij mee aan alternatieve
exposities. Hij trok er verder op uit, onder andere naar

Wenen waar zijn vriend Friedrich Kiesler (architect) een
internationale expositie organiseerde over experimenten in
theater en andere kunsten. Hij bestendigde er het contact
onder anderen met de Italiaanse kunstenaar en organisator
Mario Prampolini. Van Kiesler zijn in Leiden twee recon-
structies van zijn Weense Trägersysteem te zien en ook van
Prampolini zijn er werken. In het kader van dat voortdu-
rende heen en weer reizen en trekken – dat hier vooral door
middel van foto’s en brieven is gedocumenteerd – werden
ook vriendschappen gesloten. Die duurden soms levens-
lang, zoals met Arp en Schwitters, maar liepen vaak ook
(soms tussentijds) spaak, niet in de laatste plaats door Van
Doesburgs radicale opstelling.

Met Jean Arp en Sophie Taeuber-Arp werkte Van Doesburg
van 1926 tot 1928 aan de herinrichting van het entertain-
mentcomplex De Aubette in Straatsburg. Het resulteerde in
fantastisch gekleurde en vormgegeven zalen, waarvan
maquettes en andere ontwerpen op de expositie getuigen. Het
toenmalige publiek bleek echter nog niet aan die synthese van
de kunsten toe en er werden al snel gezelligheidsaanpassingen
gedaan. Teleurgesteld legde Van Doesburg zich toe op zijn
schilderkunst, waarvoor hij een mathematische grondslag

Theo van Doesburg 

Counter Composition VI , 1925. © Tate, London 2009

Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren 

Model Maison d’Artiste,1923, reconstructie 1982, 
Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Harteveltstraat 1 | 2586 el DenHaag | (070) 358 58 57 | Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur |www.beeldenaanzee.nl

Sandro SetolaWinnaar van de
Charlotte van Pallandt Prijs 2009
06.11.2009-14.02.2010

Foto: Bob Goedewaagen.Mogelijk gemaakt door Vrienden, Zakenvrienden, Sculpture Club, Stichting Charlotte van Pallandt Prijs, Van Bijleveltstichting,Mondriaan Stichting,

Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, Rijskakademie van beeldende kunsten, Amsterdam
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ontwierp. Ook voor die gedachte van een universele kunst
wist hij een klein, maar internationaal en gemengd gezel-
schap kunstenaars te enthousiasmeren, onder wie de Zweed
Otto Carlsund en de Uruguayaan Joaquín Torres-Garcia. Met
hen gaf hij een nieuw tijdschrift uit, Art Concret, waarvan de
uitgave beperkt is gebleven tot één nummer. Van deze laatste
uitbreiding van zijn invloedssfeer is in Leiden eveneens een en
ander aan kunst en drukwerk te zien. Nog eenmaal maakte
Van Doesburg een ontwerp waarin bouw- en schilderkunst op
een ideale manier samengingen: zijn woonhuis annex atelier
in Meudon. Hij stierf in 1931 voor het gereed was.

Op de tentoonstelling zijn vooral invloeden over en weer
in beeld gebracht, tussen Van Doesburg en de avant-gardis-
ten die deel uitmaakten van zijn netwerk. De thema’s in de
expositie, zoals interdisciplinariteit en dada, zijn vermoede-
lijk gekozen om die invloeden overzichtelijk te presenteren.
Heel verrassend zijn die echter niet, temeer daar er onlangs
diverse blockbusters aan zijn gewijd (denk aan de grote
Bauhaustentoonstelling in Berlijn en het dadaïsmeover-
zicht in Parijs). De neiging om het ingewikkelde netwerk
helder en eenvoudig te presenteren, heeft mogelijk geleid
tot een aantal opmerkelijke weglatingen. Zo is de nieuwe
wereld uit de titel beperkt gebleven tot het oude continent
en dat terwijl het netwerk van de internationale avant-gar-
dist Van Doesburg zich tot in Japan en Amerika uitstrekte.
Murayama Tomoyoshi – die hem wellicht persoonlijk ont-
moet heeft, in mei 1922 in Düsseldorf – schilderde bijvoor-
beeld na zijn terugkeer in Japan twee ‘Constructies’ die hij
opdroeg aan ‘dierbare Van Doesburg’. Op zijn beurt was
Van Doesburg onder de indruk van Tomoyoshi’s blad Mavo
dat hij in de nazomer van 1924 ontving. Ook in de ‘echte’
nieuwe wereld was Van Doesburg niet onbekend. Midden
jaren 20 werd zijn werk enkele malen geëxposeerd in de
New Yorkse galerie The Little Review. Voor een van die gele-
genheden heeft Van Doesburg het affiche ontworpen dat
nota bene de omslag van de Leidse catalogus siert.

Deze Van Doesburgexpositie is vooral gezien haar
omvang een fantastisch evenement. Er zijn veel werken van
kunstenaars die nog niet eerder in Nederland getoond zijn.
Het geheel maakt op indrukwekkende wijze duidelijk hoe
buitengewoon de invloed van Van Doesburg is geweest. 

Alied Ottevanger

p Van Doesburg and the International Avant-Garde.
Constructing a New World tot 3 januari 2010 in Stedelijk
Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32, 2312 RA Leiden
(071/516.53.60; www.lakenhal.nl); 4 februari tot 16 mei
2010 in Tate Modern, Londen. 

Albert Oehlen. Réalité abstraite. Sinds het aantreden
van zijn nieuwe directeur Fabrice Hergott besteedt het
Musée d’art moderne de la Ville de Paris bijzondere aan-
dacht aan de Duitse schilderkunst. Momenteel loopt er een
tentoonstelling met een twintigtal recente werken van
Albert Oehlen. Hij is minder gekend dan tijdgenoten als
Martin Kippenberger, Georg Herold, Werner Büttner of zijn
broer Markus Oehlen, waar hij regelmatig mee samenwerk-
te. Toch neemt hij in het onderzoek naar de stand van de
hedendaagse schilderkunst een bijzondere plaats in.

Albert Oehlen (Krefeld, 1945) studeerde eind jaren 70
schilderkunst bij Sigmar Polke aan de Academie van
Hamburg, samen met Kippenberger en Herold. Begin jaren
80 debuteerde hij in het kielzog van de zogenaamde Neue
Wilden, maar zijn artistieke activiteiten beperkten zich niet
tot de schilderkunst. Hij is ook multimediaproducent, muzi-
kant en schrijver. Zijn picturale praktijk concentreert zich
rond vragen over de betekenis van stijl. Hij werkt dan ook
hoofdzakelijk in reeksen. Oorspronkelijk maakte hij series
die aansloten bij de klassieke genres als het stilleven, het
portret en het landschap. Vanuit zijn wantrouwen tegen-
over een schilderkunst die ten dienste staat van het onder-
werp, ging hij zich meer en meer toeleggen op de schriftuur.
Maar ook de attitude van de kunst voor de kunst vertrouwt
hij niet. In navolging van Pollock en diens action painting
behandelt hij het doek als een arena of een slagveld.
Ondanks deze ongebreidelde schilderkunstige vrijheid
houdt Oehlen ook van bepaalde procedures, die hij gebruikt

als strategie om het verwachtingspatroon van de toeschou-
wer te ondermijnen.

Onder de titel Réalité abstraite wordt in het Musée d’art
moderne de la Ville de Paris een belangrijk ensemble recen-
te schilderijen en tekeningen, alle daterend uit 2008 en
2009, geconfronteerd met werk uit de jaren 80 en 90. De
titel van de tentoonstelling is ontleend aan de titel van een
plaat uit de jaren 80 van de Amerikaanse heavymetalband
Nasty Savage. Oehlen koos hiervoor omdat hij zich bij Nasty
Savage wel iets kon voorstellen. ‘Het lijkt wel een belediging
of een ziekte.’ Termen waarin hij ook zijn werk wil definië-
ren. Naar eigen zeggen toont de kunstenaar hier zijn ‘per-
soonlijke geschiedenis van de abstracte schilderkunst’.

In de tentoonstelling is duidelijk te zien hoe de kunste-
naar de laatste dertig jaar ononderbroken de schilderkunst
theoretisch ondervraagt en met haar vele mogelijkheden
experimenteert. In de geest van de punk uit zijn beginperi-
ode propageert hij een ‘bad painting’, die ogenschijnlijk zon-
der enig technisch kunnen en zonder enige interne logica
gerealiseerd werd, maar anderzijds maakt hij ook aan-
spraak op ‘la belle peinture’. Recente tentoonstellingen kre-
gen als titel, I Will Always Champion Bad Painting, I Will
Always Champion Good Painting of Bad Painting – Good Art.
Hierbij stelt hij zich vragen als: ‘Moet de abstractie
beschouwd worden als de logische uitkomst van het kunst-
werk?’; ‘Kan het schilderij nog iets anders zijn dan het
resultaat van een methodische praktijk?’ en ‘Is evolutie in
de abstractie mogelijk?’.

Zijn recente werken zijn van groot formaat, geschilderd
met transparante kleuren en in snelle toetsen. Formeel
komen ze in de buurt van het abstract expressionisme,

maar om deze piste te omzeilen maakt Oehlen ook gebruik
van gemaroufleerde affiches. Ze vormen de ondergrond
voor zijn gestuele schilderijen. Hierdoor komen soms zeer
eenduidige beelden tevoorschijn, zoals een paar naakte bor-
sten in 223 of een Duitse vlag in FM 38. Beelden die vol-
gens Oehlen slechts een compositorische functie hebben; hij
behandelt ze niet als een citaat of als drager van betekenis.

Wat opvalt in deze geactualiseerde retrospectieve is ener-
zijds de grote diversiteit van de beeldende middelen en
anderzijds de coherentie van zijn oeuvre. De vroege werken
lijken organischer; door het gebruik van de all over-techniek
loopt de compositie verder buiten het kader van het schilde-
rij. Ze worden gekenmerkt door de typische slingerbewe-
ging van de penseelvoering, die aanleiding geeft tot zijn
typische ‘spaghettimotief ’. De recente werken zijn niet
alleen groter van formaat, ze worden ook gekenmerkt door
een gecentreerde compositie en een witte boord. Doordat ze
impulsiever geschilderd zijn, lijken ze een explosie van verf
op een witte achtergrond. Op die manier introduceert hij
opnieuw een hiërarchie tussen het centrum en de periferie,
die in zijn vroegere werk in het magma van de materie was
opgelost. De collagetechniek is nieuw, maar biedt niet
onmiddellijk een meerwaarde. Integendeel, de anekdotiek
van de collage-elementen leidt soms af van de essentie. Het
vroegere palet bevatte veel roze, groen en geel. Nu zien we
vooral oranje en tonen van grijs en paars. Men vraagt zich
af wat deze confrontatie van werken uit verschillende peri-
odes bijbrengt. De gezochte confrontatie tussen good pain-
ting en belle peinture is in elk geval weinig zinvol.

Tot in de recente werken is de invloed van zijn leermees-
ter Polke duidelijk zichtbaar. De zin voor het experiment en

Albert Oehlen 

FM 26, 2008
privécollectie. Foto: Stephan Rohner. Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris
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Rijksakademie
van beeldende
kunsten

Sarphatistraat 470,
Amsterdam

Toegang incl. publicatie
€4; met kortingspas €3;
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Aanmelden residency
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1 feb. 2010 via 
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de grote vrijheid die Oehlen zich daarbij veroorlooft, heeft
hij zeker met Polke gemeen. Het grote verschil is dat bij
Oehlen het experiment deze vrijheid soms in de weg staat
en de systematiek van zijn werkwijze, noem het zijn proto-
col, de plastische kwaliteit niet altijd ten goede komt. Wat
overblijft van zijn onderzoek naar de relatie tussen de kunst
en de werkelijkheid, kan worden gereduceerd tot een lijstje
van tegengestelde of complementaire beeldende middelen
als beredeneerd en spontaan, mat en transparant, figuratief
en abstract, gestueel en geometrisch, kleur en zwart-wit,
grafisch en picturaal, woord en beeld, zeefdruk en foto, action
painting en grafisme, kalligrafie en pixelisatie, persoonlijke
geste en objet trouvé… In de sterkste werken improviseert
Oehlen als een jazzmuzikant op de standards van de abstrac-
te schilderkunst, maar waar de spelregels belangrijker wor-
den dan het resultaat, ontstaat er een, weliswaar gesofisti-
ceerde, vorm van maniërisme. Lieven Van Den Abeele

p Albert Oehlen. Réalité abstraite tot 3 januari 2010 in het
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du 
président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00;
www.mam.paris.fr).

Deadline. Mensen krijgen soms het slechte nieuws dat ze
niet lang meer te leven hebben. Men vraagt hen dan wat ze
nog graag hadden willen doen. Meestal antwoorden ze dat
ze willen verder doen zoals ze bezig zijn. De tentoonstelling
Deadline in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris
onderzoekt hoe kunstenaars daarmee omgaan. Ze toont
het late werk van twaalf kunstenaars die ons de laatste
twintig jaar verlaten hebben en elk op hun manier, zich
bewust van hun nakende dood (door ziekte of ouderdom),
de urgentie van het voleindigen van hun oeuvre in hun
werk hebben ingebouwd of een laatste poging hebben
gedaan om zichzelf te overstijgen. De bewustwording van
de nabijheid van de dood verandert de relatie met hun
bestaan. Hierdoor krijgt hun werk een nieuwe intensiteit.

Sommige kunstenaars ontwikkelen nieuwe thema’s,
meestal in verband met het lichaam, zoals dood en vergan-
kelijkheid, bij anderen overheerst onbegrip, woede en revol-
te of de belangstelling voor de eeuwigheidswaarde van de
(klassieke) kunst. Nog anderen zien zich verplicht om nieu-
we technieken uit te vinden om hun werkwijze aan hun
veranderende conditie aan te passen. Ze vertragen of ver-
snellen hun werkritme of gaan de vorm uitzuiveren of de
geste meer beheersen.

Tot voor kort werd er vaak meewarig gedaan over het late
werk van moderne kunstenaars. Men vond het per definitie
minder interessant dan het vroege werk dat, gekenmerkt
door vernieuwing en innovatie, de kunstgeschiedenis in
een stroomversnelling bracht. Zo werd het late werk van
Picasso tijdens zijn leven door haast iedereen misprezen. De
Nymphéas werden toegeschreven aan Monets verminderde
gezichtsvermogen en de laatste zelfportretten van Bonnard
gingen door als een curiosum in zijn oeuvre. Ook hier doet
de tentoonstelling een poging om de hiërarchie in vraag te
stellen of te corrigeren. Meestal getuigt het late werk van
een kunstenaar die niets meer hoeft te bewijzen, van een
grotere durf en vooral van het plezier van de creatie.

Het meest frappante voorbeeld is uiteraard dat van de in
1989 op 32-jarige leeftijd overleden fotograaf Robert
Mapplethorpe, die na een periode van provocerende
(homo)esthetiek op het einde van zijn leven een reeks
indringende zelfportretten maakte waarin de aangekondig-
de dood reeds duidelijk aanwezig is. Ook het werk van de
aan aids vroeggestorven Amerikaans-Cubaanse kunste-
naar Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) over de breek-
baarheid van het leven, kreeg na zijn dood een ware cult-

Robert Mapplethorpe 

Zelfportret, 1988
Robert Mapplethorpe Foundation, New York. © Robert Mapplethorpe Foundation

Expodium presenteert 28/29
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het onderzoekstraject ‘Mal-
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status. Zijn laatste reeks foto’s van opvliegende vogels doen
onvermijdelijk denken aan het laatste schilderij met kraai-
en boven een korenveld van Van Gogh. Zich bewust van zijn
ziekte en de snelheid waarmee aids zijn lichaam verwoestte,
accelereert Absalon (1964-1993) zijn werkritme, waar-
door de noodzaak en de hoogdringendheid van zijn artistie-
ke prestaties op een gebalde manier naar voren komen. In
zijn gefilmde performances Bataille en Bruits vecht hij met
zichzelf en schreeuwt hij het uit van woede. Na zijn dood
krijgen zijn Cellules, architecturale prototypes voor een
enkele persoon, met hun maagdelijk witte muren iets
afstandelijks, klinisch en aseptisch.

De Zwitserse fotografe Hannah Villiger (1951-1997)
observeert de aftakeling van haar door tuberculose ver-
zwakte lichaam doorheen de lens van een polaroidcamera,
die ze beschouwt als een introspectieve spiegel waarmee ze
zichzelf op de huid zit. Een huid waarachter de vernietigen-
de ziekte zich schuilhoudt. Oorspronkelijk werkte de
Chinese kunstenaar Chen Zhen (1955-2000), die naar
Parijs gekomen was om een kunstopleiding te volgen, rond
thema’s zoals migratie en verplaatsing, maar nadat hij
getroffen werd door een ongeneeslijke ziekte, transformeer-
de hij zijn kunstenaarschap tot een bron van vitale energie.
In zijn laatste beelden en installaties, waarvoor hij gebruik
maakt van de meest verscheiden materialen, sluipt deze
mysterieuze ziekte binnen, om zowel het individuele als het
sociale en culturele lichaam aan te tasten. Zo maakt hij een
maquette van een zen-tuin die bevolkt wordt door plastic
organen. In het aanschijn van de dood krijgt het gebruik
van windels en kaarsen een symbolische betekenis.

Maar het meest tot de verbeelding sprekende werk is dat
van James Lee Byars. Het volledige oeuvre van deze
Amerikaanse kunstenaar, die zich begin jaren 70 in Europa
vestigde, is doordrongen van zijn obsessie voor de perfectie
en de idee van de dood. Wanneer hij verneemt dat hij aan
kanker lijdt, gebruikt hij dat gegeven in een aantal werken
en performances. In 1994 toont hij in de Brusselse galerie
van Marie-Puck Broodthaers The Death of James Lee Byars.
Gekleed in een gouden kostuum en met een zwarte hoed ligt
hij in een met bladgoud beklede ruimte. Na de performance
werd zijn lichaam vervangen door vijf artificiële diamanten,
een verwijzing naar de Mens van Vitruvius van Leonardo da
Vinci. Centraal in de tentoonstelling staat een reconstructie
van deze sacrale ruimte. Als schrijn vormt ze de centrale as
tussen het verleden en de toekomst, het leven en de dood, het
materiële en het immateriële, het leven en de kunst.

Met werk van Willem de Kooning, Hans Hartung, Martin
Kippenberger, Joan Mitchell, Gilles Aillaud en Jörg
Immendorff, is Deadline echter ook een tentoonstelling over
schilderkunst geworden. Niet zozeer haar helende kracht
staat centraal, maar de relatie tot de materie, de geschiede-
nis en de idee dat kunst in staat is om de vergankelijkheid te
overstijgen.

Willem de Kooning overleed in 1997 op 93-jarige leeftijd.
De laatste tien jaar van zijn leven leed hij aan toenemend
geheugenverlies, maar als hij schilderde was hij nog steeds
alert en bij zijn werk betrokken. Zijn laatste schilderijen op
groot formaat, waarvan op de tentoonstelling een mooi
ensemble te zien is, zijn allerminst het werk van een demen-
terende kunstenaar, zoals toentertijd door bepaalde critici
geschreven werd, maar sluiten een oeuvre af waarin
gezocht werd naar de perfecte integratie van de tekening in
de schilderkunst.

In tegenstelling tot Willem de Kooning keert Martin
Kippenberger (1953-1997) zich in zijn laatste werk tot de
klassieke schilderkunst. Met ironie en cynisme kijkt hij in
een hommage aan Géricault naar de romantische drama-
tiek van de Radeau de la Méduse, die in het licht van zijn door
kanker aangetaste lever een autobiografisch karakter
krijgt. Als studiemateriaal gebruikt hij foto’s van zijn eigen
lichaam in de positie van de schipbreukelingen. Het resul-
taat is een indringende reeks schilderijen waarbij de kun-
stenaar, zelfbewust en ironisch, voor de allerlaatste keer
naar zichzelf kijkt.

Op de vlucht voor de opkomst van het nazisme kwam de
Duitse kunstenaar Hans Hartung (1904-1989) in 1935
naar Parijs. Hier ontwikkelde hij zich tot een pionier van de
gestuele schilderkunst en de lyrische abstractie. De laatste

drie jaar van zijn leven, toen hij reeds ernstig ziek was,
maakte hij in zijn atelier in Antibes nog 650 schilderijen,
waarvan sommige op groot formaat. Hiervoor ontwikkelde
hij een eigen techniek om de verf met behulp van een
sproeier, die oorspronkelijk gebruikt werd in de wijnbouw,
vanuit zijn rolstoel op zijn doeken te verstuiven. Zijn laatste
schilderijen getuigen van een grote vrijheid, niet alleen wat
de techniek betreft, maar ook in de originele vormentaal en
het kleurrijke palet van giftig roze, gele en groene tonen.

Een revelatie is de Franse schilder Gilles Aillaud (1928-
2005). Zijn oeuvre bestaat bijna uitsluitend uit landschap-
pen en dieren in kooien of dierentuinen. In de jaren 70
behoort hij even tot de Nouvelle Figuration. Na een hersen-
bloeding in 1977 kan hij enkel nog zijn linkerhand bewe-
gen. Op het einde van zijn leven wordt zijn mobiliteit steeds
beperkter, maar het formaat van zijn schilderijen groter. In
dominanten van blauw en beige maakt hij een indrukwek-
kende reeks van vliegende vogels. In de tentoonstelling vor-
men ze een mooie echo van de veertien zwart-witfoto’s met
hetzelfde onderwerp van Felix Gonzalez-Torres.

Minder gekend buiten Frankrijk is het werk van de
Amerikaanse Joan Mitchell (1925-1992), die zich in 1955
definitief in Frankrijk vestigde. In de traditie van het
abstract expressionisme beschildert ze in een kleurrijk palet
grote doeken met ruime borstelstreken. Door pijn in de heu-
pen wordt ze de laatste jaren sterk beperkt in haar bewe-
gingsvrijheid, maar toch blijft de energie en de vervoering
van de schilderkunstige geste onveranderd. Wel worden de
composities eenvoudiger en concentreert ze zich op de
zones van het doek die met het penseel nog net bereikbaar
zijn. Progressief verlamd door een sclerose, schildert Jörg
Immendorff (1945-2007) vanaf het einde van de jaren 90
ontwrichte lichamen, skeletten en visioenen uit de hel,
hierbij geholpen door een computer en zijn assistenten, die
fungeren als levende penselen. Het was zijn eigen manier
om zich te verzetten tegen de dood van de schilderkunst en
de dood in het algemeen.

De cinema, de literatuur en ook de kunst zijn doordron-
gen van het einde, maar het einde in de kunsten is een col-
lectief einde, zoals we dat kennen uit de geschiedenis van
oorlogen, volkerenmoorden en epidemieën. Het is gemak-
kelijker om zich dat gemeenschappelijke einde voor te stel-
len dan de eigen dood. En dat is nu net wat de kunstenaars
in deze tentoonstelling onderscheidt van anderen: dat ze de
dood zonder verpinken in de ogen hebben gezien.

Lieven Van Den Abeele

p Deadline tot 10 januari in het Musée d’art moderne de la
Ville de Paris, 11 avenue du président Wilson, 75116 Paris
(01/53.67.40.00; www.mam.paris.fr).

James Ensor. Dit jaar is het zestig jaar gelden dat James
Ensor (1861-1949) overleed. In 2011 zal het 150 jaar gele-
den zijn dat hij geboren werd. Het feestelijke Ensorjaar
duurt dus drie keer langer dan normaal. Een van de belang-
rijkste evenementen is het verschijnen van een nieuwe
beredeneerde catalogus van de hand van Xavier Tricot.
Naast de volledige lijst van zijn schilderijen, alles samen
goed voor 856 stuks, bevat dit door het Mercatorfonds
prachtig uitgegeven boekwerk ook een opsomming van al
het bronnenmateriaal dat over Ensor beschikbaar is. Het is
nu alleen nog wachten op de persoon die hiermee de defini-
tieve Ensorbiografie durft te schrijven.

In België komt er geen monografische tentoonstelling, er
zijn wel twee thematische gepland. Het Mu.ZEE maakt voor
het voorjaar 2010 een tentoonstelling over schrijvers en
kunstenaars die Ensor in Oostende opzochten. In Gent wer-
ken het SMAK en het Museum voor Schone Kunsten voor
het eerst intensief samen voor een tentoonstelling over
Ensor en de hedendaagse kunst, die in het najaar 2010
over beide musea gespreid zal worden.

De tentoonstelling die vorige zomer in het New Yorkse
Moma te zien was, loopt momenteel in het Musée d’Orsay
in Parijs. Werd Ensor in het Moma voorgesteld als een
belangrijke avant-gardist, dan komt hij in het Musée
d’Orsay, tussen naturalisme en modernisme, opnieuw naar
voor als een typisch 19de-eeuwse kunstenaar. Los van de

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

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

17–10 t/m 28–11

51° 49’ N 04° 40’ O
Fotoprojecten
van Anja de Jong
2004−2009 

12–12 t/m 23–01

Tentoonstelling
2012Architecten 
12–12: Oplevering
kunstwerk RECYCLOOP

10–12, 20.30 uur

De Avond
van Henk van Dalen

06–12, 15 uur

[F]LUISTER
Rafael Anton Irisarri (USA) 
en Simon Scott (UK)

James Ensor 

La dame en détresse, 1882
Musée d’Orsay, Parijs, gift van Armilde Lheureux, 1932

© ADAGP, Paris 2009

James Ensor 

Skelet bekijkt chinoiseries, 1885
Museum voor Schone Kunsten, Gent

Langdurige bruikleen van de Koning Boudewijnstichting
© ADAGP, Paris 2009
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M van Museum Leuven,Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
tel. 016/20.09.09 - m@leuven.be - www.mleuven.be
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Werken 1975-2009

20.09.09 >< 17.01.10

ROGIER VAN DER WEYDEN 1400 I 1464
De passie van de Meester

20.09.09 >< 06.12.09
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DE DRIE DROMEN VAN DE MANDARIJN

ING Cultuurcentrum
Koningsplein 6 – 1000 Brussel

Ticket On Line www.ing.be/art

22-10-2009
14-02-2010

New Kids on the Block
upcoming artists from Belgium

the Netherlands
Nordrhein-Westfalen

Proposed by Katharina Fritsch, Manuel Klappe, Carina Plath, 
Philippe Van Cauteren, Gert Verhoeven and Henk Visch

Fia Cielen (BE) + Theresa Frölich (GER)
+ Benjamin Greber (GER) + Frank Koolen (NL)

+ Adrien Lucca (BE) + Renée Van Trier (NL)

12.11.09 OPENING 7 PM 
13.11.09 > 11.02.10 EXPO THURSDAY > SUNDAY 2 > 7 PM 

NICC / TULPSTRAAT 79 / 2060 ANTWERPEN
www.nicc.be

How to start?
“On the difficulties encountered at the beginning of a young artist’s career”

Panel Debate Programme i.c.w. Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Moderated by Prof. Dr. Hans De Wolf, from the “Free University of Brussels” (VUB)

MANUEL KLAPPE W139, Amsterdam + PROF. DR. RAIMUND STECKER Lehmbruck Museum,
Duisburg + PHILIPPE VAN CAUTEREN SMAK, Ghent + GERT VERHOEVEN Artist, BE
+ HENK VISCH Artist, NL

THERESA FRÖLICH Artist, GER + BENJAMIN GREBER Artist, GER + THOMAS HUG COMA gallery,
Berlin + STELLA LOHAUS Stella Lohaus Gallery, Antwerp + ADRIEN LUCCA Artist, BE + TATJANA 
PIETERS Onetwenty Gallery, Ghent + MARIANNE VAN TILBORG Lumen Travo Gallery, Amsterdam
+ RENÉE VAN TRIER Artist, NL

GUILLAUME BIJL Kunstakademie Münster + KOEN BRAMS Jan van Eyck Academy, Maastricht
+ DIRK DE WIT BAM, BE + HANS MARTENS HISK, Ghent + CHRISTOPH TANNERT Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin + LEX TER BRAAK director Fonds Beeldende Kunst, Amsterdam
+ JAN VERMASSEN advisor Arts Flemish minister of Culture

18.11.09
WE 8 PM

09.12.09
WE 8 PM

20.01.10
WE 8 PM

WR 142 - 2de katern  25-04-2016  13:08  Pagina 14



De Witte Raaf – 142 / november – december 2009 Ondertussen 15

Centrum 
voor actuele kunst
en vormgeving

verwantschappen:
een kabinet
samengesteld door 
Voorkamer, Lier

(un)
balanced
08.11.09 -
07.02.10

Frederic
Geurts

expo

+

FGdwr.indd   1 27-10-2009   16:31:59

gekende clichés als ‘novateur’, ‘torturé’, ‘inclassable’, ‘prolifi-
que’ en ‘polymorphe’, schilder van ‘ondoorgrondelijke mas-
kers’ en ‘dreigende skeletten’, tracht men hem hier een
plaats te geven als ‘een onstuimig kind van de 19de eeuw
dat […] een plek opeist tussen Manet en Van Gogh’, maar
ook als een kunstenaar die ‘vooruitliep op alle moderne
stromingen’. In vier hoofdstukken wordt het voor ons
gekende verhaal verteld van de moderniteit, het licht, de
visioenen en ‘De schilder met de 112 zelfportretten’.

In Frankrijk heeft Ensor, ondanks de retrospectieve ten-
toonstelling in het Petit Palais van 1990, nog steeds niet de
belangstelling gekregen die hij verdient, terwijl hij volgens
sommigen dezelfde status heeft als Van Gogh, Gauguin of
Toulouse-Lautrec. Ter gelegenheid van een aan hem gewij-
de overzichtstentoonstelling in het Jeu de Paume schonk
Ensor in 1932 het museum enkele tekeningen, waaronder
het kleine meesterwerkje Squelette dessinant de fines puérili-
tés uit 1889. Hetzelfde jaar werd de verzameling aangevuld
met het vroege schilderij La Dame en détresse (1882), een
schenking van de Antwerpse bankier Armilde Lheureux. In
1963 werd deze kleine verzameling aangevuld met de aan-
koop van 34 tekeningen bij de zoon van Augusta
Boogaerts. Het volledige ensemble vult in de tentoonstelling
een afzonderlijke zaal. De hernieuwde belangstelling voor
Ensor wordt geïllustreerd door de aankoop van het Musée
d’Orsay, vorig jaar op de veiling van de verzameling van
Yves Saint Laurent en Pierre Bergé, van Au Conservatoire
(1902), een schilderij waarin Ensor de overdreven
Wagnercultus van zijn tijdgenoten hekelt.

Door een beperkte keuze, die hoofdzakelijk vroege schil-
derijen omvat, wordt een gebald beeld gegeven. De eerste
zaal, waarin een twintigtal werken op een compacte
manier werd samengebracht, geeft in landschappen, por-
tretten, stillevens en interieurs een mooi overzicht van zijn

veelzijdigheid. Ze oogt vrij indrukwekkend. Verder is er in
deze overzichtstentoonstelling veel gekend werk te zien uit
onze Belgische musea, maar er zijn ook voor ons minder
gekende schilderijen uit Amerika en Japan. Alles samen is
het een mooi overzicht geworden waarin schilderijen, etsen
en tekeningen op een evenwichtige manier op mekaar
inspelen. Maar of dit eindelijk de grote doorbraak van
Ensor in Frankrijk betekent, valt nog te bezien. Een week na
de opening staan de Belgische media vol met lovende kritie-
ken en ronkende titels als ‘Ensor triomfeert’, ‘Ensor maakt
furore’, terwijl de Franse pers zich voorlopig hult in stilzwij-
gen en het publiek nog lang niet in eindeloze rijen staat aan
te schuiven. Lieven Van Den Abeele

p James Ensor tot 4 februari 2010 in het Musée d’Orsay, 
1 rue de la Légion d’Honneur, 75007 Parijs (01/40.49.48.14;
www.musee-orsay.fr).

La subversion des images. Ruim 20 jaar na het laatste
grote (en baanbrekende) overzicht van de surrealistische
fotografie – een door Rosalind Krauss en Jane Livingston
samengestelde tentoonstelling en publicatie – organiseert
het Centre Pompidou een rijk gedocumenteerde tentoon-
stelling die de relatie tussen het surrealisme en de fotogra-
fie opnieuw onder de loep neemt. Alhoewel de tentoonstel-
ling ook wel wat onuitgegeven materiaal presenteert, moet
de kwaliteit van de expo niet daar gezocht worden – het
nieuwe werk dat hier en daar opduikt is meestal van mid-
delmatige kwaliteit en het verschilt maar weinig van het al
bekende beeldmateriaal. Haar werkelijke belang ligt in de
wijze waarop ze door de schikking van het materiaal, inge-
geven door belangrijke verschuivingen in de hedendaagse
fototheorie, nieuwe en prikkelende inzichten genereert.

Terwijl Krauss en Livingston de surrealistische fotografie
eerder vanuit een kunsthistorisch perspectief bekeken – ze
probeerden de fotografische productie vooral te duiden van-
uit de dogma’s en conventies van de surrealistische (schil-
der)kunst – hanteren de huidige curatoren een descriptieve
werkwijze. Ze kiezen voor het aanleggen van een inventaris
die de verschillende manieren in kaart brengt waarop de
surrealisten omsprongen met het fotografisch materiaal
dat ze verzamelden, bewerkten en uiteindelijk ook zelf zou-
den produceren. Aan welke formele behandelingen werden
de verzamelde beelden onderworpen? Welke specifieke
technieken werden toegepast bij de productie van de eigen
beelden. Hoe werden de foto’s gedistribueerd, via welke
kanalen en tot welk doel? Dat zijn maar enkele van de vra-
gen die de curatoren als leidraad hanteren voor de opbouw
van de expo. Het resultaat is een verfrissende tentoonstel-
ling die resoluut het medium fotografie centraal stelt en
systematisch nagaat hoe dit medium door de surrealisti-
sche praktijk telkens weer anders werd gedefinieerd en
ingezet. Het surrealisme verschijnt hier als een stroming
die de fotografische praktijk onophoudelijk bevraagt en er
onverdroten mee experimenteert. Oude fascinaties en vra-
gen omtrent de betekenis van dit technische beeld krijgen
hierdoor plots een nieuwe urgentie. In het surrealisme
wordt de fotografie opnieuw brandend actueel.

De tentoonstelling telt negen zalen die met uitzondering
van de eerste en de laatste geschikt zijn rond een centrale,
ovale binnenruimte. Elke zaal behandelt telkens één for-
meel of inhoudelijk aspect van de surrealistische fotografie.
Dat de plaatsing van sommige foto’s onder één rubriek niet
altijd vanzelfsprekend is – beelden die in één sectie zijn
ondergebracht, zouden evengoed kunnen functioneren in
een andere – wordt opgelost door de grenzen tussen de
zalen zo poreus mogelijk te maken. De thema’s zijn geen
rigide categorieën die elk beeld opsluiten in een strak inter-
pretatiekader, maar prikkelen de toeschouwer om over de
zalen heen zoveel mogelijk dwarsverbanden te leggen. Het
is niet toevallig dat net in de centrale ruimte een heel scala
van montage-, assemblage- en collagetechnieken wordt
gepresenteerd. Deze zaal demonstreert op een voorbeeldige
wijze de ambivalentie van de surrealisten ten opzichte van

James Ensor 

Au conservatoire, 1902
Musée d’Orsay, Parijs. © ADAGP, Paris 2009

Jean Painlevé 

Pince de homard, 1929
Centre Pompidou, Musée National d’art moderne, Paris

© Les Documents Cinématographiques, Paris
© Collection du Centre Pompidou, Paris, Diffusion RMN

Foto: Jacques Faujour
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11 - 28 NOVEMBER 2009 / DANS - THEATER - MUZIEK - LITERATUUR / INFO@MOUSSEM.BE  03 286 88 52

ANTWERPEN — BRUSSEL — MECHELEN

WAAR ARTIESTEN UIT DE ARABISCHE WERELD EN EUROPA ELKAAR ONTMOETEN / WWW.MOUSSEM.BE

Anime – High Art-Pop Culture
i.s.m. het Filmfestival Vlaanderen-Gent

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

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

toegang gratis
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
gesloten op maandag, 25.12.09 & 01.01.2010

9 oktober 2009 tot en met 10 januari 2010 

Een presentatie van jong ontwerptalent

Euregio Platform
For Sustainable Design
& Living

www.designplatform.be

TOEGEPAST
Centrum 
voor actuele kunst
en vormgeving

26.09 - 
13.12.09

Toegepast 14

expo

ontdek
vandaag
de designers
van morgen

T14dwr.indd   1 28-10-2009   09:39:40
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het fotografisch medium, een dubbelzinnigheid die verder
wordt uitgediept en verfijnd in de omliggende zalen.
Alhoewel de surrealisten ervan uitgingen dat fotografie als
dusdanig surrealistisch is – haar puur mechanisch karak-
ter maakt het fotografisch beeld tot een exquise vertegen-
woordiger van de door hen zo gekoesterde ‘écriture auto-
matique’ – blijkt zij het toch niet zonder extra manipulaties
te kunnen stellen. Slechts via deze soms subtiele, soms wat
grondigere ingrepen, kon het surrealistische potentieel dat
in elk beeld voorhanden is uiteindelijk bevrijd worden.

Soms volstond het voor de surrealisten beelden naast
elkaar te plaatsen om deze transformaties te realiseren of
beperkten ze zich tot een verbale commentaar bij het beeld
– zoals in de kritisch-paranoïde lectuur van het fotografi-
sche beeld door Dalí – maar even vaak grepen ze ook actief
in door het beeld aan allerlei vervreemdingseffecten te
onderwerpen (solarisatie, visuele vervorming, onscherp-
te…). Welke operaties ze ook uitvoerden, ze hebben alle-
maal tot doel het fotografische beeld van zijn ingebakken
realisme te ontdoen. Of liever: van zijn realistische aan-
schijn te beroven. Het surrealisme ziet het zogeheten realis-
me van de fotografie als een theoretische constructie en
niet als een eigenschap die als vanzelf voortvloeide uit haar
(technische) constitutie. Dat bevrijdende inzicht opende
talloze nieuwe perspectieven om de relatie tussen fotografie
en wereld, tussen apparaat en fotograaf, tussen beeld en kij-
ker grondig te herijken.

De tentoonstelling maakt echter duidelijk dat de surrea-
listische fotografie de geijkte verhoudingen niet simpelweg
omkeert, maar deze eerder via een spel van lichte verschui-

vingen subtiel ondergraaft. De wijze waarop ze de (sowieso
al extreem problematische) relatie tussen apparaat en foto-
graaf herdenkt, kan dit verhelderen. In plaats van exclusief
te kiezen voor één van beide, ontwikkelt ze een reeks strate-
gieën waarbij de twee partijen elkaar voortdurend uit
balans brengen. Zo zal het surrealisme de scheppende hand
van de fotograaf een cruciale rol blijven toebedelen in de
creatie van het fotografische beeld, maar ze zal dit auteur-
schap op een heel specifieke manier invullen. Waar de foto-
graaf zich meestal in de rol van auteur probeert te hijsen
door zijn feilloze beheersing van de fotografische techniek
te etaleren, kiest de surrealist ervoor om zijn controle over
het beeld op het spel te laten zetten door een ontsporende
fotografische techniek. Het surrealisme speelt met techni-
sche ‘fouten’ die eigen zijn aan het fotografische dispositief
– ‘onscherpte’ bestaat alleen binnen fotografie – om het zo
van binnenuit te ontregelen. Het fotografisch apparaat, zo
stelt het surrealisme uitdagend, mag zich niet willoos schik-
ken naar de intenties van de beeldenmaker, maar moet deze
juist voortdurend dwarsbomen. Het apparaat zet de foto-
grafische auteur steevast een pad in de korf. Pas dan ook
kan het fotografische medium die spannende speeltuin
worden waar telkens nieuwe, onthutsende, erotische en
choquerende verhoudingen tot de wereld kunnen worden
uitgetest. Steven Humblet

p La subversion des images. Surréalisme, photographie, film tot
11 januari in het Centre Pompidou, Place Georges
Pompidou, Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 

Architectuur en Vormgeving
Vierde Architectuur Biënnale Rotterdam: Open City:
Designing Coexistence. De Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam is sinds 2001 een internationaal
georiënteerde onderzoeksexercitie vanuit de overtuiging
dat architectuur een publiek doel dient, en dat de belang-
rijkste taak van architectuur is om de dagelijkse leefom-
standigheden van miljarden mensen te ontwerpen. Met
andere woorden: architecten, planners en stedenbouwkun-
digen willen bijdragen aan de maatschappelijke, sociale,
economische en culturele ontwikkeling van de stad. Elke
twee jaar komt er een stortvloed aan ideeën vrij met de
bedoeling oplossingen te bieden voor de leefbehoeften van
alle mensen. Niet alleen in de biënnale in Rotterdam, ook in
Venetië, in Istanbul. Dan zou het ook aardig zijn als ‘gewo-
ne’ mensen kennis konden nemen van al die ontwerp- en
denkinspanningen die in hun belang worden verricht. Als
architectuur iets alledaags is, dan zou het onderdeel moe-
ten uitmaken van het alledaagse referentiekader.

Het thema van de vierde Rotterdamse biënnale, Open
City, is goed gekozen. Juist de stad, waar inmiddels meer
dan de helft van de wereldbevolking woont, biedt een kap-
stok voor reflectie op brede schaal. De stad is duur, onge-
zond, gevaarlijk. Er is drukte, het leven verloopt er anoniem
en hectisch. Er zijn altijd mensen die er meer en mensen die
er minder thuishoren. Er is sprake van discriminatie, xeno-
fobie en uitsluiting. In het ergste geval hebben hele bevol-
kingsgroepen geen toegang tot de meest basale voorzienin-

Centrum 
voor actuele kunst

en vormgeving

Open
Structures

26.09 - 
13.12.09

Thomas
Lommée

expo

een nieuwe
maatstaf voor 

duurzaam
democratisch

design

TLdwr.indd   1 28-10-2009   10:26:32

Brassaï 

Zonder titel (gebroken vensters van het atelier van een fotograaf), ca. 1934
(foto gepubliceerd in Camille Bryen, Alain Gheerbrandt, Anthologie de la poésie naturelle, Paris, K. éditeur, 1949)

Museum Folkwang, Essen. © Estate Brassaï – RMN. © Museum Folkwang, Essen, 2009
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Tuesday December 15, 2009, 5pm

DE ATE LI E RS
Stadhouderskade 86, Amsterdam

Free entrance. RSVP office @ de-ateliers.nl

L IV I NG WITH
DICK + PUSSY;
MOOD SWI NGS

Performance by Sands Murray-Wassink with Robin Wassink-Murray

nietnormaal.nl

tentoonstelling Niet Normaal
16 december 2009 – 7 maart 2010

Hedendaagse kunst over

de vraag wat is normaal

en wie bepaalt dat?

Birgit Dieker - Bad Mummy, 2005
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Departement voor Filosofie en Kunst - Assen

Centrum voor actuele hedendaagse kunst

www.defka.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL
Postbus 184, 9400 AD Assen NL
+31(0)592 315316  info@defka.nl

15 november t/m 12 december 2009
Against Pragmatics
een postironische uitdaging van titels als Against Interpretation
(Susan Sontag) en Against Method (Paul Feyerabend).

Enerzijds het accent op kunst en kennis, anderzijds het idee van ‘back to school’: werken met de

poten in de klei, de verf, de samenleving - ‘practice-based’.  Heeft de kunstenaar een norm waar ik

me ook aan vast zou willen houden? Werkt hij met een conflict of rhizoomt hij een nieuwe horizon? 

DeFKa Campis

SMBA

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 / NL - 1016 NN Amsterdam
Tel 31(0)204220471 / www.smba.nl / mail@smba.nl   
Open: dinsdag t /m zondag 11 - 17 uur

gen, zoals onderwijs, zorg of zelfs een eenvoudig dak boven
het hoofd. Maar de stad heeft ook positieve kanten. Het is
een plek voor ontmoetingen, voor samenwerken, samenle-
ven, individuele ontplooiing en collectieve verbanden. De
stad betekent vrijheid, kansen. Een stad met al die goede
eigenschappen, zonder de negatieve kanten, die mag – in de
visie van curator Kees Christiaanse - een Open Stad heten.
Dat is een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, nie-
mand wordt uitgesloten, waar nieuwkomers zorgen voor
culturele diversiteit zonder frictie, waar stedelijke ruimte
niet wordt omheind en afgebakend, maar waarvan in geza-
menlijkheid wordt genoten. Die stad bestaat niet. Maar dat
zouden we wel graag willen. De Open Stad is een utopie. De
biënnale onderzoekt de mogelijkheden om die utopie dich-
terbij te brengen.

Dan komt de nuance. Een stad waar geen onveiligheid is,
maar wel een grote sociale controle en cameratoezicht,
waar prachtig ontworpen shoppingmalls, businessparks,
resorts, gated communities en themaparken het straatbeeld
bepalen, is niet ‘open’. Deze gebieden zijn immers bedoeld

voor specifieke gebruikersgroepen. Dat zijn de steden die
stelsels van eilanden en thematische enclaves zijn.
Vervolgens is de vraag hoe ontwerpers het initiatief kun-
nen nemen en impact hebben op het sociaal weefsel, hoe ze
verbindingen kunnen leggen. De antwoorden van de ont-
werpers vallen uiteen in twee benaderingen: het concrete
ontwerp en het onderzoek. Kees Christiaanse (Rotterdam)
vroeg aan zes onderzoeksteams om in te gaan op zes the-
ma’s. Cruciaal is dat zij geen concrete locatie, maar een
onderzoeksgebied kregen toegewezen en de vraag te onder-
zoeken hoe hun thema kan floreren in een (fictieve) open
stad. De thema’s zijn: toevluchtsoord, gemeenschap, collec-
tieve woningbouw, (semi-)tijdelijke verblijven (squat),
kruisbestuiving en maakbaarheid.

Zo’n veelzijdige benadering houdt het gevaar in van over-
informatie en richtingloosheid, van gefragmenteerde
gedachten die het zicht op het geheel onttrekken. Dat is hier
dan ook het geval. In het NAi zoeken zelfs de meest inge-
voerde bezoekers wanhopig naar aanknopingspunten en
overzicht. Toch blijkt dat de brede benadering, het vastleg-
gen van ontwikkelingen, het documenteren van situaties,
zónder een oplossing aan te dragen de meeste inspiratie
biedt. De beelden van Jakarta: een eindeloze reeks van trap-
pen, wanden, muren, badkamers – niet de concrete woon-
ruimtes, maar juist de verbindende elementen. De organi-
sche, krakkemikkig gebouwde onderkomens in de sloppen-
wijken van Sao Paolo – hoe mensen desondanks kunnen
samenleven. De woonkazernes in Moskou – hoe collectivi-
teit geen anonimiteit zou hoeven betekenen. Uit gedegen
analyse van bestaande, lokale situaties blijkt – juist doordat
deze wereldwijd bijeen zijn gebracht – hoe divers mensen
wonen. Desondanks zijn de problemen universeel: hoe kun-
nen we saamhorigheid ontwikkelen? Hoe kunnen we vei-
ligheid waarborgen zónder de privacy aan te tasten? Hoe
kunnen we tijdelijke huisvesting waardevol of menswaar-
dig maken? Die vragen spelen zowel in het rijke Westen als
in ontwikkelingslanden. De verschijningsvorm kan ver-
schillen, maar de onderliggende behoeften zijn overal gelijk.

In Rotterdam gaat alleen het thema Maakbaarheid aan
een al te letterlijke benadering en aan te directe belangen
ten onder. In Amsterdam gebeurt exact hetzelfde. Als
dependance-programma voor de Biënnale vroeg de
gemeente Amsterdam aan negen ontwerpbureaus naar
een visie op ‘Vrijstaat Amsterdam 2050’. De gedachtegang
moet ongeveer zo zijn geweest: open stad = toegankelijk =

tolerant = vrijheid, blijheid. Met de nadruk dus op ‘desig-
ning co-existence’ en met als kernwoord Vrijheid gingen de
bureaus aan de slag. Vrijheid werd in de breedste zin van
het woord genomen: vrijhaven, autovrij, niet geprivati-
seerd. De bureaus kregen een deelgebied toegewezen op de
grenzen van de metropool Amsterdam. Waar Christiaanse
met zijn thema’s ruimte biedt voor vrij onderzoek, slaat
Vrijstaat Amsterdam de plank qua openstadgedachte volle-
dig mis. Dat valt ook de ontwerpbureaus te verwijten, die
onder het mom van ‘vrijheid, blijheid’ niet eens de moeite
nemen om eenvoudige middelen als een legenda, een
noordpijl en een situatieschets te integreren in hun – overi-
gens prachtige – maquettes. Evenmin spannen ze zich in
voor het ontwikkelen van een visie. De meesten hebben
gewoon een ontwerp geleverd. Positieve uitzonderingen
zijn ZUS en MUST, die tenminste hebben begrepen dat er
een visie op een opgave moest komen die een periode van
minstens 40 jaar kan overbruggen.

Toch is het hoogst verfrissend om zo tegen het fenomeen
stad aan te kijken. Nergens klinkt een ‘PAS OP’, of een ‘KIJK
UIT’, niemand MOET iets, er zijn geen opgeheven vingertjes
met ‘DENK AAN’. Dat maakt van deze Biënnale-editie een
buitengewoon inspirerende en, ondanks de abstracte pre-
sentatie, zelfs lichtvoetige exercitie. Open stad leidt óók tot
open denkprocessen. De Biënnale biedt inzichten, aankno-
pingspunten en vooral heel veel beelden. Het enige dat nog
ontbreekt is een duidelijke hiërarchie. Juist dat laatste zou
de mensen om wie het gaat, de mensen die in die steden
wonen, die naar de tentoonstellingen komen kijken, helpen
om al die ontwerpinspanningen die voor hun woonomge-
ving bedoeld zijn te begrijpen, en vervolgens wellicht zelfs
mee te denken. Al was het maar opdat zij zich een beeld
zouden kunnen vormen van de moeite die ontwerpers zich
getroosten, in hun belang. Indira van ‘t Klooster

p Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam tot 10
januari in Rotterdam en Amsterdam, IABR Service Desk,
NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/206.00.33;
www.iabr.nl).
p Vrijstaat Amsterdam liep tot 8 november in het paviljoen
in de Tolhuistuin op de noordelijke IJ-oever, tegenover
Station Amsterdam Centraal (www.vrijstaatamsterdam.nl).

Moskou. © Anton Naroditski

Deze foto is genomen vanaf de sloppenwijken van Paraisópolis, kijkend
naar de torens in de achtergrond, en verwijst naar de bekende foto van de

Braziliaanse fotograaf Tucca Vieira; de foto toont terrassen met private
zwembaden die uitkijken over de sloppenwijken. © Rainer Hehl
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What about Japan?

Sayaka Abe (JP)
Reiko Kanazawa (JP)
Judith Leysner (NL)
Sachi Miyachi (JP)
Franziskus Nakajima (NL)
Rico Satoko (JP)
Q Hisashi Shibata (JP)
Aram Tanis (NL)
Akiko Yanagimoto (JP)

curated by 
Judith Leysner & Rona Mathlener
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15 - 11 - 2009        17 - 01 - 2010

Q

ACTI:
BEAUTIFULFROM
EVERY POINT
OFVIEW

TENTOONSTELLING
10 okt 2009 – 10 jan 2010

Philip-Lorca diCorcia, Marko Lulić, 
Kris Martin, Josephine Meckseper, 
Sarah Morris, Ron Terada, Tobias 
Zielony, Artur Z·mijewski.

ACTII:
FROM LOVETO
LEGAL

TENTOONSTELLING
10 okt 2009 – 7 feb 2010

Isa Genzken, Joachim Koester, 
Christodoulos Panayiotou, Isabelle 
Pauwels, Mark Raidpere, Tobias Reh-
berger, Nedko Solakov, Danh Vo,Peter 
Wächtler, Katarina Zdjelar.

BETWEEN YOUANDI
INTERVENTIE 1

The Feast of Trimalchio door AES+F
10 okt 2009 – 17 jan 2010 

Between You and I is een gezamenlijk 
project van SKOR en Witte de With, 
waarvoor vier internationale kunste-
naars een interventie bewerkstel-
ligen op de buitengevel van Witte de 
With en op die manier reflecteren op 
de betekenis van moraliteit en 
aanzetten tot een debat over heden-
daagse kunst in de openbare ruimte. 

WEBPLATFORM
Log in via onze website en meng 
u in het debat rond Morality! 
www.wdw.nl

Witte de With
Centrum voor Hedendaagse Kunst
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Nederland
T+31(0)104110144
info@wdw.nl www.wdw.nl
open di – zo, 11 – 18 uur

Witte de With, Centrum voor
Hedendaagse Kunst, presenteert
het grootschalige project Morality.

Morality is een samenstelling van
onderling verbonden projecten,
verdeeld in verschillende aktes.
Het programma, dat op 9 oktober 2009
start en doorloopt tot en met de
zomer van 2010, behelst een reeks
van vijf gerelateerde groepsten-
toonstellingen, een symposium,
een filmcyclus, een performance-
programma, een webplatform en een
publicatie.

Voor meer informatie kijk op
www.wdw.nl

DE NOLLEN  R.W. VAN DE WINT
donderdag t/m zondag

10.30 – 17.00 uur   museumkaart gratis

Poëzie van de ruimte 
bouwsels van R.W. van de Wint
op het raakvlak van architectuur    
05-07 tot 31-12-2009

Burg. Ritmeesterweg
naast NS-halte Den Helder Zuid 0223 660200

info@ projectdenollen.nl www. projectdenollen.nl

foto: Hendriktje Ruiter/Stichting De Nollen   R.W. van de Wint, Eidolon, ondergrondse gang 1997, cortèn-staal

www.netwerk-art.be

Tentoonstelling

Opening

Event
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David Chipperfield. Form Matters. Form Matters, de
titel van David Chipperfields overzichtstentoonstelling,
klinkt alsof deze hedendaagse Britse architect bezoekers
eraan wil herinneren dat vorm wel degelijk van belang is
voor zijn oeuvre. Op het eerste gezicht lijkt dit overbodig:
architectuur is immers van nature begaan met vorm.
Bovendien zijn er het voorbije decennium van Bilbao tot
Peking gebouwen met de meest spectaculaire vormen
gerealiseerd, wat suggereert dat de wereld zich maar al te
goed bewust is van de kracht en impact van een opvallen-
de, vernieuwende vorm. Maar Chipperfield gaat met zijn iet-
wat belerende titel net in tegen dit soort vormspektakel. In
zijn tentoonstelling in het Londense Design Museum eta-
leert hij hoe zijn architectuur gebaseerd is op een minder
uitgesproken, meer subtiele, meer traditionele omgang met
vorm: architectuur als een compositie van ruimtes, geor-
dend door perspectiefzichten, een repetitieve gevel- of
draagstructuur en door eenduidig materiaal- of kleurge-
bruik. Deze nadruk op heldere structuur, vorm en materia-
len maakt de gebouwen herkenbaar hedendaags, maar
geeft ze bovenal een sterk monumentaal, bijna klassiek
karakter. De meest expliciete voorbeelden hiervan zijn de
neoklassieke vormelementen (kolommengalerij, symmetri-
sche trappartijen) in enkele recente renovaties in Duitsland
of ook een museum in Sudan met een plan dat geïnspireerd
is op oude Egyptische tempels. Het resultaat is een architec-
tuur die tijdloos lijkt, gebouwen die niet provoceren met
hun vorm, maar die zich door hun doordachte compositie
en uitstraling verankeren in de geschiedenis van hun
omgeving en van de discipline.

De tentoonstelling opent met een foto van Chipperfields
recentste grootschalige realisatie, de renovatie van het
Neues Museum in Berlijn. Het beeld toont een hoge, sym-
metrische zaal in dit 19de-eeuwse museum, de wanden nog
in het originele metselwerk. Chipperfield heeft twee massie-
ve trappartijen langs de wanden en een derde middenin de
ruimte opgebouwd. De trappen langs de zijwanden voeren
naar de bovenverdieping in de dubbelhoge zaal. Onder de
trappartijen, op de benedenverdieping, zitten enkele sym-
metrisch opgestelde doorgangen die uitgeven op naastgele-
gen ruimtes. Centraal in het beeld is tegen de achterwand
van de ruimte nog een doorgang voorzien, maar deze is
afgesloten door een grote klassieke deur met zwaar georna-
menteerde omlijsting. Enkele meter voor deze deur leidt de
centrale trap naar een lager gelegen verdieping, waar
opnieuw een dubbele deur zichtbaar is. Het plafond van de
zaal is opgebouwd met samengestelde donkere houten bal-
ken. Het volledige beeld is perfect symmetrisch, zowel in de
recente toevoegingen als in de oude elementen. De foto is
een fantastische, uitgepuurde samenvatting van wat volgt
in de tentoonstelling, van de thema’s in Chipperfields oeu-
vre en van de rol die hij toebedeelt aan vorm.

Ten eerste is er de ruimtelijke opbouw van de zaal in het
Neues Museum: de manier waarop Chipperfield de ruimte
ordent en ze verbindt met kamers op hetzelfde of een ander
niveau. Dat gebeurt met traditionele, herkenbare architec-
turale elementen als trappen, doorgangen en deuren, die
zeer subtiel geplaatst zijn in een ruimtelijke compositie. Ze
zijn cruciaal voor de symmetrie en de perspectiefzichten die
de zaal ordenen en verbinden met zeven naastgelegen
ruimtes. Dit gebruik van herkenbare architecturale ele-
menten in een complexe compositie met een sterk perspec-
tivische of symmetriewerking is een constante doorheen de
tentoonstelling in het Design Museum. Het komt zowel
terug in een afgemeten villa in Deurle als in het inplan-
tingsplan van een serie justitiegebouwen in Barcelona. Het
is bovendien herkenbaar in de opbouw van de tentoonstel-
ling zelf, waar de talloze maquettes een soort parcours van
doorzichten en hoogtepunten creëren.

Ten tweede toont het Neues Museum hoe Chipperfield
structurele elementen inzet als architecturale vorm: de voe-
gen van de prefab betonelementen versterken de symmetrie
en de ordening van de ruimte, de behandeling van de eeu-
wenoude baksteenwanden doet hetzelfde en herinnert
tegelijk aan de beladen geschiedenis van het Neues
Museum (het gebouw werd zwaar gebombardeerd en lag
meer dan 50 jaar als een ruïne in het centrum van Oost-
Berlijn). In de rest van de tentoonstelling blijkt hoe ver
Chipperfield hier soms in gaat, hoe structurele elementen
als kolommen, gevelelementen of draagbalken gebruikt
worden om een ruimte, een volledig gebouw of zelfs een ste-
delijke omgeving te ordenen. Dit gebeurt zowel met structu-
rele ‘gevonden’ elementen in een renovatieproject, zoals de
metalen geweven kolommen van een Londense kantoorto-
ren, als met structurele elementen in nieuwbouw, waarvan
de maquette voor het Saint-Louis Art Museum een prachtig
voorbeeld is.

Ten slotte is er de tijdloze monumentaliteit van Chipperfields
vormbeheersing. De architect heeft in verschillende inter-
views uitgelegd hoe zijn ingrepen een herwaardering wil-
len zijn van zowel de klassieke grootsheid van het originele
Neues Museum als van de dramatiek van haar recente ver-
leden als ruïne. Maar de verbouwing doet veel meer dan
dat, ze voegt er een nieuwe, hedendaagse monumentaliteit
aan toe. Chipperfield laat de plek zo uitgroeien tot een
publieke ruimte in Berlijn, een plek die opgeladen is met
betekenis en geschiedenis, maar tegelijkertijd herkenbaar
en toegankelijk is voor de inwoners van de stad. Het
America’s Cup-gebouw in Valencia of het San Michele-
begraafeiland in Venetië, beide voorgesteld met grote
schaalmodellen, zijn twee andere voorbeelden die op een
soortgelijke manier hun omgeving organiseren als een
hedendaags monument. Het is een verfrissende manier om
een gebouw een sterke stedelijke présence te geven in een
periode waarin veel collega’s van Chipperfield daarvoor
beroep doen op een vaak momentane spektakelarchitec-
tuur.

De doordachte omgang met vorm, structuur, stad en
geschiedenis heeft ertoe geleid dat David Chipperfield vaak
als een buitenbeentje in zijn eigen land omschreven wordt.
Van in het begin van zijn carrière heeft hij zich inderdaad ver
gehouden van de onbestemde minimale bouwstijl en
naweeën van de hightecharchitectuur die de huidige archi-
tectuurpraktijk in Groot-Brittannië beheersen. Maar de hui-
dige tentoonstelling suggereert dat het werk van
Chipperfield net aanknoopt bij de architecturale tradities
van de Engelse architectuur en landschapsarchitectuur,
zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn in de ruimtelijke compo-
sities, de vormbeheersing en de monumentaliteit in het werk
van Nicolas Hawksmoor (ca. 1661-1736). In die zin is de
titel van de tentoonstelling, Form Matters, niet zozeer een
wenk aan de bezoeker, dan wel aan de meerderheid van zijn
internationale collega-sterarchitecten. Dries Vande Velde

p David Chipperfield, Form Matters tot 31 januari in het
Londense Design Museum, 28 Shad Thames, London SE1
2YD (020/7403.6933; http://designmuseum.org).

Aanwinsten
Nederlands Fotomuseum koopt Phantom (2008) van
Roy Villevoye en Jan Dietvorst. Het Nederlands Foto-
museum heeft recent de film Phantom (2008) verworven
van Roy Villevoye en Jan Dietvorst. De film is toegevoegd
aan het programma in de Filmlounge van het museum. In
deze korte film van Villevoye en Dietvorst wordt woordloos
een boom geveld door een Asmat dorpsinwoner in
Indonesisch Papoea. Een brede inkeping wordt gehakt in de
boom waarin horizontaal een tweede stam past. Zo ont-
staat een kruis dat de Asmat, gekleed in short en shirt, en
met een gevlochten twijg bij wijze van doornenkroon op
het hoofd, het woud in sleept. Het is zijn versie van het lij-
densverhaal. Of is het de versie van Dietvorst en Villevoye?
Het museum heeft overigens van Roy Villevoye tevens het
boek Kerven (2000) aangekocht. Villevoye onderkent de
therapeutische betekenis van het bewerken van hout: het
kerven van je naam, het kerven van tekens die een hoogst-
persoonlijke of juist universele betekenis hebben. Dit boek
zal in zijn geheel worden gedigitaliseerd en is dan door te
bladeren via ‘Fotoboeken en -albums’ op de website. Meer
info via www.nederlandsfotomuseum.nl.
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David Chipperfield 

Am Kupfergraben 10, Berlijn
Foto: Ioana Marinescu

David Chipperfield 

America’s Cup Building, Valencia
Foto: Christian Richters

David Chipperfield 

Museum van moderne literatuur, Marbach am Neckar, Duitsland
Foto: Christian Richters

David Chipperfield 

The Hepworth Wakefield, Wakefield, UK
Foto: David Chipperfield Architects
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CLUB  MAMA
GEMÜTLICH

CHRISTIAAN
BASTIAANS

TIM VAN LAERE GALLERY
Open Tuesday until Saturday 2 - 6 pm
Verlatstraat 23-25  2000 Antwerp Belgium
Tel +32 3 257 14 17 Fax +32 3 257 14 25
info@timvanlaeregallery.com www.timvanlaeregallery.com

BENJAMIN VERDONCK
22 October - 28 November 2009

ADRIAN GHENIE
3 December 2009 - 16 January 2010

Nieuwe publicaties

• John Baldessari. Pure Beauty. London, Tate Modern,
2009. 336 blz. 400 ill. ISBN 978-1854378224
Deze catalogus verschijnt naar aanleiding van een solotentoon-
stelling in Tate Modern van 13 oktober 2009 tot 10 januari
2010. Er zijn ongeveer 130 werken samengebracht. Daarenboven
creëerde de kunstenaar één installatie. De tentoonstelling zal rei-
zen naar Barcelona, Los Angeles en 
New York. Naast de catalogus kan de bezoeker ook boodschap-
pentassen, stukken zeep, postkaarten, meetlatten, T-shirts en pot-
loden aanschaffen met opschriften van Baldessari.

• Claude Closky. Les miens suivi de Biennales. Limoges,
Edition Al Dante, 2009. 96 blz. 
ISBN 978-2-84761-995-2
In dit kunstenaarsboek publiceert de Franse kunstenaar Claude
Closky (°1963) voor het eerst gedichten in de klassieke sonnet-
vorm. Inhoudelijk gebruikt hij enkel eigennamen van moderne
beroemdheden. Het boek werd voorgesteld in het Louvre op 13
november tijdens een lezing met Umberto Eco.

• Hans-Peter Feldmann / Hans Ulrich Obrist. Interview.
Köln, Verlag Walther König, 2009. 130 blz. 132 ill.
ISBN 978-3865606600
Dit kunstenaarsboek bevat een interview met de kunstenaar
Hans-Peter Feldmann en de curator Hans Ulrich Obrist. Feldmann
beantwoordt de uitgeschreven vragen telkens met enkel één beeld. 
Van Hans-Peter Feldmann verscheen onlangs ook de 4de druk
van het boek Voyeur (1ste druk 1994, 2de druk 1997, 3de druk
2006). Zoals bij de vorige herdrukken zijn de pagina’s ook nu
weer herschikt, is het lettertype veranderd en de kleur van de
cover hernieuwd (thans rood). 

• Giorgio Maffei. LeWitt. Artist’s Books. Spoleto, Galleria
Civica d’Arte Moderna, 2009. 144 blz. 
ISBN 978-88-903459-2-0
Geïllustreerd overzicht van alle 76 kunstenaarsboeken die van Sol
LeWitt werden gepubliceerd tussen 1967 en 2002.

• Kris Martin. Idiot. Aspen, Aspen Art Press, 2009.
1.496 blz. ISBN 978-0934324458
Voor dit kunstenaarsboek heeft de Belgische kunstenaar 
Kris Martin (°1972) het boek De Idioot van F.M. Dostojewski met
de hand overgeschreven. De naam van het hoofdpersonage ver-
ving hij door zijn eigen naam. Deze dikke paperback wordt ver-
kocht voor amper $15,-. Kris Martin heeft een tentoonstelling in
Aspen (USA) die loopt van 11 december 2009 tot 
24 januari 2010.

• Gerhard Richter. Obrist – O’Brist. Köln, Verlag Walther
König, 2009. 184 blz. 102 ill. 
ISBN 978-3-86560-692-1 
Nieuw kunstenaarsboek van Gerhard Richter waarin hij de
inhoud net iets anders manipuleert dan in zijn laatste twee kun-
stenaarsboeken: Warcut (2004) en Wald (2008). Ditmaal worden
fragmenten van interviews van curator / vriend Hans Ulrich
Obrist afgewisseld met fragmenten van schilderijen, 
portretfoto’s van Obrist en blanco pagina’s. De foto’s zijn bewerkt
met verf. In het boek zijn de beelden en de teksten afwisselend
recht en ondersteboven afgedrukt, waardoor het boek in twee
richtingen kan bekeken worden. Het boek heeft dan ook 2 covers. 

• Mathieu Ronse. Mathieu Ronse 2000-2009. Paris,
Galerie Almine Rech, 2009. 368 blz.
Catalogus op A4 formaat met het volledige werk van de (jonge)
kunstenaar. Alle beelden (installaties, schilderijen) zijn evenwaar-
dig behandeld: één beeld per pagina, doorlopend van de cover tot
de achterflap.

• Ed Ruscha. On the Road. London / New York, Steidl /
Gagosian Gallery, oktober 2009. 228 blz. 55 afb. 
€ 6.800,- ISBN 978-3-86521-947-3
Ed Ruscha illustreerde de klassieke roman On the Road van Jack
Kerouac (1957) met 55 foto’s. Deze luxueuze, in leder gebonden
editie verscheen in een gesigneerde en genummerde oplage van
350 exemplaren. Voor de prijs van dit boek kan je natuurlijk ook
een stapel kunstenaarsboekjes van Ed Ruscha uit de jaren 60
aanschaffen. On the Road lees je dan in een Penguin-uitgave voor
enkele euro’s.

• Yann Sérandour. Inside The White Cube. Zürich,
Christoph Keller Editions / JRP / Ringier, oktober 2009.
84 blz. ISBN 978-03764-043-2 (Franse versie) en
978-03764-042-5 (Engelse versie)
Voor dit kunstenaarsboek heeft de Franse kunstenaar Yann
Sérandour (°1974) het boek Inside The White Cube. The Ideology
of the Gallery Space van Brian O’Doherty (1986) laten overdruk-
ken met afbeeldingen en teksten van en over zijn eigen werk.
Yann Sérandour is bekend voor zijn parasiterend en parodiërend
werk. Zo publiceerde hij in 2004 Thirtysix Fire Stations in een
identieke vormgeving als Twentysix Gasoline Stations (1963) van
Ed Ruscha.

Samenstelling: Marc Goethals
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Tentoonstellingsagenda De Witte Raaf 118

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-za 14-18u
q ‘Bonus Malus’ – Michael Van den
Abeele & Arnaud Hendrickx / ’Mind the
Gap’ – Dolores Brouckaert & Griet
Dobbels [28/11 tot 23/1]

Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053 73 23 45
ma-vr 10-12u – 13-17u/za-zo 14-18u
q ‘Roest op het ijzeren gordijn.
Fototentoonstelling Wouter Rawoens’
[tot 13/12]

Antwerpen

AMVC-Letterenhuis (Archief en
Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven)
Minderbroedersstraat 22 – 03/222.93.20
di-za 10-17u
q ‘Dooreman naar de Letter. Affiche- en
boekenontwerper Gert Dooreman
(1958) te gast in het museum’ [tot 3/1]

deSingel Internationaal kunstcentrum
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
woe-zo 14-18u
q Cerith Wyn Evans [tot 10/1]

Diamantmuseum
Koningin Astridplein 19-23
03/202.48.90 ma-zo 10-17u
q ‘Als stenen spreken’ [tot 16/2]

Extra City – Centrum voor
Hedendaagse Kunst
Tulpstraat 79 – 03.272.28.80
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘Of A People Who Are Missing: On
films by Danièle Huillet & Jean-Marie
Straub’ [13/11 tot 20/12]

FotoMuseum
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
q ‘FoMu Platform 01: Whenzou’ – Xiao
Xiao Xu [tot 29/11]  q Dolen. Onderweg
in Europa’ – Michiel Hendryckx /
’Europalia.china. Infantization. The New
Power of Chinese Contemporary Art’ /
’Collectiepresentatie. Fotografie in
België tijdens het interbellum’ [tot 10/1]

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen (KMSKA)
Leopold de Waelplaats – 03.238.78.09
di-za 10-17u zo 10-18u
q Marcel Maeyer [tot 29/11]
q ‘Volkstuintje op ‘t Zuid’ – Benjamin
Verdonck [tot 2/1] q ‘In het voetspoor
van Bartók. Lajos Vajda(1908-1941) en
het Hongaarse surrealisme’ /Jos Leonard
[tot 17/1]

Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 – 03.226.06.30
wo-za 13-18u
q ‘Setting the Pattern’ – Carla Arocha
& Stéphane Schraenen, Kris Fierens,
Joris Ghekiere, Ian Davenport, DJ
Simpson [tot 28/11] q Tamar Frank
[2/12 tot 12/12] q Gudny Rosa
Ingimarsdottir [3/12 tot 16/1]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727
do-za 14-18u
q ‘The Bride Fertilized by Herself’ –
Elly Strik [3/12 tot 20/2]

Lokaal 01
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66
do 20-22.30u/vr-za 13-17u
q NG [17/12 – 19/12]

Museum Plantin-Moretus /
Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22-23 – 03.2211450
di-zo 10-17u
q ‘Prijs Frans Dille 2009: jonge grafici
te kijk’ [tot 3/1]

Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen (M HKA)
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-zo 10-17u
q ‘Textiles. Kunst en het sociale weef-
sel’ – Helio Oiticicá, James Lee Byars,
Narcisse Tordoir, Rosemarie Trockel,
Enrico David… [tot 3/1] q ‘Collectie
XXIV’ – James Lee Byars, Leo Copers,
Hans Eijkelboom, Vincent Geyskens, Guy
Mees, Walter Swennen… / ’Useful Life.
Europalia.china’ – Yang Fudong, Xu
Zhen, Yang Zhenzhong [tot 28/2]

NICC
Tulpstraat 79 – 03.216.07.71
di-zo 14-17u do 14-20u
q ‘New Kids on the Block. Upcoming
artists from Belgium, the Netherlands
and Nordrhein-Westfalen’ – Fia Cielen,
Theresa Frölich, Benjamin Greber, Frank
Koolen, Adrien Lucca, Renée Van Trier
[13/11 tot 11/2]

Openluchtmuseum voor beeldhouw-
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 – 03.827.13.50
di-zo 10-17u
q Camiel Van Breedam [tot 20/12]

Provinciehuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22 – 03.240.64.11
di-zo 10-17u
q ‘Het omhelzen van de maan. Spiegel
van de Tang-dynastie’ [19/12 tot 14/3]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
q Benjamin Verdonck [tot 28/11]
q Adrian Ghenie [3/12 tot 16/1]

Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 – 03.348.01.00
do-zo 14-21u
q ‘From Rain to Sun (and Everything In
Between)’ – Lode Geens en Tamara Van
San [23/10 tot 20/12]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele kun-
sten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
di-za 12-19u
q ‘Actors & Extras: Irina Botea, Jeremy
Deller & Mike Figgis, Omer Fast,
Christian Jankowski, Mark Lewis,
Aernout Mik, Joao Onofre, Julika
Rudelius, Krassimir Terziev, Clemens 
von Wedemeyer [tot 19/12]

Atomium
Eeuwfeestlaan – 02.475.47.77
Ma-zo 10-19u do 10-22u
q ‘Afrika. Snel vooruit’ [tot 13/12]

Baronian-Francey
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95
di-za 12-18u
q Tony Oursler [tot 9/1]

BOZAR – Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Kunstenaarsportretten. 80 jaar Paleis
voor Schone Kunsten in beeld’ /
‘q Sexties’ – Guido Crepax, Paul
Cuvelier, Jean-Claude Forest, Guy
Peellaert [tot 3/1] 
q ‘The state of things. Brussels-Beijing.
Curated by Ai Weiwei en Luc Tuymans’
[tot 10/1]
q ‘China@Bozar: Tianzi. Zoon van de
hemel’ /’De andere wereld: Poppen-thea-
ter in China’ / ’Still Life. Heden-daagse
Chinese fotografie’ /’Architecture as
Resistance. Wang Shu / Amateur
Architecture Studio’ [8/10 tot 24/1]
q ‘Frida Kahlo y su mundo’ – Frida
Kahlo (1907-1954) [16/1 tot 18/4]

CIVA
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50
di-zo 10u30-18u
q ‘Heart-made. The CuttingEdge of
Chinese Contemporary Architecture’ [tot
21/2]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 11-18u
q ‘Attitudes. Female Art in China’
[tot 24/1]

Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 – 02.219.44.51
wo-za 14-18u
q Jurgen Ots [tot 19/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14u30-18u
q Sophie Nys / Eric Baudelaire [19/11
tot 30/1]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 –
02.514.10.10 do-za 14-18u30
q ‘Hello! Shall I call you back?’ – 
Jeppe Hein [tot 9/1]

ING Kultuurcentrum
Koningsplein 6 – 02/547.22.92
dagelijks 10-18u woe 10-21u
q ‘Europalia China: De drie dromen van
de mandarijn’ [tot 14/2]

Jonctions / Verbindingen
Zennestraat 17 – 02 539 24 67 /
www.constantvzw.com
q ‘Jonctions-Verbindingen 12’ [21/11
tot 29/11]

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02.741.73.00
di-zo 10-17u
q ‘De Zijderoute. Een reis door leven en
dood’ / ’Brokaat uit Nanjing’ [tot 7/2]
q ‘I Medici. Een renaissance in papier’
– Isabelle de Borchgrave [20/11 tot
18/4] 
q ‘Sterven om te leven. De dood in de
middeleeuwen (6de – 16de eeuw)’ [tot
24/4]

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-zo 10-17u
q ‘Delvaux en de oudheid’ / ’De kunst
van het spel’ / ’Europalia China’ [tot 31/1]

La Verrière – Hermès
Waterloolaan 50 – 02/511.20.62
ma-za 11-18u
q ‘Antithèse’ – Christian Bonnefoi [tot 12/12]

Le Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
q ‘Controverses. Een juridische en ethi-
sche geschiedenis van de fotografie’ –
Nadar, Lewis Carroll, Man Ray, Charles
Spencer Chaplin, Larry Clark, Oliviero
Toscani, Sebastião Salgado… [tot 3/1]

Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 – 02.512.77.09
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u za-zo
14-16u30
q ‘Grada. Geheimzinnig schrift van
vrouwen’ [tot 29/12] q ‘Van new look
tot expo 58. De mode in de jaren 1950’
[tot 31/12]

Stadhuis
Grote Markt – 02.279 22 11
di-zo 10-17 u
q ‘Op kruising van Oost en West. Wu
Zuoren (1908-1997)’ [tot 17/1]

WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33
wo-za 12-19u / zo 11-18u
q ‘Serendipity’ – Ann Veronica Janssens
[tot 6/12] q ‘Workshop Report’ – Andro
Wekua [tot 3/1] q ‘Specific Objects wit-
hout Specific Form’ – Felix Gonzalez-
Torres [16/1 tot 25/4]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30
di-za 12-18u
q ‘Desperate Philosophers’ – Erwin
Wurm [tot 3/12] q Robert Mapplethorpe
& Sterling Ruby [10/12 tot 14/1]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071.27.29.71
do-zo 12-18u
q ‘T-Tris : Een bouwspel tussen de col-
lecties van de provincie Henegouwen,
het Muhka et het Mudam’ [tot 29/11]
q ‘Prix du Hainaut Arts plastiques 2009
+ Watch This Space’ – Jérôme Bohée
[12/12 tot 10/1]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
q ‘Quelque chose’ / ’Copyright Leo
Dohmen (1929-1999)’ / ’Maurice
Derenne. Un Belge en Chine (1911-
1927)’ / ’La Galerie du Soir: Nathalie
Noël’ [tot 17/1]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u
q Marcel Maeyer / Johan Clarysse [tot
6/12]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 11-17u
q ‘Absence is the Highest Form of
Presence’ – Robert Gober, Julião
Sarmento & Luc Tuymans [tot 29/11]
q Banks Violette / Sophie Ristelhueber /
Narcisse Tordoir [13/12 tot 7/2]

Deurne

Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.54
di-zo 10-17u30
q ‘Klatergoud en zilveren bellen. Een
verzameling rammelaars’ [tot 10/1]

Eupen

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten 3 – 087.56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18u
q ‘Grid Paintings’ – Yves Zurstrassen
[tot 10/1]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)
09.269.29.10 di-zo 10-17u
q ‘Anime! High Art-Pop Culture ism het
Filmfestival Vlaanderen-Gent’ [tot 10/1]

De Boekentoren
Rozier 9 – 09 264.38.51
ma-vr 9-12u 14-17u
q ‘Architecten, brieven, vrienden. Henry
van de Velde, Huib Hoste en Raphaël
Verwilghen’ [ tot 4/12]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99
di-zo 10-18u
q ‘Siegfried De Buck. Een carrière als
juweelontwerper en zilversmid’ / ’Artel
en het Tsjechisch kubisme’ [tot 7/2]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
wo-za 14-18u zo 11-14u
q ‘Blind resistance’ – Pavel Braila [tot
27/12]

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 – 09.269.23.50
di-zo 11-17u
q ‘Uit het fotoalbum: Morgen komt de
schoolfotograaf’ [tot 22/11] 
q ‘Jaap Kruithof: omgaan met dingen’
[3/12 tot 21/3]

Hoger Instituut voor Schone Kunsten
(HISK)
Charles de Kerchovelaan 187a
09.269.67.65 do-zo 12-18u
q ‘La conquête de l’espace. Hisk laurea-
tes 2009 exhibition’ [tot 13/12]

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09.243.97.30
di-zo 10-18u
q ‘De Chinese verleiding’ [20/11 tot 25/4]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
q ‘Uit het geheugen. Over weten en ver-
geten’ – Marcel Broodthaers, Peter De
Cupere, Bernhard & Hilla Becher, Johan
Van Geluwe, Hermann Nitsch… [tot 2/5]

Museum voor Industriële Archeologie
en Textiel
Minnemeers 9 – 09.269.42.00
di-zo 10-18u
q ‘Armand Heins: etser, lithograaf en
drukker. De technische wereld van een
kunstenaar’ [21/11 tot 25/4]

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
q ‘3x avant-garde: Max Beckmann. De
verzameling van het Von der Heydt-
Museum Wuppertal’ / ’Roar China! Lu
Xun, Masereel en de revolutionaire gra-
fiek in China, 1919-1939’ / ’Een mees-
terwerk te gast uit het MoMA: Le grand
déjeuner. Fernand Léger’ [tot 7/2]

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
(SMAK)
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
q ‘Gni-ri sep2009 eitozor’ – Nick
Ervinck / ’Collectie-Sculpturaal’ –
Richard Artschwager, Jean-Marc
Bustamante, Bruce Nauman, Dan Van
Severen, Gert Verhoeven… [tot 22/11]
q ‘Mallarmé, Het Boek’ – Klaus
Scherübel / ’Coming People 2009.
Forwarding backyards’ [tot 6/12]
q ‘Plans d’ évasion’ – Michel François
[tot 10/1] q ‘Faux Jumeaux’ – Michel
François [tot 31/1] q ‘Colophones’ – Xu
Zhen [5/12 tot 7/2]

Witte Zaal
Posteernestraat 64 – 09.267 96 79
ma-vr 12u30-18u/za 14-17u
q ‘The Culture of Art in the Public
Space’ [tot 18/1]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 – 0477.78.90.98
wo-zo 14-18u
q Christina Mys [tot 29/11]
q ‘Vormgevers@work 09’ – Christine
Deboosere, Marnix Verstraeten, Paolo
Dalponte, Senith Cavusoglu, Stephanie
de Graef… [tot 29/11]

Hasselt

CIAP (Culturele Informatie en Actueel
Prentenkabinet)
Armand Hertzstraat 21 bus 1
011.22.53.21
di-vr 14-18u za 14-17u
q Johan Tahon / Martin Assig [tot 6/2]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
q ‘OpenStructures’ – Thomas Lommée /
’Toegepast 14. Vijf jonge ontwerpers in de
kijker’ – Johan Bruninx, Roos de Krom,
Kaspar Hamacher,Tom Lambeens,
Carolien Van den hole / ’Publicaties door
Z33 en partners’ [tot 31/12]
q ‘(Un)balanced’ – Frederic Geurts /
’Kabinet bij de tentoonstelling (Un)balan-
ced samengesteld door Rik De Boe en
Peter Morrens. Werk van wetenschap-
pers, oude meesters en hedendaagse kun-
stenaars’ – Galilei Galileo, Hendrick
Goltzius, G.B. Piranesi, René Heyvaert,
Ann Veronica Janssens… [tot 7/2]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Open grounds. Sylvain Willenz.
Designer de l’année 2009’ [tot 3/1]
q ‘Manufacture Nationale de Sèvres’
[tot 17/1]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
q ‘Les ondes de Love’ – Edith Dekyndt
[tot 24/1]

Ieper

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84
dagelijks 10-18u
q ‘Louis Raemaekers, Oorlogsgetuige’
[tot 2/1] q ‘Van Heiligabend 1914 tot
X-mas 1918’ [tot 3/1]

Knokke

André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 – 050/61.00.87
11-13u 15-19u (gesloten op dinsdag)
q ‘Hiroshi Sugimoto: Architecture’ [tot
20/12]

Kortrijk

Broelmuseum
Broelkaai 4 – 056.24.08.70
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 11-17u
q ‘Fantastic Illusions’ – Nick Ervinck ,
Hans Op de Beeck, Wu Juehui , Hu
Jieming, Heidi Voet… [tot 14/2]

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 ‘Europalia Chine: Coutumes et traditi-
ons du Nouvel An chinois’ [tot 14/2]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06
di-zo 10-18u do 10-22u
q ‘De Passie van de Meester. Rogier
van der Weyden (1400-1464)’ [tot 6/12]
q ‘Jan Vercruysse. Werken 1975 –
2009’ [tot 17/1]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
wo-do 13-21u vr-zo 13-18u
q Matt Mullican tot [24/1]

Lier

De Voorkamer
H. Geeststraat 7 – 0499.38.25.31
vr-za 18-21u30
q ‘Valse wand’ – Erik de Vries, Lucie
Renneboog, Nils Nova, Tim Ryckaert,
Reinhard Doubrawa, Kjell Varvin… [tot
22/11]

Lommel

Glazen Huis
Dorp 14b – 011 541335
di-zo 10-17u
q Tenuous Tenacity. Teer & Taai.
Hedendaags Canadees Glas’ [tot 30/12]

Louvain-la-Neuve

Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 – 010.47.48.41
ma-vr 10-18u zo 14-18u
q Peter Downsbrough / ’Artists and
Photographs’ – Andy Warhol, Robert
Morris, Robert Smithson, Bruce
Nauman… [tot 6/12]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
q ‘Espace. Raveel en Nederland’ –

Asger Jorn, Reinier Lucassen, Lucebert,
Louise Bourgeois, Constant, Anton
Heyboer… [tot 21/2]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00
di-zo 10-18u
q ‘re:print’ – Ronny Delrue, Honoré d’O,
Kendell Geers, Vincent Geyskens, Tina
Gillen, Pieter Vermeersch [tot 22/11]
q ‘Victims’ – Agnès Geoffray [tot 3/1]
q Narcisse Tordoir [13/12 tot 28/2]
q Jozef Legrand / ’About flowers and
taxis’ – Werner Mannaers [16/1 tot 14/3]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12 – 015.29.40.14
di-zo 10-18u
q ‘bkSM #8. ‘Shot by Both Sides’ –
Johan Grimonprez & Pieter Geenen’ [tot
10/12]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u
q ‘The Transient Body’ – Luc Dondeyne
[tot 29/11]

Morlanwelz

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 – 064.21.21.93
di-zo 10-18u
q ‘Le livre. Variations et déclinaisons II’
[tot 29/11] q ‘Thee. Geschiedenis van
een levenskunst. Collectie van het
Flagstaff House Museum of Tea Ware’
[tot 21/2]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.22.90.14
ma-zo 12-18u
q ‘Faux-semblants ou le simulacre dans
l’art contemporain’ – Guillaume Bijl,
Johan Grimonprez, Jean-Olivier Hucleux,
Sherrie Levine, Georges Rousse, Jacques
Charlier… [tot 27/12]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.22.01.10
di-za 10-18u
q ‘Mihaly Zichy et Gustave Doré: Deux
monstres de génie’ [tot 3/1]

Oostende

Kunstmuzeum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18
di-zo 10-18u
q ‘Golden Years’ – Daan van Golden /
’Kleurboek’ – Jef Geys / ’Collectiepre-
sentatie’ – Luc Claus / ’Fotograferen met
Cézanne’ – Jean Leering [tot 31/1]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
woe-vr,zo 14-18u
q ‘The happy end of a univocal metal
taste’ – Stefaan Dheedene / ’Ridge
Ecstacy. New drawings and paintings’ –
Michaël Aerts [tot 20/12]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal & Annex, Academie
voor Schone Kunsten
R. Van Britsomstraat – 03.780.36.77
do-vr 14-17u za-zo 10-12 & 14-17u
q ‘1 M?’ – Gerry Bontinck, Tom de
Vrieze, James Van Vossel, Jan Van
Goethem, Veerle Stas… [tot 29/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
wo-zo 14-18u30
q Bénédicte Henderick / ’Project Room:
Marie Rosen’ [tot 20/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
dagelijks 10-22u
q ‘bkSM #8. Shot by Both Sides’ –
Johan Grimonprez & Pieter Geenen’ [tot
10/12] q ‘Extramuros: Roberta
Gigante’ [8/1 tot 10/2] q ‘Perform what
you remember’ – Kelly Schacht & Blinky
Palermo [9/1 tot 12/2] q ‘In the Wind:
Jimmie Durham’ [januari-maart 2010]

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]

Tielt-Winge

H8x12 – Ruimte voor Actuele Kunst
Horenweg 37 – 016 63 27 54
enkel op afspraak
q Jean-Georges Massart & Anne-Marie
Klenes [14/11 tot 29/11]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10
wo-zo 11/17u
q ‘Gaining here is losing there’ – Rinus
Van de Velde’ [22/11 tot 13/12]

Welle

Galerie EL
Drieselken 38 – 053.66.43.82
vr-zo 14-18u
q Albert Pepermans / Jean-Pierre
Ransonnet [7/11 tot 6/12]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 –
0241.180.71.04 di-zo 12-18u
q ‘Videoarchiv. Die Videosammlung des
Ludwig Forum’ – Bruce Nauman, John
Baldessari, Chris Burden, Nam June
Paik… [tot 17/1]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241.479.800
di-zo 12-18u wo 12-21u
q ‘Fotografien 1965-1989’ – Roger
Melis [tot 7/2]

Augsburg

Glaspalast Augsburg – Staatsgalerie
Moderne Kunst
Glaspalast – (0821) 324 – 4107
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Painting is always abstract.
Contemporary Art from the Collection of
the Pinakothek der Modern’ [tot 7/1]

Baden-Baden

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 11-18u
q ‘Baselitz. 50 Jahre Malerei. 30 Jahre
Skulptur’ [21/11 tot 14/3]

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.

Hello! 
Shall I call you back? 

JEPPE HEIN

opening: 4 november  
18-21u

tentoonstelling tot 9 januari

Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190
1000 Brussel

donderdag-vrijdag-zaterdag
14u tot 18u30

www.janmot.com
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Berlin

Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43
wo-ma 10-17u
q ‘Bauhäusler with the Camera.
A Picture Show’ [vanaf 17/10]
q ‘Objects on Display. A Selection of
Bauhaus Highlights’

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – (0) 30 789 02
600 di-zo 10-18u
q ‘Raum, Blicke. Die Berlinische Galerie
in Zeichnungen’ – Matthias Beckmann
[tot 7/12] q ‘New Presentation of the
collection Art in Berlin’[tot 19/12]
q ‘Berlin 89/09. Art Between Traces of
the Past and Utopian Futures’ – Olaf
Metzel, Sophie Calle, John M. Armleder,
Lois Weinberger, Wolfgang Tillmans…
[tot 31/1]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 – 030.202.093-0
ma-zo 11-20u do-vr 11-22u
q ‘Julie Mehretu: Grey Area’ [tot 6/1]

Deutsches Historisches Museum
Hinter dem Gießhaus 3 
(0)30.20304.750 10-18u
q ‘Etrangers – Fremde. Images of the
Other in Germany and France, 1871 
to the present’ / ’Art of Two Germanys.
Cold War Cultures 1945-1989’ [tot 31/1]

Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Nationalgalerie Prize for Young Art’ –
Keren Cytter, Omer Fast, Annette Kelm
and Danh Vo [tot 3/1] q ‘Neupräsen-tati-
on: Die Kunst ist super!’ – Beuys,Vostell,
Genzken, Kippenberger, Fischli & Weiss…
[tot 14/2] q ‘The Saints’ – Paul Pfeiffer
[tot 28/3]

Haunch of Venison
Heidestrasse 46 – 030 39 74 39 63
di-za 11-18u
q Mat Collishaw [tot 19/12]

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 –
030.39.78.71.53 di-zo 11-20u
q ‘Berlin Tree Huts ‘ – Tadashi
Kawamata / ’Twilight of the Idols’ – 
Qiu Zhijie [tot 10/1]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
di-zo 12-19u do 12-21u
q ‘For The Use Of Those Who See’ /
Owen Land [22/11 tot 24/1]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 
030/254.86.777 di-zo 10-20u
q ‘Harald Schmitt. Seconds Were Been
History. Photographs about the Downfall
of the State Socialism’ [tot 13/12]
q ‘Taswir. Pictorial Mappings of Islam
and Modernity’ [tot 18/1] q ‘Istanbul
Modern Berlin’ [12/11 tot 18/1]
q ‘F.C. Gundlach. The Photographic
Work’ [20/11 tot 14/3]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56
di-wo-zo 10-18u vr-za 10-20u do 10-22u
q ‘Bilderträume. Die Sammlung Ulla
und Heiner Pietzsch’ – Balthus, Bellmer,
Ernst, Pollock, Reinhardt, Rothko,
Motherwell, Newman … [tot 22/11]
q Thomas Demand [tot 17/1]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 030.280.70.20
di-zo 12-18u do 12/20u
q Welt als Bühne (World as Stage)
[21/11 tot 17/1]

Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000
di-zo 13-18u
q ‘AtmoSpaces (2009)’ – Åsa Stjerna &
Rolf Giegold [tot 6/12]

Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
q ‘Celebrating Twenty Years. Since the
Laying of the Foundation Stone of the
Art and Exhibition Hall’ / ’Arno Fischer.
A Retrospective’ [tot 3/1] q ‘Highways
and Byways. A Retrospective. Paintings
and sculptures from 1963 until 2009’ –
Markus Lüpertz [tot 17/1] 
q ‘James Cook and the exploration of
the pacific’ [tot 28/2]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 10-18u
q ‘American Night. Film installations
2004 – 2009’ – Julian Rosefeldt [tot 17/1]

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 ‘Die Unruhe wächst-Restlessness
grows. Works 1955-1989’ – Gerhard
Hoehme [tot 10/1]

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30
di-za 11-17u zo 10-18u
q ‘For a new world: Georges Vantongerloo
(1886-1965) and his surroundings from
Mondriaan to Bill’ [tot 10/1] 
q ‘Die Un-ruhe wächst. Restlessness
grows. Works 1955-1989’ – Gerhard
Hoehme [12/9 tot 10/1]

Düsseldorf

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
q Wilhelm Sasnal [tot 10/1]
q ‘Hausgenossen. Location-specific
installation’ – Ayse Erkmen [tot 17/1]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130
di-za 12-17u
q ‘The Other Side’ – Michael Bauer,
James Ensor, Erwin Kneihsl, Alfred
Kubin, Thomas Zipp [tot 5/12]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Happy House or Minor Repairs to the
World. How do young artists interpret
concepts like “home” and “at home” in
the globalisation age?’ [21/11 tot 31/1]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-za 12-19u zo 11-18u
q ‘Eating the Universe. Food in Art’ –
Dieter Roth, Joseph Beuys, Gordon
Matta-Clark, Carsten Höller, Ben
Vautier… [28/11 tot 28/2]

Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 14-21u
q David Jablonowski [tot 22/11]
q ‘Dance in My Experience. Was ist von
den Ideen und Idealen der 68er Zeit
geblieben? Was ist Ausdruck der Zeit,
was hat überzeitliche Qualitäten?’
[28/11 tot 28/2]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di-zo 11-18u
q ‘Die Unruhe wächst. Restlessness
grows. Works on paper’ – Gerhard
Hoehme / ’Per Kirkeby. Retrospective in
collaboration with Tate Modern’ /’Caspar
Wolf (1735 – 1783). Summiteer
between Enlightenment and Romanti-
cism’ / ’Spot on 04: Lichtraum (Homma-
ge à Fontana) Heinz Mack / Otto Piene /
Günter Uecker, Malou Majerus, Willi
Kemp’ [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 Künstlerbund Baden-Württemberg
[tot 29/11] q Damien Deroubaix [13/12
tot 31/1]

Frankfurt

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u
q ‘Art for the millions. 100 sculptures
from the mao era’ [tot 3/1]
q László Moholy-Nagy [tot 7/2]

Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 – 069.21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-19u
q ‘Sit in China. An excursion through
500 years of the culture of sitting’ /
’André Charles Boulle (1642-1732).
A new Style for Europe’ [tot 31/1]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di-vr 12-20u za-zo 11-18u
q ‘Notions of the Artist’ – Wim Delvoye,
Marc Aschenbrenner, Stephan Dillemuth,
Michael Franz, Paule Hammer, Manuela
Kasemir, Andreas Wegner [tot 17/1]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di,vr,zo 10-18u wo,do 10-21u
q Botticelli [tot 28/2]
q ‘Constellations V. A pointed juxtaposi-
tion of selected works from the collecti-
on of post-1945 art’ [tot 7/3]

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069.21.23.63.18
di-do-zo 11-18u wo 11-20u
q ‘Martin Elsaesser and the new
Frankfurt’ / ’TV Towers. 8,559 meters
politics and architecture’ [tot 14/3]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20u
q Jack Goldstein [tot 10/1]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44
di-zo 11-17u
q ‘Dassollkunstsein Vol. 7. Sieben
Galerien in Kunstverein Freiburg’ [17/11
tot 22/11] q Regionale 10 [27/11 tot
januari 2010]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u
q Katharina Fritsch [tot 7/2]
q Lillian Bassman & Paul Himmel
[27/11 tot 21/2]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-19u
q ‘Obscure. Celebrating Klaus
Hegewisch’s 90th birthday’ [tot 10/1]
q Drawn with Light, Carl Blechen’s
Amalfi Sketchbook [tot 17/1]
q ‘Sigmar Polke. We petty bourgeois!
Contemporaries’ [tot 31/1] q ‘Views of
Hamburg. The city in the painter’s gaze’
[tot 14/2] q ‘Pedro Cabrita Reis. One
after another, a few silent steps’ [tot
28/2] q ‘Horst Janssen. Kunst der
Freundschaft. Gute und böse Blätter’ [tot
11/4] q ‘Noble Guests. Impressionist
Masterpieces from the Kunsthalle
Bremen’ [tot januari 2011]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 10-19u do 10-21u
q Elke Krystufek [4/12 tot 7/2]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-zo 11-17u wo 11-21u
q ‘Home wasn’t built in a day’ –
Friedrich Kunath [28/11 tot 24/1]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u woe-zo 10-18u
q ‘Artists and War. War and Art. Art
from the 20th Century’ [tot 29/11]
q ‘Stadt Land Fluss. Fotografien aus der
Sammlung Ann und Jürgen Wilde’ –
Germaine Krull, Piet Zwart, Aenne
Biermann, Karl Blossfeldt, Alfred
Ehrhardt… / ’Märchenwald.
Schattenwelten und Fabelwesen’ – Armin
Boehm, Uwe Henneken, Philip Jaan,
Martin Mannig, Max Ernst… [tot 10/1]

q ‘Kurt-Schwitters-Preis 2009 für die
Bildende Kunst der Niedersächsischen
Sparkassenstiftung: Tacita Dean’ [22/11
tot 28/3]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u
q ‘Gute aussichten. Junge deutsche foto-
grafie 2009 / 2010’ [tot 10/1]
q ‘Pittoresk. Neue Perspektiven auf das
Landschaftsbild’ – Marcel Berlanger,
Geert Goiris, Cyprien Gaillard, Peter
Piller, Christian Vetter… [tot 10/1]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
q ‘The Last Days of Jack Sheppard,
2009’ – Anja Kirschner & David Panos /
’80 Jahre Dammerstock. Siedlung des
Neuen Bauens. Die Ausstellung von 1929
unter der künstlerischen Leitung von
Walter Gropius’ [tot 22/11]
q ‘Mitgliederausstellung & Jahresgaben’
[8/12 tot 10/1]

Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Imagining Media@ZKM’ [tot 31/12]
q ‘<SA/JO>: MicroSonical Shining.
Biospheres No. 1 (2009)’ [tot 10/1]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
q ‘An American Way of Seeing’ – Alex
Katz [tot 21/2]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
q ‘Lecture Performances’ – Fia
Backström, Walter Benjamin, Pauline
Boudry ⁄ Renate Lorenz, Robert Morris,
Martha Rosler, V-Girls, Jeronimo Voss,
Xavier Le Roy, Michael Lentz… [tot
20/12]

Kölnisches Stadtmuseum
Zeughausstrasse 1-3 – 0221 221 25789
wo-zo 10-17u di 10-20u
q ‘August Sander. Cologne as it used to
be’ [28/11 tot 7/2] q ‘Eusebius
Wirdeier. Photographs’ [21/11 tot 7/2]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘Plastic: Revolution for Design + Art.
Objects of the Winkler Collection’ [tot
29/11]

Museum für Ostasiatische Kunst
Universitätsstrasse 100 – 0221.940.518-0
di-zo 11-17u do 11-20u
q ‘Surimono: The Art of Allusion in
Japanese Prints’ / ’The Heart of
Enlightenment: Buddhist Art from China
(550-600)’ [tot 10/1]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79
di-zo 10-18u elke 1ste do/maand 10-22u
q ‘The Russian Avant-Garde at Museum
Ludwig. New angles on the collection’
[tot 3/1] q ‘Küba. Paradise’ – Kutlug
Ataman / ’Angelika Hoerle (1899-1923)
Comet of Cologne avant-garde’ [tot
17/1] q ‘Masterpieces from the photo-
graphic collection’ / ’Political Pictures.
Soviet photographs 1918-1941. The
Daniela Mrazkova Collection’ [tot 31/1]
q Harun Farocki [tot 7/3]
q ‘Auto-theatre. Cologne – Naples –
Graz’ – Franz West [12/12 tot 14/3]
q Leni Hoffmann RGB [tot 28/3]

NS-Dokumentationszentrum – 
EL-DE-Haus
Appellhofplatz 23-25 – 0221/2212-6332
wo-vr 10-16u do 10-18u za-zo 11-16u
q ‘A fine Holy Night! Christmas in poli-
tical propaganda’ [tot 17/1]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
q ‘Tanzmuseum: In Räumen denken.
Bühne. Tanz. Traum’ [tot 10/1]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
q ‘Giovanni Domenico Tiepolo (1727-
1804): The Flight to Egypt’ / ’With
Napoleon in Egypt. The Drawings of
Jean-Baptiste Lepere (1761-1844)’ /
’Vincent van Gogh: Shoes. A painting as
our guest’ [tot 10/1]

Krefeld

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0
di-zo 11-17u
q ‘Quer Geschnitten! Art from Krefeld
today’ [29/8 tot 30/12]

Museum Haus Lange/Haus Esters
Wilhelmshofallee 91/97 –
02151.77.00.44 di-zo 11-17u
q Blaise Drummond /’House on the
Edge of Town’ – Karin Kneffel [tot 17/1]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29
di 11-21u wo-zo 11-17u
q ‘Michael Schoenholtz. Das grafische
Werk’ [tot 7/2] q ‘Slow Paintings’ –
Michaël Borremans, Bernard Frize,
Franz Gertsch, On Kawara, Ad
Reinhardt… [22/11 tot 14/2]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-zo 10-18u
q ‘Little Warsaw. Das Spiel der
Wandlungen’ [tot 10/1]
q ‘Das Gespinst. Die Sammlung
Schürmann’ – Heimo Zobernig, Cady
Noland, Albert Oehlen, Mike Kelley,
Martin Kippenberger… [tot 10/1]

q ‘Robert Morris. Notes on Sculpture.
Part I: Steam’ [29/11 tot 14/3]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘100 Jahre Schack-Galerie’ [18/11 tot
31/12] q ‘Andrea del Sarto. The Holy
Family in Munich and Paris’ [tot 6/1]

Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.80.51.18
di 10-20u wo-zo 10-17u
q ‘Naked Nation’ -Thomas Steffl [tot
10/1] q ‘The art of timber construction.
Chinese architectural models’ [tot 24/1]
q ‘A Renaissance Master from
Augsburg. Daniel Hopfer’ [tot 31/1]
q Paulina Olowska [tot 14/2] 
q Zlín. The Model Town of Modernism’
[19/11 tot 21/2] q ‘Noble Guests.
Masterpieces frrom the Kunsthalle
Bremen’[tot 1/2/2011] q ‘Rubens chal-
lenges the old Masters: Inspiration and
Reinvention’ [tot 7/2] q ‘Noble Guests –
Masterpie-ces from the Kunsthalle
Bremen’ [tot 1/2/2011]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 
089.211.27.115
ma-zo 10-20u do 10-22u
q Ai Weiwei [tot 17/1]

Kunstverein München
Galeriestrasse 4c – 089/22.11.52
di-zo 11-18u do 11-21u
q ‘Rip it up and start again’ – William
S. Burroughs, Charles Henri Ford, Ray
Johnson, Arthur Russel, Philippe Thomas
[tot 22/11]
q ‘Jahresgaben’ [7/12 tot 20/12]

Lenbachhaus Städtische Galerie
Luisenstrasse 33 – 089.233.320.02
di-zo 10-18u
q Erwin Wurm [tot 31/1]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 – 089 95 93
96 9 – 0 ma-vr 14-16u za 11-16u
q ‘Andy Hope 1930’ – Andreas Hofer
[23/11 tot 1/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 –
089.45.55.51.25 wo-zo 11-18u
q ‘Lieber sterben, als meine Ideale ver-
leugnen!’ – Karl Wilhelm Diefenbach /
’Tiffany en neuem Licht. Clara Driscoll
und die Tiffany Girls’ [tot 17/1]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm
– 02501.966.205.60 di-zo 13-17u
q ‘Jahres Ausstellung’ [tot 30/1]

LWL – Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
Domplatz 10 – 0251.59.07.01
di-zo 10-18u
q ‘Max Ernst läßt grüßen. Peter
Schamoni begegnet Max Ernst’ [tot 10/1]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2
05921/97.11.00
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
q Antje Schiffers und Thomas Sprenger
[5/12 tot 7/2]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
q Juergen Teller [10/12 tot 7/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
q ‘Was bleibt ist Schmuck. 10 Positio-
nen zeitgenössischer Schmuck-kunst’ [tot
6/12] q Daniel Buren [tot 14/2]

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 ‘Diango Hernandez. Losing you
Tonight. The 2009 Rubens Young Artists
Award of the City of Siegen’ [tot 5/4]

Stuttgart

Galerie Abtart
Rembrandtstrasse 18 – (0)711.63 34
30-0 di-vr 14-19u za 10-13u
q ‘(Z)art. Curated by Jan Hoet’ – Ulrich
Meister, Jens Wolf, Adam Gillam,
Micha∏ Budny, Kim Tae-Kyun… [tot
31/1]

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 – (0) 711 216 21
88 di,do-zo 10-18u ma,vr: 10-21u
q Nasan Tur [tot 13/12] q ‘Konkret.
Die Sammlung Heinz und Anette Teufel’
– Aurelie Nemours, Zdenek Skora,
Antonio Calderara, Max Bill, Richard
Paul Lohse… [tot 10/1]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 – 0711 .
470 40 0
wo,vr,za,zo 10-18u di,do 10-20u
q ‘Souvenirs’ – Dieter Roth [tot 17/1]
q ‘Edward Burne-Jones (1833 – 1898).
The Earthly Paradise’ [tot 7/2]
q ‘Johann Heinrich Schönfeld.
Zeichnungen und druckgraphik’ [tot 7/3]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di-zo 11-18u wo-do 11-21u
q ‘Desire in Representation’ – Peggy
Buth [tot 3/1]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361.266.90
wo-za 11-18u di+zo 11-20u
q ‘Undeniably me. 1309 Faces’ – Brian
Alfred, Christian Boltanski, Bruce
Nauman, Cindy Sherman, Fiona Tan…
[21/11 tot 28/3] q ‘The Wolfsburg
Project’ – James Turrell [tot 5/4]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
05361.674.22
q ‘Wolfsburg wird Kunststadt. Best of
50 Years’ [28/11 tot 7/2]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31
di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Von Tugend und Glück. Die private
Welt der Bürger (1815 – 1850): Von der
Heydt-Museum / Historisches Zentrum /
City-Kirche Elberfeld / Völkerkunde-
museum’ [tot 31/1] q Monet [tot 28/2]
q ‘Vive la France. Meisterwerke der
französischen Kunst’ [tot 28/2]

Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
q ‘Passage à faune’ – Bertille Bak &
Damien Cadio [tot 3/1]

Dijon

Le Consortium, centre d’art 
contemporain
Rue de Longvic 37 – 03.80.68.45.55
di-za 14-18u
q Josh Smith & Sophie von Hellermann
[tot 29/11]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
930 Avenue de Rosendaël
03.28.63.63.13 di-za 10-18u
q ‘Sélection d’oeuvres de la Collection
du Frac NPDC’ – Sylvie Fleury, Régis
Baudy, Dmitri Makhomet, Christophe
Boulanger, Daniel Spoerri… [tot januari
2010]

Musée Portuaire
9, quai de la Citadelle – 03 28 63 33 39
10-12u45/13u30-18u dinsdag gesloten
q ‘Machines de mer’ – Panamarenko
[tot 22/11]

Gravelines

Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale
Arsenal – 03.28.23.15.89
ma wo-vr 14-17u za-zo 15-18u
q ‘Panamarenko. L’homme volant’
[tot 13/12]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
di-zo 14-19u
q ‘Portrait de l’artiste en motocycliste –
Olivier Mosset’ – Andy Warhol, Christian
Marclay, Carl Andre, Cady Noland… 
[tot 3/1]

Jumièges

Abbaye de Jumièges
02 35 37 24 02

9u30 -13u/14u30-17u30
q ‘(Des)accords communs. Dessins de la
collection du Frac Haute-Normandie’
[tot 29/11]

Lyon

Biennale de Lyon
www.biennaledelyon.com
q ‘Xth Biennale de Lyon : The
Spectacle of the Everyday’ [tot 3/1]

Marseille

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 – 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u30 14-18u
q ‘Voyage Sentimental 4’ – Marcel
Broodthaers, Marguerite Duras,
Deimantas Narkevicius, Ignasi Aballí,
Rémy Zaugg… [tot 12/12]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux
04.93.75.71.50 wo-ma 12-18u
q ‘Le Mythe du Monochrome’ [tot 3/1]

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 Samuel Richardot [tot 21/11]

Orléans

Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12
02.38.62.32.75
ma-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-18u
q ‘a_maze’ – Biothing (Alisa Andrasek)’
[tot 22/11]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38
01.42.71.38.38 wo-zo 14-19u
q ‘Les plus beaux livres suisses’ [tot
12/12] q ‘Sombras eléctricas’ – Silvie
Defraoui [tot 13/12]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
01.44.78.12.33 wo-ma 11-21u
q ‘La Subversion des images’ – Man
Ray, Hans Bellmer, Paul Eluard, André
Breton, Antonin Artaud, Claude Cahun,
Raoul Ubac, Jacques-André Boiffard… /
’Les Archipels réinventés. 10 ans du prix
Fondation d’entreprise Ricard’ [tot 11/1]
q Jim Hodges [tot 18/1] 

q ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot
25/1] q Pierre Soulages [tot 8/3] 
q ‘La collection permanente (de 1905 à
nos jours)’ [tot 23/5] 
q ‘Elles@centrepompidou. Artistes-fem-
mes dans les collections du musée natio-
nal d’art moderne’ – Sonia Delaunay,
Niki de Saint Phalle, Karen Knorr,
Hanne Darboven, Tatiana Trouvé, Jenny
Holzer, Barbara Kruger, Isa Genzken…
[tot 24/5]

Château Versailles
Château de Versailles – 01 40 26 77 94
di-zo 9-18u30
q Xavier Veilhan [tot 13/12] 
q ‘Exposi-tion Louis XIV, l’homme et le
roi’ [tot 7/2]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50
di-zo 12-20u
q ‘Born in the Street. Graffiti’ [tot 29/11]

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 
wo 13-20u30
q ‘August Sander: Voir, observer et 
penser’ [tot 20/12]

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 – 01.42.89.89.00
ma-za 11-19u
q ‘Games of Desire’ – Shirin Neshat [tot
21/11] q ‘Wonderful Town’ – Pierre et
Gilles [27/11 tot 23/1]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3
01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20u
q ‘Cosmos, un cheminement jusqu’aux
confins de l’univers’ [tot 22/11]          
q ‘Renoir au Xxe siècle’ [tot 4/1] 
q ‘De Byzance à Istanbul, Un port pour
deux continents’ [tot 25/1]

Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 – 01.53.59.12.40
di-zo 13-19u
q ‘Maîtres du Nord. Tableaux du musée
des Beaux-Arts de Rouen’ [19/11 tot
24/1]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 
01.47.03.12.41
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do
14u30-18u30
q ‘Tutto Fellini: Fellini, la Grande
Parade’ / ’Francesco Vezzoli. À chacun
sa vérité’ / ’Tris Vonna-Michell.
Programmation Satellite 3 proposée par
Elena Filipovic’ [tot 17/1]

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 ‘Denise Colomb aux Antilles. De la
légende à la réalité, 1948-1958’ [tot
27/12]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
q Keren Cytter [9/12 tot 14/2]

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 Albert Oehlen / ’Primitive-2009’ –
Apichatpong Weerasethakul [tot 3/1]
q ‘Faire’ – Florence Lazar [tot 10/1]
q ‘Deadline’ – James Lee Byars, Willem
de Kooning, Felix Gonzalez-Torres, Jörg
Immendorff, Martin Kippenberger,
Robert Mapplethorpe… [tot 10/1]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45
q ‘Titien, Tintoret, Véronèse… Rivalités
à Venise’ [tot 4/1] q ‘Saison de la
Turquie au Louvre: A la cour du grand
Turc: les caftans du palais de Topkapi /
D’Izmir à Smyrne, découverte d’une cité
antique / Tombes princières d’Anatolie.
Alaca Hüyük au IIIe millénaire’ [tot
18/1] q Mille e tre. Le Louvre invite
Umberto Eco’ [tot 8/2] q Battista
Franco / ’Maîtres du dessin européen du
XVIe au Xxe siècle. La collection
Georges Pébereau’ [26/11 tot 22/2]
q ‘L’art contemporain au Louvre:
Michel Paysant’ [26/11 tot 1/3]
q ‘Une passion pour Delacroix : La col-
lection Karen B. Cohen’ [16/12 tot 5/4]
q ‘L’art contemporain au Louvre: ni
apparence ni illusion’ – Joseph Kosuth
[tot 21/6]

Musée Jacquemart-André Paris
158 boulevard Haussmann 
01 45 62 11 59 10-18u
q ‘Bruegel, Memling, Van Eyck… 
La collection Brukenthal’ [tot 11/1]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13
01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u
q ‘Chasing napoleon’ – Dieter Roth,
Paul Laffoley, Robert Gober, Ryan
Gander, Dora Winter… [tot 17/1]

Pinacotèque de Paris
28, place de la Madeleine 
01 42 68 02 01 
ma-zo10h30 à 18h00/
q ‘L’Âge d’Or hollandais. De Rembrandt
à Vermeer’ [tot 7/2]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
q James Ensor / Art Nouveau Revival.
1900-1933-1966-1974’ [tot 4/2]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand
02.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
q Michel Dector et Michel Dupuy
[22/11 tot 10/1]

Reims

Frac Champagne-Ardenne
1, Place Museux – 03.2605.7832
di-zo 14-18u
q Marine Hugonnier [27/11 tot 3/1]
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Sète

Centre Régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 
04.67.74.94.37
ma-vr 12u30-19u za-zo15-20u
q ‘Aspirant l’air de la mer’ – Etienne
Bossut / ’Incanta’ – Marie Alberto
JeanJacques / ’Le rêve de l’ours’ –
Valérie Pavia [tot 17/1]

Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance
02.35.72.27.51
wo-zo 13u30-18u30
q ‘(Des)accords communs. Dessins de la
collection du Frac Haute-Normandie’ –
Francis Alÿs, Nancy Spero, Stephan
Balkenhol, Kiki Smith, Anne-Marie
Schneider… [tot 6/12]

Thiers

Le Creux de l’Enfer Centre d’art con-
temporain
Vallée des Usines – 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
q ‘Replication’ – Franck Scurti [tot 31/1]

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 ‘Never Dance Alone. La collection du
Frac Nord-Pas de Calais’ – Vito Acconci,
Jeremy Deller, Bruce Nauman, Marcel
Mariën, L.A Raeven… [tot 31/12]

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’
‘Thereherethenthere (Works 1997-
2009)’ – Simon Starling / ’La mémoire
du vent. Éolethèque mondiale’ – Bernard
Moninot [tot 27/12]

Groot-Brittanië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43
di-zo 10u30-17u30
q ‘The Dark Monarch: Magic and
Modernity in British Art’ – Graham
Sutherland, Paul Nash, Henry Moore,
Cerith Wyn Evans, Clare Woods… [tot
10/1]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
q ‘Sculpture in Painting’ – Titian,
Hogarth, Vuillard, Henning… / ’The
Developing Process: The sculptor’s edu-
cation in drawings and photography’ [tot
10/1]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
di-zo 10-18u
q ‘Joyous Machines: Michael Landy and
Jean Tinguely’ [tot 10/1] q ‘Mark
Rothko: The Seagram Murals’ [tot 21/3]
q ‘DLA Piper Series: This is Sculpture’
– Epstein, Moore, Picasso, Arman,
Beuys, Gilbert & George … [tot 11/4]

London

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30
q ‘The power of dogu: ceramic figures
from ancient Japan’ [tot 22/11]
q ‘Manga: Professor Munakata’s British
Museum adventure’ [tot 3/1]
q ‘Moctezuma: Aztec Ruler’ [tot 24/1]
q ‘Ruin and rebellion: uncovering the
past at Tutbury Castle’ [tot 21/3]
q ‘Revolution on paper: Mexican prints
1910–1960’ [tot 5/4]

Camden Arts Centre
Arkwright Road – 020.74.72.55.00
di-do 11-19u vr-zo11-17u30
q ‘Head-Wig. Portrait of an exhibition:
Selected by Paulina Olowska’ –
Jaros∏aw Bauç, Elka Krajewska, Ken
Okiishi, Paulina Olowska, Mathilde
Rosier, Cindy Sherman… [tot 29/11]
q ‘Eva Hesse: Studiowork’ / ’Sound of
the Pregeometric Age’ – Katja Strunz
[11/12 tot 7/3]

Design Museum
Shad Thames – 0171/378.60.55
ma-vr 11u30-18u za-zo 12-18u
q ‘Form Matters’ – David Chipperfield
[tot 31/1]

The Freud Museum
20 Maresfield Gardens – (0)20 7435
2002 wo-za 12-17u
q ‘Hysteria’ – Mat Collishaw [tot 13/12]

Haunch of Venison
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050
ma-di-woe-vr 10-18u/do 10-19u/za 10-
17u
q Stuart Haygarth [2/12 tot 31/1]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38
ma-zo 10-18u
q ‘Michael Kidner RA: Dreams of the
World Order 1960s’ [tot 9/12] 
q Anish Kapoor [tot 11/12] 
q ‘Yankees in King George’s Court’ –
Mather Brown and Benjamin West [tot
24/12] 
q ‘Wild Thing’ – Jacob Epstein, Henri
Gaudier-Brzeska and Eric Gill [tot 24/1]
q ‘Capturing the Concept: The
Sketchbooks of Sir Nicholas Grimshaw
CBE PRA from 1982 to 2007’ [tot 31/1]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
q ‘Duveens Commission series: Eva
Rothschild’ [tot 29/11] 
q ‘Art Now: Beating The Bounds’ –
Helene Appel, Frank Auerbach, Glenn
Brown, Richard Deacon, Brian Griffiths,
Des Hughes, Eduardo Paolozzi… [tot
13/12] q ‘Art Now Lightbox: Raqs
Media Collective: The Surface of Each
Day is a Different Planet’ [tot 27/12] 
q ‘Turner Prize 2009’ – Enrico David,
Roger Hiorns, Lucy Skaer, Richard
Wright [tot 3/1] q ‘Turner and the
Masters’ – Canaletto, Rubens,
Rembrandt, Titian, JMW Turner [tot
31/1] q ‘Colour and Line: Turner’s expe-
riments’ [tot 30/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
q ‘Level 2 Gallery: Jill Magid’ [tot 3/1]
q ‘John Baldessari: Pure Beauty’ [tot
10/1] q ‘Pop Life: Art in a Material
World’ – Andy Warhol, Jeff Koons,
Damien Hirst, Richard Prince, Martin
Kippenberger, Takashi Murakami… [tot
17/1] q ‘The Unilever Series: Miroslaw
Balka’ [tot 5/4]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street –
020.75.22.78.88
di-zo 11-17u wo 11-20u
q ‘South London art collective Intoart:
See the Revolutionary Art Exhibit’ [tot
6/12] q ‘British Council Collection: My
Yard. Presented by Jeremy Deller and
Alan Kane’ – Edward Wadsworth, John
Davies, Paul Noble… [tot 6/12]
q Inci Eviner / ’Talking to Strangers’ –
Sophie Calle [tot 3/1] 
q ‘Social Sculpture’ – Christian Boltanski,
Liam Gillick,Tobias Rehberger, Rodney
Graham, Franz West … [tot 5/4] 
q ‘The Bloomberg Commission: Goshka
Macuga:The Nature of the Beast’ [tot
18/4]

Italië
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,
Bruce Nauman, Mark Lewis, Peter
Greenaway … tentoonstellingen 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 ‘Gluts’ – Robert Rauschenberg [tot
22/11] q ‘Prendergast in Italy’ [tot 3/1]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45
wo-ma 10-18u
q ‘SK–interfaces’ – Critical Art
Ensemble, Wim Delvoye, The Office of
Experiments, The Tissue Culture & Art
Project, Maurice Benayoun [tot 10/1]
q ‘Everyday(s)’ [19/12 tot 28/2]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20
ma-vr 9-18u za 10-16u
q Claire Barclay / Olivier Foulon /
Didier Marcel / Tomas Saraceno / ’Go
East II: Mudam Collection’ – Marina
Abramoviç, Erik Boulatov, Roman Ondák,
Bojan ·arãeviç … / ’Artists’ Portraits’ –
Wolfgang Träger [tot 3/1]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82
Wo-zo zonsopkomst tot zonsondergang
q ‘Only the Title Remains’ – Germaine
Kruip [21/11 tot 11/4]

Amersfoort

Armando Museum Bureau
Zonnehof 8 – 033.461.40.88
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
q ‘Armando en de melancholie van het
scheppen’ [tot 14/3]

Kunsthal KAdE – Kunsthal in
Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030
di-vr 1-17u / za-zo 12-17u
q ‘vanlieshoutvanlieshout’ – Joep van
Lieshout – Atelier van Lieshout, Erik van
Lieshout, Dirk van Lieshout, Lotje van
Lieshout, Lotte van Lieshout / Henry
Coombes / Frank Halmans [tot 16/11]
q ‘Sammlung Boryna’ – Marcel van
Eeden / ’Happy Families’ – Studio
Makkink & Bey / 10 jaar The One
Minutes [28/11 tot 14/2]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
q ‘Steven Aalders & Co. Place. Architect
Dom Hans van der Laan, componist
Morton Feldman, Steven Aalders’ [tot
29/11] q ‘Reconstructie van Parijse
woning en atelier van Piet Mondriaan’
[vanaf 28/5] q ‘Jacoba van Heemskerck,
de vrouwelijke Mondriaan’ [tot 10/1]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 11-17u
q ‘Vernacular Painting. Gijs Frieling.
Winnaar Cobra Kunstprijs Amstelveen
2009’ [tot 29/11] q ‘Paris Central.
Europese Meesters uit de jaren 50’ –
Jean Dubuffet, Georges Mathieu, Nicolas
de Staël, Bram van Velde… [tot 17/1]

Amsterdam

Arcam
Prins Hendrikkade 600 – 020.620.48.78
di-za 13-17u
q ‘Ring A10: nieuwe perspectieven op
de Amsterdamse ringweg’ [tot 30/1]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
q Hervé Martijn [tot 6/12]

Beurs van Berlage
Beursplein 1 – 020/530.41.41
ma-zo 11-18u
q ‘Kunstmanifestatie Niet Normaal’ –
Louise Bourgeois, Willem Oorebeek,
Berlinde De Bruyckere, Douglas Gordon,
Marlene Dumas… [16/12 tot 7/3]

Bijbels Museum
Herengracht 366 – 020.624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
q ‘From Jerusalem with Love’ [10/12
tot 5/9]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
di-zo 11-17u
q ‘Walker Evans and the Barn. Guest-
curated by Jeremiah Day’ – Wolfgang
Breuer, Walker Evans, Brandon Lattu,
Alisa Margolis , Keith Stern-Pirlot,
Mieke van der Voort… [22/11 tot 3/1]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14
di-za 10-20u30 zo 13-17u
q ‘Beyond the final fantasy’ – Charlotte
Lybeer [tot 22/11] 
q ‘Rietveld uncut’ [27/11 tot 29/11] 
q ‘Please please me’ – Michaël Aerts
[12/12 tot 17/1]

De Nieuwe Kerk
Dam – 020.626.81.68
ma-zo 10-18u
q ‘Oman’ [tot 18/4]

Fotografie Museum Amsterdam
(Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
q ‘Paradis’ – Charlotte Dumas [tot
22/11] q ‘Prune – abstracting reality’ –
Adam Broomberg & Oliver Chanarin,
Thomas Ruff, Lisa Oppenheim, Horacio
Salinas… / ’Darkness & Light’ – Sanne
Sannes [tot 9/12] 
q ‘Photography – in reverse’ – Constant
Dullaart, Katja Mater, Jaap Scheeren,
Corriëtte Schoenaerts en Anne de Vries
[27/11 tot 21/2] 
q ‘Alexander Rodchenko. Revolution in
Photography’ [18/12 tot 17/3]

Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 – 020.623.62.37
di-vr 11-18u za 14-18u
q ‘About Town’ – Vincenzo Castella /
’Monumenten en paviljoens’ – Jan van de
Pavert [tot 28/11] q ‘25 or 30 years
Gallery’ [4/12 tot 22/1]

Galerie Suzanne Biederberg
1ste Egelantiersdwarsstraat 1 –
020/624.54.55 wo-za 14-18u
q ‘TAG. Thou art god’ – Raymond Hirs
& Renee Bouws [tot 12/12]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u wo 10-20u
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 Fazal Sheikh [tot 29/11] q ‘Oil’ –
Edward Burtynsky [28/11 tot 28/2]

If I Can’t Dance Tonight
Nes 63 - 020 751 64 00
start om 20u
q ‘Learning To Imitate’ - Yael Davids
[25/11 q ‘The Alien. Screening + 
‘A Long Time Between Suns. Book
launch’ - The Otolith Group [15/12]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
dagelijks 11-17u
q ‘De Verborgen meester. Meijer de
Haan(1852-1895)’ [tot 24/1] 
q ‘Sonia Gaskell (1904-1974). Pionier
van de dans’ [tot 31/1]

Nederlands Instituut voor Mediakunst
– NIMK
Keizersgracht 264 – 020 6237101
di-za 13-18u
q ‘Versions. Over de Comment Culture:
commentaar als medium’ – Harm van
den Dorpel, Constant Dullaart,
F.A.T.Lab, Martijn Hendriks, JoDi, Oliver
Laric, NastyNets, Theodore Watson
[28/11 tot 6/2]

Nederlands Uitvaart Museum Tot
Zover
Kruislaan 124 – 020-6940482
di-zo 11-17u
q ‘De dubbelzinnigheid van het einde’ –
Tania Theodorou [tot 13/12]

Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470 – 020/527.03.00
za-zo 11-17u
q ‘Open 2009’ [28/11 – 29/11]

Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 – 020.674.70.00
ma-zo 9-18u
q ‘Foto’s uit Suriname en Curaçao’ /
’Meesterwerken op papier’ – Jacob Cats
[tot 30/11] 
q ‘Penselen – De mooiste kinderboek-
illustraties’ [tot 7/12]
q ‘De kleine Ijstijd’ – Hendrick
Avercamp (1585-1634) [21/11 tot 14/2]
q ‘Ijspret’ – Hendrick Avercamp(1585-
1634) [20/11 tot 15/2]
q ‘Kroegleven. Herbergen, kermissen en
boerenfeesten in de Nederlandse 16de-
en 17deeeuwse kunst’ [1/12 tot 1/3]

Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol 
7 tot 20 u
q ‘Bonnefanten op Schiphol. Brueghel
in Business’ [tot 22/2]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
q Günter Tuzina [tot 19/12]

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 101- 111
020.427.59.51 di-za 12-17u
q ‘Vocabulary lesson’ – Coro (Egle
Budvytyte, Goda Budvytyte, Ieva
Miseviciute) / ’Hauntology of Smoke and
Ochre’ – Paul Hendrikse [tot 20/12]

Souterrain Amsterdam
Messinastraat 38B – 0)20-7079485
do-zo 12-17u
q ‘What about Japan’ – Sayaka Abe,
Judith Leysner, Rico Satoko, Aram Tanis,
Reiko Kanazawa… [tot 17/1]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
q ‘De brieven van Vincent van Gogh’ [tot
3/1] q Alfred stevens [tot 24/1

Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72 – 020/622.29.62
ma-vr 12-17u
q ‘T_Visionarium OPEN CITY’ – Jeffrey
Shaw, Peter Weibel [tot 18/11]

Arnhem

Museum voor Moderne Kunst Arnhem
– MMKA
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-za 10-17u zo 11-17u
q Barbara Wijnveld [tot 22/11]
q ‘Dick Ket. Tekeningen & Grafiek’ [tot
29/11] q Anneke van der Eerden
[27/11 tot 17/1] q ‘Edgar fernhout –
Modernist’ [tot 1/2] q ‘Tangible Traces.
Nederlandse ontwerpers aan het werk’ /
’Het Nieuwe Versieren. Nederlandse sie-
raden van 1965 tot nu’ [4/12 tot 28/2]

Assen

DeFKA Campis
Venestraat 88 – 0592.31.53.16
do-za 13-17u
q ‘Against Pragmatics’ [tot 12/12]

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41
di-zo 11-17u
q ‘Art Nouveau en Art Deco uit België’
[tot 24/1]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27
di-zo 13-17u
q ‘Kunstenaars op vakantie … of op
zoek naar inspiratie?’ / ’Polderland-
schappen deel II: Polders & duinen’ [tot
18/1]

Breda

Graphic Design Museum
Boschstraat 22 – 076 529 99 00
di-vr 10-17u za-zo 11-16u
q ‘Permanente overzichtstentoonstel-
ling: 100 Years of Dutch Graphic Design’
‘Dutch Design Database’ [tot 31/1]

Lokaal 01
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
q ‘B-Sides and Rarities’ – Lily van der
Stokker, Gabriel Lester, Koen Theys,
Bart Lodewijks, Simona Denicolai & Ivo
Provoost en Sef Peeters. [tot 12/12]

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

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44
di-zo 14-22u
q ‘The Family And The Land’ – Sally
Mann [tot 10/1] q ‘Document NL.
Vechters en vredestichters. Ad van
Denderen fotografeert de Nederlandse
krijgsmacht’ [tot 17/1]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 14-22u
q Léopold Rabus [tot 7/2]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 33 81 200
di-zo 12-18u
q ‘DDR: Ostalgie & Paranoia’ – Dora
García en Maix Mayer [tot 3/1]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
q Holger Niehaus / ’Selectie uit de col-
lectie door Holger Niehaus’ [tot 3/1]
q ‘De Ouborg Prijs 2009: Justin
Bennett’ / ’Vlaho Bukovac(1855-1922).
Kosmopoliet uit Kroatië’ [tot 10/1]
q ‘Sculpturen’ / ’Cézanne – Picasso –
Mondriaan. In nieuw perspectief’ [tot
24/1] q ‘Voorbij de horizon. Landschap-
pen in de moderne kunst’ [tot 7/2]
q ‘Reliëfs en tekeningen’ – Jan
Schoonhoven [tot 28/2]
q ‘Delftsaardewerk.nl’ [tot 11/4]

Mauritshuis
Lange Vijverberg 12 – 070/302.34.56
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Te paard! De wereld van Philips
Wouwerman (1619-1668)’ [tot 28/2]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b – 070
3653186 do-za 11-17u
q ‘Notes on narratives’ – Bas de Wit,
Marcel van Eeden, Ingrid Mol,
Sebastiaan Schlicher.. [tot 28/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
q ‘Moth House’ – Thom Vink [22/11 tot
17/1]

Den Helder

Kunstproject De Nollen
Burgemeester Ritmeesterweg 10 –
0223-660 200 do-zo 10u30-17u
q R.W. van de Wint [tot 13/12]

Deventer

Kunstenlab
Laboratoriumplein 1 – 0570.611.848
di-zo 13-17u
q ‘Onbeperkt houdbaar’ – Margreet
Hajee [tot 6/12]

Dordrecht

CBK Dordrecht
Voorstraat 180 – 078.631.46.89
wo-za 12-17u
q Anja de Jong [tot 21/11] 
q ‘51 49’ N 04 40’ O. Fotoprojecten van
Anja de Jong 2004-2009’ [tot 28/11] 
q ‘2012Architecten’ [12/12 tot 23/1]

Eindhoven

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D
040.281.55.03 do-zo 13-17u
q Massashi Echigo [23/11 tot 4/12]
q Tamara Van San [18/1 tot 31/1]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u do 11-21u
q ‘PLAY Van Abbe. Deel 1: Het spel en
de spelers’ [tot maart 2010] 
q ‘Lissitzky+ Deel 1: Overwinning op de
zon’ [tot 5/9]

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 – 0228 35 11 11
di-zo 10-17u
q ‘Monument’ – Clare Twomey [tot
22/11] q ‘Volendam’ [27/11 tot 14/3]

Enschede

21Rozendaal, ruimte voor Actuele
Kunst
Het Rozendaal 21 – 053 430 09 99
do-zo 11-17u
q ‘1UP. Das Bilt’ – Sybren de Boer,
Rogier Cloin, Floris Deerenberg en Bart
Smit [tot 6/12] q ‘Het Harde Potlood.
Onder Alle Omstandigheden’ – Richtje
Reinsma, Roosmarijn Schoonewelle en
Heleen Wiemer [tot 10/1]

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 
053/435.86.75 di-zo 11-17u
q ‘Gijsbert Friedhoff, architect en kunst-
makelaar’ [tot 10/1] 
q ‘De Bazel tot Eek: vorm. Functie.
Verbeelding’ – Karel de Bazel, Piet Hein
Eek, Lambertus Nienhuis, Gerrit
Rietveld, Arne Jacobsen… [tot 10/1] 
q ‘Red Storm. 30 werken van 10 jonge
Chinese kunstenaars’ – Li Song Song,
Guo Jin, Luo Fa Hui, Liu Xiqodong, Shen
Xiatong, Zhao Nengzhi… / ’Flexions’ –
Willy Ørskov [tot 14/2]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
q ‘Keuze uit de collectie Veendorp’ –
Haagse School, Corot, Daubigny, Floris
Verster, Jan en Charley Toorop… [tot
22/11] q ‘Schilderkunst uit de jaren 80
uit eigen collectie’ – René Daniels,
Walther Dahn, Keith Haring, Hervé di
Rosa, Chuck Nanny… [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]
q ‘Puur of grillig. Vormen in Aziatische
keramiek’ / ‘Circle of trust’ – Folkert de
Jong [tot 11/4] q Bernhard Willhelm en
Jutta Kraus / ’Duits Expressionisme.
Hoogtepunten uit de collectie van het
Brücke Museum’ – Kirchner, Heckel,
Schmidt- Rottluff, Pechstein, Nolde,
Mueller… [13/12 tot 11/4]

Stichting Fotografie Noorderlicht
Akerhof 12 – 050.318.22.27
ma-vr 10-21u
q ‘Sublime. Foto’s van Michael Nyman’ /
Karel Zwaneveld [tot 22/11] 
q Jeroen Kramer [november – decem-
ber]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
q ‘Kunstmanifestatie Kunstlijn Haarlem’
[tot 29/11] q ‘Bruikbaar. Werk en pro-
jecten van architecten van Mourik /BAR’
[tot 10/1] q ‘Panorama. aTA / architec-
tuurcentrale Thijs Asselbergs’ [tot 17/1]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u zo 12-17u
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 … /
‘Lunar distance’ [tot 29/11] 
q ‘Bad Painting’ – Josh Smith /
’Cobbenhagen & Hendriksen.
Overzichtstentoonstelling huisstijl De
Hallen Haarlem & nieuwe website’ /
’Recente aanwinsten’ – Erik van
Lieshout, Kelley Walker, Renzo Martens,
Sven Augustijnen… / ’Zeek’ – Gerrit van
Dijk [12/12 tot 7/3]

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] q Judith Leyster (1609-1660)
[19/12 tot 9/5]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023.531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17u
q Anton Mauve (1838-1888) [tot 17/1]

Heerlen

SCHUNCK – Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 – 045 5772200
ma-za 9-23u zo 11-17u
q ‘Rode reuzen en witte dwergen’ –
Johan Tahon / ’Woordbloed & beeldver-
maak’ – Pam Emmerik [tot 29/11]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
q ‘Franse landschapschilders en mees-
ters van de Haagse school. Realisten en
pre-impressionisten circa 1825-1875’
[tot 24/1] q ‘Unknown Horizons’ –
Jeroen Krabbé [29/11 tot 14/3]

Hilversum

Museum Hilversum
Kerkbrink 6 – 035.629.28.26
di-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Gooise vrouwen in de kunst 1850-
2010’ [tot 28/2]

Leeuwarden

Fries Museum
Turfmarkt 11 – 058.255.55.01
di-zo 11-17u
q ‘Fries Museum breekt uit! Nieuwe
presentatie’ [tot 26/9]

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.957
ma-za 10-17u zo 14-17u
q ‘Nieuwe Liefdes. Aankopen moderne
& hedendaagse keramische kunst’ –
Karel Appel, Pablo Picasso, Johan
Creten, Anne Wenzel, Caroline Coolen…
[29/11 tot 14/3] q ‘Porseleinroutes. De
verre reizen van Chinees porselein’
[29/11 tot 21/3] q ‘Liefde & Hebzucht
04. Verhalen van gepassioneerde kera-
miekverzamelaars’ [29/11 tot 4/4]

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] 
q ‘Van Doesburg and the International
Avant-Garde: Constructing a New World’
[tot 3/1]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
q ‘Palazzo. Het verzamelen van Vroeg-
Italiaanse kunst in Nederland (1900-
1940)’ [tot 1/1] q ‘Live Forever’ –
Elisabeth Peyton [tot 21/3]

Hedah
St. Nicolaasstraat 7 – 043.351.01.75
za-zo 13-18u
q ‘Kissing The Target’ – Myriam Custers
[tot 29/11]

Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07
wo-zo 12-17u
q ‘De Avant-Garde: Depression. De
20ste eeuw als het tijdwerk waarin de
burger transformeert tot consument’ –
Alighiero e Boetti, Nairy Baghramian,
Chris Evans, Claire Fontaine, Jim Shaw,
Barbara Visser… [tot 29/11] 
q ‘The Great Indoors 2009. The Great
Indoors Award, een internationale prijs
op het gebied van interieurvormgeving’
[27/11 tot 29/11]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20
di-zo 11-17u
q ‘Rien ne va Plus. Architectuur in tij-
den van crisis’ / ’Reading Europa. Een
verzameling ideeën over architectuur &
design’ [tot 10/1]

Middelburg

SBK Middelburg / De Vleeshal & 
de kabinetten van de vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
di-zo 13-17u
q ‘The Object Lessons’ – Nina Beier &
Marie Lund [tot 13/12]

Zeeuws Museum
Abdij 3 – 0118.62.66.55
ma-za 11-17u zo 12-17u
q ‘Verre werelden. De verzameling van
Hans Warren (1921-2001)’ [tot 31/1]
q ‘Superflex. Porcelain Pirates’ /
’(re)found(ed). KABK-ZL. Acht mode- en
textielstudenten laten zich inspireren
door de collectie van het Zeeuws
Museum’ [tot 8/2]

Nijmegen

Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 – 024.360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘Het getijdenboek van Katherina van
Kleef (ca1440)’ / ’Met Katherina aan
tafel: de keukenboeken van Katherina
van Kleef’ / ’De Blijde Incomste van
Katherina van Kleef: Kostuums uit de
vroege 15de eeuw’ / ’De wereld van
Katherina. Devotie, demonen en dage-
lijks leven in de 15e eeuw’ [tot 3/1]

Noorden

Artipoli
Voorweg 2 B – 06.22.37.20.44
vr 15-21u za 11-17u zo 12-17u
q ‘The Yogya Connection. Tekeningen,
fotografie en grafisch werk van
Indonesische kunstenaars’ [tot 12/12]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28
di-zo 12u30-16u30
q ‘Virtuoos fotograaf. Overzichtsten-
toonstelling van Franz Ziegler(1893-
1939)’ [tot 31/1] q ‘Collectiepresenta-
tie: MJC-TV. Korte films bij werken uit
de collectie’ – Roland Sohier, Paul
Klemann, Han Schuil en André van de
Wijdeven… [tot 14/2]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
q ‘Club Mama Gemütlich’ – Christiaan
Bastiaans [tot 21/2] 
q ‘Een stoet van beelden. Tien
Nederlandse beeldhouwers.
Gastconservatoren Rudi Fuchs en
Maarten Bertheux’ [tot 14/3]
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Rotterdam

Chabot Museum
Museumpark 11 – 010.436.37.13
di-vr 11-16u30 za 11-17u zo 12-17u
q ‘Wallpaper*. Future thirty. The 2009
Wallpaper* Architects Directory’ / ’Villa
Park in the city. Het Chabot Musem en
de omgeving van de Museumparkvilla’s.
Foto’s door Jannes Linders’ [tot 10/1]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01
di-za 10-17u zo 11-17u
q ‘Ode aan de Vrouw. Erwin de Vries.
60 jaar beeldhouwer-schilder’ [tot
29/11] q ‘De wijde blik. De Haagse
School en het moderne Nederlandse
landschap’ [tot 6/12] q ‘United States
1970-1975’ – Jacob Holdt [tot 10/1]
q ‘Sweet Nothings’ – Vanessa Winship /
’Modern Life. Edward Hopper and His
Time’ [tot 17/1] q ‘De maakbare
wereld. Uitvindingen en innovaties’
[19/12 tot 21/3]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00
di-za 10-17u
q ‘Crush’ – Paul Kooiker [tot 22/11]
q Rinus van den Bosch [tot 29/11]
q ‘The Art of Fashion: Installing
Allusions’ / ’Rotterdam designprijs 2009’
/ Eylem Aladogan [tot 10/1] 
q ‘Interventie#12: Ine Lamers’ [tot
begin 2010] q ‘De Nieuwste Collectie’ –
Robert Gober, Sarah Lucas, Daan van
Golden, Helena van der Kraan, Maria
Roosen en Sharon Lockhart [tot 7/2]
q ‘De Collectie 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 ‘Open City: Designing Coexistence. 4e
Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam (IABR)’ [tot 10/1]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-zo 11-17u
q ‘This is War! Robert Capa at work’ /
’retrospectief’ – Gerda Taro [tot 3/1]

Showroom mama
Witte de Withstraat 29-31 –
010/433.06.95
wo-zo 13-18 (of op afspraak)
q ‘Het Kabinet’ – Honet, Gues, Allergy
[tot 22/12]

V2 Instituut voor instabiele media
Eendrachtsstraat 10 – 010/206.72.72
di-zo 12-18u
q ‘The Origins of Innocence’ – bernie
Lubell [tot 22/11]

Wereldmuseum
Willemskade 25 – 010/270.71.72
di-zo 10-22u
q ‘Oceanië. Tekens van riten, symbolen
van gezag’ [10/12 tot 24/5]

Wilfried Lentz
Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45
– 010,412,64,59
do-za 13-18u (of op afspraak)
q Susanne Kriemann [21/11 tot 19/12]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44
di-zo 11-18u
q ‘Morality. Act I: Beautiful from Every
Point of View’ – Philip-Lorca diCorcia,
Kris Martin, Ron Terada,Tobias Zielony,
Artur ˚mijewski… [tot 10/1] q ‘Morality.
Act II: From Love to Legal’ – Isa
Genzken, Joachim Koester, Nedko
Solakov, Mark Raidpere,Tobias
Rehberger… [tot 7/2]

‘s Hertogenbosch

Kunstlocatie Würth
Het Sterrenbeeld 35 – (073) 629 15 52
ma-vr 11-17u
q Arnulf Rainer [tot 4/1]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
q ‘Ploos van Amstel. Wilhelmina monu-
mentaal’ / ’Soma’ – Ayala Serfaty [tot
1/2] q ‘Sandro Setola. Winnaar van de
Charlotte van Pallandt Prijs 2009’ [tot
14/2]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-za 11-17u zo 12u30-17u
q ‘Fabriek van Stalen Meubelen
Gebroeders De Wit, Schiedam’ / Marian
Breedveld [tot 29/11] q ‘Mexico:
Expected / Unexpected. Actuele allian-
ties in de kunst’ – Francis Alÿs, Gabriel
Orozco, Gordon Matta Clark, Lygia
Clark, Dan Graham, Hélio Oiticica, Ed
Ruscha… [tot 31/1]

’s-Hertogenbosch

Artis Den Bosch
Boschveldweg 471 – 073.613.50.52
do-zo 13-17u
q ‘Surfacing, the studio meets Artis’ –
Dimitri Vangrunderbeek [tot 6/12]

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 – 073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
q ‘De verzoeking van Sint Antonius.
Animatiefilm naar Jheronimus Bosch’ –
Antoine Roegiers [tot 22/11] 
q ‘Dicht bij de natuur’ – Marjolein
Bastin [tot 3/1]

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
SM’s
Magistratenlaan 100 – 073.627.36.80
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
q ‘Transvoid’ – Roderik Henderson en
Jasper Frenken [tot 3/1] q ‘Private
Passion. De collectie kunstenaarssiera-
den van het SM’s’ – Meret Oppenheim,
Alexander Calder, Lucio Fontana,
Arman, Joep van Lieshout, Carel
Visser… [tot 31/1] q ‘The China Series’
– Catherine Yass [21/11 tot 31/1]
q Andrei Roiter [16/1 tot 5/4]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60
di-zo 11-17u
q ‘Becoming Blue’ – Anouk Kruithof /
Anne-Marie Schneider [tot 3/1]
q ‘125 jaar toerisme. Spiritueel toeris-
me’ [tot 14/2]

Tilburg

De Pont museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u
q ‘Suspect’ – Rossella Biscotti, Keren
Cytter, Jesper Just / ’Intimate Work’ –
Bill Viola [tot 10/1] q Johan Kuipers
[16/1 tot 14/3] q ‘Talking to Strangers’
– Sophie Calle [16/1 tot 16/5]

Utrecht

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95
di-zo 12-18u
q ‘Shapes, Dimensions, Possibilities’ –
Mirjam Thomann [29/11 tot 24/1]
q ‘User’s Manual: The Grand Domestic
Revolution. Un ongoing project’ [tot
3/10]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 12-17u vrij 12-21u
q ‘Recent ontdekte tekening van
Abraham Bloemaert – voorstudie en
schilderij herenigd’ [tot 13/12]
q ‘Utrechters dromen van Rome.
Italiaanse invloeden op de Utrechtse
Oude Meesters’ [tot 3/1] q ‘Beyond the
Dutch. Indonesië, Nederland en de beel-
dende kunsten, van 1900 tot nu’ [tot
10/1] q ‘Unresolved Matters: Social
Utopias Revisited’ – Kris Fierens,
Pamela Rosenkranz, Gregor Hylla, Ian

Rawlinson & Maeve Rendle… [tot 14/2]
q ‘Cultuurschok!! Vaste opstelling
Romeinse Geschiedenis’ [tot
31/12/2010] q ‘In de Nicolaikerk:
Beeldhouwkunst voor de Beeldenstorm’
[tot 1/01/2012]

Moira
Wolvenstraat 10 – 030/236.85.83
do-zo 13-18u
q ‘Moiren’ – Marie-Claire Krell [tot
6/12]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 077.351.34.57
di-zo 11-17u
q ‘Maarten & Reina van Bommel-van
Dam.Van particuliere verzameling in
Amsterdam naar openbare collectie in
Venlo. De ontstaansgeschiedenis van
Museum van Bommel van Dam’ [tot 25/1]

Zwolle

Museum de Fundatie
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de
Blijmarkt – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
q ‘Binnenstebuiten’ – Herman Gordijn /
Jürgen Haufe / John Heartfield (1891-
1968). Fotografie als wapen’/’Binnenste-
buiten’ – Herman Gordijn [tot 3/1]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11
di-zo 10-18u
q ‘Warhol Wool Newman. Painting
Real’ / ’Screening Real. Conner
Lockhart Warhol’ [26/9 tot 10/1]
q ‘Camera Austria: Artur ˚mijewski’
[26/9 tot 17/1]

Kunstverein Medienturm
Josefigasse 1 – 0)316-740084
Di-za 10-13u wo-vr 15-18u
q ‘Talk Talk. Das Interview als künstleri-
sche Praxis’ – Daniel Pflumm, Jochen
Gerz, Ronald Gerber, Oliver Ressler &
Dario Azzelini, Yvon Chabrowski… [26/9
tot 28/11]

Wien

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150
di-zo 10-18u wo 10-21u
q Daniel Richter [tot 10/1] q ‘Meister-
werke der Sammlung Essl’ [tot 17/1]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 – 01.521.89.33
dagelijks 10-19u do 10-22u
q ‘Marlene Redux: A True Hollywood
Story!’ – Francesco Vezzoli [tot 6/12]
q ‘Videorama’ [tot 10/1] q ‘Kunsthalle
Wien Award 2009’ [16/12 tot 24/1]
q ‘1989. End of History or Beginning of
the Future ? Comments on a Paradigm
Shift’ – Johan Grimonprez, Hans
Haacke, Barbara Kruger, Sophie Calle,
Chantal Akerman, Harun Farocki… [tot
7/2] q ‘light strip: Gerhard Rühm fiktive
ereignisse’ [tot 28/2]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26
ma-zo 10-19u vr 10-21u
q ‘PastPresentFuture.Works from the
UniCredit Group Collection’ – Tintoretto,
Kurt Schwitters, Oskar Kokoschka, Gerhard
Richter,Andreas Gursky… [tot 10/1]

Bawag Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 504 98 80
DW 38 dagelijks 10-18u
q Jef Geys [tot 20/12]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13
01/712.04.95 ma-zo 10-19u
q ‘Annie Leibovitz. A Photographer’s
Life 1990-2005’ [tot 31/1]

Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400
di-zo 10-18u do 10-21u
q ‘Presidency(2008). Embassy(2007)’ –
Thomas Demand [tot 29/11] q Peter
Sandbichler [tot 24/1] q ‘Gender Check.
Femininity and masculinity in Eastern
European Art’ [tot 14/2] q ‘Interstices.
Works from the Jumex Collection
Mexico’ – Sam Durant, Mike Kelley,
Francis Alÿs, Gabriel Orozco, Santiago
Sierra… [tot 7/3] q ‘Zoe Leonard.
Photography / Analogue’ [4/12 tot 7/3]

Österreichische Galerie im Oberen
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 – 78.41.58.16
ma-zo 10-18u
q ‘BC21 BostonConsulting &
BelvedereContemporary Art Award
2009’ [tot 29/11] q ‘Masterpieces in
Focus: Franz Anton Maulbertsch (1724-
1796)’ [tot 17/1] q ‘Viennese Model
Rooms’ – Gilbert Bretterbauer, Peter
Kogler, Florian Pumhösl, Gerwald
Rockenschaub, Lisa Ruyter, Esther
Stocker [tot 24/1] q ‘Herbert Boeckl.
Retrospective’ [tot 31/1] q ‘Endanger-
ed. Conserved. Presented. The Reliefs of
the Passion from St. Stephen’s Cathedral
in Vienna’ [tot 7/2] q ‘Intervention:
Werner Reiterer’ [19/11 tot 28/3]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07
di-za 10-18u
q Marc Camille Chaimowicz / Michael
Ashkin / Mona Vatamanu und Florin
Tudor [20/11 tot 24/1]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 –
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
q ‘One Size, one concept, numerous
ideas. The book as a space of creation’
[tot 29/11] q Augusto Alves da Silva
[tot 31/1] q ‘Serralves 2009. The
Collection’ [tot 7/3]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470
di-za 10-19u do 10-21u30
q ‘Bodies of Light’ – Mayte Vieta [tot
8/12] q Franti?ek Kupka [28/11 tot
24/1]

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 ‘The Anarchy of Silence. John Cage
and Experimental Art’ – Marcel
Duchamp, Jackson Mac Low,
Rauschenberg, Robert Morris, Andy
Warhol… / ’Please Add to & Return’ –
Ray Johnson [tot 10/1] q ‘MACBA
Collection (XXII)’ q ‘Modernologies.
Contemporary artists researching moder-
nity and modernism’ – Louise Lawler,
Gordon Matta-Clark, Runa Islam, Falke
Pisano… [tot 17/1] q ‘The Malady of
Writing. A project on text and speculati-
ve imagination’ – Will Holder, Falke
Pisano, Seth Price… [20/11 tot 25/4]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000
di-zo 10-20u
q ‘Installations II:Video from the Gug-
genheim Collections’ / ’From Private to
Public: Collections at the Guggenheim’ [tot
10/1] q Frank Lloyd Wright [tot 14/2]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00
ma-zo 9-20u
q Juan Bautista Maíno (1581- 1649)
[tot 17/1]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51
di-zo 10-19u
q Henri Fantin-Latour (1836-1904) [tot
10/1] q ‘Tears of Eros’ – Ingres,
Delacroix, Moreau, Rodin, Rubens,
Bernini… / ’Jan van Eyck: Grisailles’
[tot 31/1]

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 ‘Familiar feelings. On the Boston group’
– Larry Clark, Jack Pierson, David
Arsmtrong, Nan Goldin… [tot 13/12] 
q ‘Where do characters go when the story
is over?’ – Dora García [tot 31/1]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20u
q ‘Auswahl 09. Artists from the Aargau.
Guest: Pascal Häusermann’ [28/11 tot
10/1] q Caravan 5: Taiyo Onorato &
Nico Krebs’ [28/11 tot 24/1]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62
di-zo 10-17u
q ‘From Dürer to Gober. 101 Master
Drawings from the Kupferstichkabinett’
[tot 24/1] q ‘Frans II. Francken, The
Adoration of the Magi. A New Discovery’
[tot 28/2]

Museum für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 10-17u
q Monica Bonvicini / Tom Burr [tot 3/1]
q ‘Silberkuppe: Old Ideas’ [tot 14/3]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40
di 10-19u ma-zo 10-17u
q ‘The Unanimous Life’ – Deimantas
Narkevicius [tot 6/12] q ‘Weihnachts-
ausstellung 09/10’ [19/12 tot 31/1]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – 0041 31
359 01 01 di-zo 10-17u do 10-21u
q ‘Paul Klee’s Graphic Work. Eberhard
W. Kornfeld’s Passion’ [tot 21/2]
q ‘Paul Klee. Life, Work and Responses’
[tot 24/5]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
q ‘Silence. A selection of works from
the collection’ – Ugo Rondinone,
Berlinde de Bruyckere, Robert Zünd,
Ferdinand Hodler, Hans Emmenegge,
Richard Long … / ‘Nox Borealis. A musi-
cal-visual installation’ – Jean-Baptiste
Barrière – Kaija Saariaho [tot 22/11]
q ‘Annual Exhibition of Artists from
Central Switzerland’ [5/12 tot 24/1]
q ‘Tamed Light’ – Judith Albert /
’Visions’ – Valérie Favre / [tot 7/2]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u
q Jenny Holzer [tot 24/1]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60
di-vr 12-18u za-zo 11-17u wo 12-19u30
q ‘The Inner Eye’ – Graciela Iturbide
[28/11 tot 7/2] q ‘Karaoke.
Photographic Quotes’ [tot 7/2]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 01.272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17u
q ‘Non-solo, Non-group’ – Ei Arakawa
with Nikolas Gambaroff, Nick Mauss,
Nora Schultz, Kerstin Brätsch & Das
Institut, Klara Liden, Carissa Rodriguez,
Nora Schultz. [28/11 tot 31/1]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
q ‘Figure in Space’ – Georges Seurat
[tot 17/1] q ‘Vom Neoimpressionismus
zum Fauvismus’ – Paul Signac, Henry
van de Velde, Henri Matisse, Cuno
Amiet… [tot 14/2]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Zürich
Limmastrasse 270 – 044.277.20.50
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
q ‘A stay between enclosure and space’
– Tatjana Trouvé [21/11 tot 31/1]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 01.383.43.76
di-zo 10-17u
q ‘Silhouettes. Pure Contour’ [27/11 tot
4/4]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67
di-do10-20u vr-zo 10-17u
q Michel Comte [tot 3/1] 
q ‘Formless Furniture’ – Gunnar A.
Andersen, Gaetano Pesce, Ron Arad,
Jerszy Seymour, Big Game… [tot 14/2]

Plakatraum – Museum für Gestaltung
Zürich
Limmatstrasse 55 – 043 446 44 66
di-vr en zo 13-17u
q ‘Help! Social appeals in posters’ [tot
10/1]

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 15 januari 2010. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 december 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 January 15th, 2010.
Please send your information before 
December 15th, 2009 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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

www.meritcapital.be
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Inhoudsopgave

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

nummer 140 juli – augustus 2009

| Bart Verschaffel Kunstenaar zijn is ook een kunst. Over het
‘eerste werk’ en het ‘oeuvre’ | Koen Brams & Dirk Pültau
Over opus één en min één. Interview met Wim Delvoye /
Interview met Anouk De Clercq | Daniël Rovers De imbecie-
le bevestiging. Over Jeroen Mettes (1978-2006) | Jeroen
Mettes Uit N30, nr. 18 | Maarten Liefooghe Wolken boven
Brussel. Bedenkingen bij het Musée Magritte Museum

nummer 141 september – oktober 2009

| Gijs van Oenen Vrijstaat. Hoe Amsterdam in 1980 zijn
onschuld verloor | Guido Goossens Geen hamer of sikkel te
bekennen. De films van Deimantas Narkevicius | Merel van
Tilburg Een overgangsmaatschappij. DDR-fotografie 1980-
1989 | Bart Meuleman Nothing really matters to me. De
roekeloosheid van Queen | Marc De Kesel Fascisme als ona-
grocratie. Over Frank Vande Veires fascismedefinitie

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
Hans Blokland studeerde politieke wetenschappen en
promoveerde in de sociale en politieke filosofie.
Tegenwoordig is hij professor aan de Berlin Graduate
School of Social Sciences van de Humboldt-Universität zu
Berlin. Tot zijn Nederlandstalige publicaties behoren Wegen
naar Vrijheid: Autonomie, Emancipatie en Cultuur in de
Westerse wereld (1995), Publiek Gezocht (1997), De
Modernisering en haar Politieke Gevolgen (2001), Pluralisme,
Democratie & Politieke Kennis (2005) en Een Lange Leegte:
Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie en het
Plannen van een Toekomst (2008). Voor meer informatie zie
www.hans-blokland.nl.

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

Antony Hudek Research fellow aan het Camberwell
College of Arts, University of the Arts, Londen.

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Docent bij de afdeling
Kunst en Cultuur van de Vrije Universiteit (Amsterdam);
coördinator van de duale masteropleiding Museum-
conservator, een samenwerking van de twee Amsterdamse
Universiteiten (UvA en VU).

Matt Mullican Beeldend kunstenaar. Woont en werkt in
New York en verblijft momenteel in Berlijn. Momenteel
vindt een tentoonstelling van zijn werk plaats in STUK,
Leuven (www.stuk.be; www.playgroundfestival.be). 

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

Steven ten Thije is onderzoeksconservator aan het Van
Abbemuseum en wetenschappelijk medewerker aan de
universiteit van Hildesheim. Zijn positie is het resultaat van
een nieuw samenwerkingsverband tussen beide instituten.
Vanuit deze positie voert hij een promotieonderzoek naar
de ontwikkelingen in collectiepresentaties in musea voor
moderne en hedendaagse kunst in de 20ste eeuw. Hij geeft
tevens les aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

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

Pieter Verstraete Verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam waar hij in 2009 promoveerde op het proef-
schrift The Frequency of Imagination: Auditory Distress and
Aurality in Contemporary Music Theatre over geluid en luiste-
ren in recent muziektheater in Vlaanderen en Nederland. 
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Suzanne Biederberg Gallery - www.galeries.nl/biederberg

Raymond Hirs & Renee Bouws
7 november - 12 december 2009

TAG
thou art god
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