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De academisering van 
het kunstonderwijs
Zes jaar geleden wijdde De Witte Raaf  
een nummer aan ‘kunst en onderzoek’. 
Met de academisering van het Europese 
onderwijs – een gevolg van de afspraken 
die gemaakt werden in het zog van de 
Bolognaverklaring van 1999 – was toen 
nog nauwelijks een begin gemaakt en het 
doctoraat in de kunsten, dat kunstenaars 
moest toelaten tot doctor te promoveren, 
was nog een vage wensdroom. In 2012 
dendert de trein van de academisering 
door de kunstscholen en zijn de eerste 
doctoraten in de kunsten een feit. Het is 
een goede aanleiding om terug te blikken 
op de hervormingen van het kunston-
derwijs in de afgelopen decennia en de 
huidige stand van zaken in onderwijsland 
kritisch in ogenschouw te nemen.
 In het eerste deel van dit nummer 
bespreken we het kunstonderwijs in al-
gemene zin waarbij we terugkeren naar 
1987, 12 jaar vóór de totstandkoming 
van de Bolognaverklaring. In dat jaar 
realiseerde Jef  Cornelis de televisiefilm 
3 x kunstonderwijs, waarin vier Vlaamse 
kunstinstituten werden geportretteerd: 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten te Gent, de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten te Antwerpen, 
het Nationaal Hoger Instituut (dat toen 
nog op de terreinen van de Koninklijke 
Academie in Antwerpen gevestigd was) 
en het Hoger Sint-Lukasinstituut te 

Brussel. In een interview met Cornelis 
gaan Koen Brams en Dirk Pültau in op de 
realisatie van de film en de persoonlijke 
visie van Cornelis op kunstonderwijs – 
Cornelis liep niet alleen zelf  academie (in 
Amsterdam), hij was ook actief  als docent 
(onder meer in Sint-Lukas, Brussel). Dat 
een reflectie op kunstonderwijs voor de 
nodige controverse kan zorgen, blijkt uit 
de receptie van 3 x kunstonderwijs: niet 
alleen de kunstonderwijswereld stond in 
rep en roer in 1987, zelfs de Kabinetschef  
van de Gemeenschapsminister van 
Onderwijs en Vorming bewoog hemel en 
aarde om de openbare omroep op andere 
gedachten te brengen. Tevergeefs.
 De omstreden film biedt nog steeds 
stof  tot discussie. In ‘Morgen is alles an-
ders’ een paneldiscussie met Guillaume 
Bijl, Vaast Colson en Guido Goossens 
die in november 2011 plaatsvond in 
het Middelheimmuseum te Antwerpen, 
verwoordde Goossens het als volgt: ‘De 
problemen die de film aankaart, zijn […] 
nog steeds heel erg actueel. Een van de 
discussies die in de film wordt gevoerd, 
heb ik nog zeer recentelijk gehad met de 
docenten van de academie. Wanneer moet 
je beginnen met het onderwijzen van filo-
sofie?’ In dit nummer wordt de volledige 
discussie gepubliceerd. Zowel de in de film 
aangestipte problemen komen aan bod als 
de recente ontwikkelingen, met name de 
academisering, het doctoraat in de kun-
sten en de institutionele hervormingen en 
hun impact op het onderwijs. Dezelfde on-
derwerpen passeren de revue in een inter-

view dat Wouter Hillaert voerde met Bart 
Meuleman, tot voor kort actief  als docent 
aan de opleiding Kleinkunst van het 
Koninklijk Conservatorium van de Artesis 
Hogeschool in Antwerpen. Moegetergd 
door voortdurende besparingen, toene-
mende bureaucratisering, permanente in-
stitutionele hervormingen en lamentabele 
infrastructurele omstandigheden hield 
hij in 2011 de eer aan zichzelf. ‘In elk 
geval, als er een alternatief  denkbaar is, 
zal het uit de sector zelf  moeten komen,’ 
zo besluit Meuleman die in dat verband 
de onafhankelijke dansschool P.A.R.T.S. 
van Anne Teresa De Keersmaeker als een 
model naar voor schuift. Dat P.A.R.T.S. 
inderdaad een andere – met name een op 
de kunst toegesneden – pedagogische om-
geving biedt, blijkt uit het essay van Rudi 
Laermans waarin hij zijn ervaringen als 
lesgever in de dansschool afzet tegen deze 
als docent aan de faculteit Sociologie van 
de Katholieke Universiteit Leuven.
 In het tweede deel van dit nummer 
gaan we uitgebreid in op een van de be-
langrijke facetten van de academisering: 
kunst als onderzoek in het algemeen 
en het doctoraat in de kunsten in het 
bijzonder. Een heldere analyse van de 
Nederlandse situatie wordt door Guido 
Goossens aangeleverd in een bijdrage 
over het boek The Artist as Researcher 
(samengesteld door Janneke Wesseling). 
Dirk Pültau bespreekt The Conflict of  
Faculties. Perspectives on Artistic Research 
and Academia, het boek waarop Henk 
Borgdorff  eerder dit jaar promoveerde 

aan de Universiteit Leiden. Hans Maria 
De Wolf  geeft toelichting bij de faling van 
het Brussels Model, zijn eigen poging om 
het doctoraat in de kunsten op een zin-
nige manier in te vullen. Diverse korte 
interviews met Belgische en Nederlandse 
kunstenaars, curatoren, kunstcritici en 
kunsttheoretici flankeren laatstgenoemde 
drie bijdragen.
 Besluiten doen we met de woorden van 
Narcisse Tordoir in 3 x kunstonderwijs: 
‘Laten we hopen dat de […] op tafel ge-
smeten problemen in een verder gesprek 
over het kunstonderwijs […] uitgediept 
kunnen worden’. Het woord is nu aan de 
beleidsverantwoordelijken.

Dit nummer kwam tot stand in samen-
werking met Koen Brams.
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Jacques Lizène

Petit dessin médiocre sur papier déchiré, crayon sur papier,1966. (courtesy galerie Nadja Vilenne, Liège)

Door de besparingsmaatregelen in 
Nederland verliest De Witte Raaf 
met ingang van 2013 haar volledige 
Nederlandse subsidie. U kan er 
mee voor zorgen dat De Witte Raaf 
overleeft én voor de Nederlandse 
lezer gratis beschikbaar blijft. Neem 
een abonnement (€ 25), steun
abonnement (€ 50) of stort uw bij
drage op rek. nr. 422218161146 
(KBC, België) of 78.49.28.835 
(Triodos Nederland).

‘Tout est une histoire de point 
de vue(s). Ceux qui sont pour 
ont tort. Ceux qui sont contre 

n’ont pas raison.’

‘Het is allemaal een kwestie 
van standpunt(en).  

De voorstanders hebben het 
mis. De tegenstanders hebben 

geen gelijk.’

‘It’s all about (a) point of  
view(s). Those who are all for 
it are wrong. Those who are 

against it aren’t right.’

(Jacques Lizène, 2012)
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1. Het voorspel

Koen Brams/Dirk Pültau: Alvorens in te gaan 
op de film 3 x kunstonderwijs die je in 1987 
realiseerde, willen we je eigen ervaringen als 
docent in het kunstonderwijs aan de orde stellen. 
Van 1986 tot 2001 gaf  je het vak Productie
problemen video en televisie aan de vierde-
jaarsstudenten in het Hoger Sint-Lukas-
instituut in Brussel…
Jef  Cornelis: …ik had al veel eerder lesgege
ven in het kunstonderwijs. In de jaren 60 
gaf  ik een cursus in de Studio Herman 
Teirlinck in Antwerpen. Fons Goris, toen
malig directeur, had mij geëngageerd om de 
studenten te leren omgaan met camera en 
microfoon.
K.B./D.P.: Heb je lang lesgegeven in de Studio?
J.C.: Een vijftal jaar, tot 1968, meen ik.
K.B./D.P.: Hoe vatte je de lessen op?
J.C.: Mijn aanpak was bepaald brutaal. Wat 
was de eerste proef? Ga naar het fotohokje 
in het Centraal Station en kom terug met 
een foto van jezelf. Ik verplichtte tevens alle 
studenten om zich aan en uit te kleden voor 
de camera. Wie daar problemen mee had, 
was niet geschikt voor het vak. Ik nam de 
studenten ook mee naar de studio’s van de 
openbare omroep of  naar privéstudio’s 
waar ik werkte. We deden testen. Hoe pre
senteer je je voor de camera? Hoe werkt je 
stem? Ik gaf  vooral praktijklessen.
K.B./D.P.: Waarom heb je de Studio in 1968 
verlaten?
J.C.: Niet de studenten, maar het instituut 
was ik beu. Ik ging met mijn studenten stee
vast op het dak zitten – als het niet regende 
– om lucht te hebben, weg uit die vreselijke 
lokalen. Sommige van mijn toenmalige col
lega’s hielden er ook vreselijke praktijken op 
na. Studenten werden uit de klas gesmeten. 
Dat is toch onvoorstelbaar! Zoiets doe je 
alleen met kleine jongens, toch niet met 
jonge mensen die acteur of  actrice willen 
worden?

2. De realisator als docent

K.B./D.P.: Hoe is jouw aanstelling in Sint-
Lukas Brussel tot stand gekomen? Waarom 
wilde je terugkeren naar het kunstonderwijs?
J.C.: Chris Dercon trok me over de streep. Hij 
had in SintLukas een videoatelier opgestart 
en vroeg mij om de studenten inzichten bij 
te brengen over de productie van audiovisu
ele werken. Chris werd op handen gedragen 
door zijn pupillen. Hij was ook zeer gene
reus voor hen. Hoeveel monden heeft hij 
niet gevoed?
K.B./D.P.: Hoe had je kennisgemaakt met Chris 
Dercon? 
J.C.: Ik ontmoette hem in de Dienst Kunst
zaken. Stefaan Decostere heeft samen met 
Chris enkele televisiefilms gemaakt, waar
onder Er ligt een videocassette in de soep 
(1983), Nam June Paik (1984), Dans + 
Camera (1985) en Warum wir Männer die 
Technik so lieben (1985). Ik zag Chris dus 
regelmatig. Dat we ooit zouden samenwer
ken stond in de sterren geschreven. Een 
leuk detail is overigens dat Chris de neef  is 
van Cas Goossens, de toenmalige adminis
trateurgeneraal van de VRT.
K.B./D.P.: Stond de openbare omroep onmid-
dellijk toe dat je de lesopdracht bij Sint-Lukas 
aanvaardde?
J.C.: Ja, de uren die ik in SintLukas presteer
de, moest ik inhalen. Dat was de afspraak.
K.B./D.P.: Waarom ging je eigenlijk in op Dercons 
uitnodiging om les te geven aan Sint-Lukas?
J.C.: Ik heb al meermaals gezegd dat ik niet 
oud ben geworden met mijn eigen generatie.
K.B./D.P.: Jij was geïnteresseerd in jonge men-
sen?
J.C.: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig geweest 
naar de denkbeelden en voortbrengsels van 
mensen die jonger zijn dan ik. In SintLukas 
heb ik kunnen kennismaken met zeer geta
lenteerde kunstenaars, onder wie Ana Torfs, 
Franciska Lambrechts en Gert Verhoeven. 
Franciska had steeds goede, interessante 
ideeën. Iedereen had iets aan haar. Maar er 
liepen ook heel veel oninteressante studen
ten rond en de belangstelling voor mijn vak 
was bijzonder matig. Het resultaat was er 
ook naar: de meeste studenten konden niet 

produceren. Productie is voor mij iets com
pleet anders dan kunst. Produceren staat 
gelijk aan organiseren. Het heeft haast iets 
militairs. Ik vind dat interessant.
K.B./D.P.: Zijn er ooit plannen geweest om 
samen te werken met een of  meerdere belofte-
volle studenten?
J.C.: Neen, maar het zou wel iets geweest 
zijn waar ik niet per definitie neen tegen zou 
hebben gezegd.
K.B./D.P.: Kan je iets over je pedagogische aan-
pak zeggen?
J.C.: Ik nam de studenten mee naar de VRT 
en bezocht de verschillende departemen
ten. Ik had goede relaties met de mensen die 
de technische diensten bemanden – dege
nen die de beslissingen nemen over het 
inzetten van middelen. Als je iets wou reali
seren in de openbare omroep, was het 
essentieel dat je met die technici goed over
weg kon. Daar had ik de directeurgeneraal 
Televisie niet voor nodig. Hij kon mij die 
middelen anderzijds wel afhandig maken.
K.B./D.P.: Nam jij je eigen productiedossiers 
mee om die te tonen aan je studenten?
J.C.: Ja, maar ze waren bezig hun eigen film
pjes te maken. Ze waren niet geïnteresseerd 
in de materie die ik doceerde. Ze konden niet 
produceren. Ze wisten er niets van af. Pas 
toen ze afgestudeerd waren, kreeg ik voort
durend telefoontjes om hen verder te helpen. 
K.B./D.P.: Zag jij ook het werk van de studen-
ten?
J.C.: Uiteraard. Ik vroeg hen om hun video’s 
te laten zien. Wat is het beste dat je tot nog 
toe gemaakt hebt? Ik gaf  hen mijn com
mentaar.
K.B./D.P.: Als jij vond dat het niet goed was, 
dan zei je dat tegen hen?
J.C.: Ja, heel duidelijk; er kon geen misver
stand over bestaan. In het kunstonderwijs 
moet je vanaf  het begin keihard zijn – als ze 
dan nog willen komen, dan kan het iets wor
den. Diegenen die wegblijven, hebben niet 
het heilige vuur om kunstenaar te worden.
K.B./D.P.: Dat klinkt meedogenloos, Jef.
J.C.: Dat kan zijn, maar ik heb me voortdu
rend geërgerd aan die honderden mensen 
die academie lopen en barslechte kunst 
maken. 
K.B./D.P.: Chris Dercon vertrok in 1988 naar 
New York waar hij als curator aan de slag ging 
in PS 1. Wie volgde hem op in Sint-Lukas na 
zijn vertrek naar New York?
J.C.: Dat weet ik niet meer. Chris is wegge
gaan, ik ben gebleven.
K.B./D.P.: Bouwde jij na het vertrek van Chris 
contacten op met andere docenten?
J.C.: Niet of  nauwelijks, omdat ik slechts één 
vak gaf, hooguit 30 uren per academiejaar. 
Ik kon wel goed opschieten met Paul Lerno, 
de toenmalige directeur van SintLukas. Hij 
vroeg mij af  en toe om advies. Ik heb hem 
bijvoorbeeld getipt om computerkunste
naar Peter Beyls in dienst te nemen als 
docent. Ik had Beyls leren kennen toen ik de 
IJsbrekeraflevering over computerkunst 
realiseerde in 1984.

3. Een film over kunstonderwijs

K.B./D.P.: Hoe is het idee ontstaan om de film 3 
x kunstonderwijs te maken?
J.C.: Ik meen dat ik er verschillende keren 
met Chris over gepalaverd heb, zeker vanaf  
het moment dat we collega’s werden in Sint
Lukas. Onze ervaringen in die school heb
ben meegespeeld, maar ook contacten met 
kunstenaars zoals John Baldessari, Daniel 
Buren en Dan Graham. Zij zijn altijd met 
kunstonderwijs bezig geweest en hadden er 
zeer uitgesproken meningen over.
K.B./D.P.: Wat waren de omstandigheden 
waarin jij medio jaren 80 in contact kwam met 
Buren, Baldessari en Graham?
J.C.: Na de realisatie van De langste dag, de 
liveuitzending die ik maakte naar aanlei
ding van de Gentse kunstzomer in 1986, 
raakte ik in gesprek met Gerard Mortier, 
directeur van De Munt, met het oog op een 
project met hedendaagse beeldende kunste
naars in de opera. John Baldessari, Daniel 
Buren en Dan Graham waren daarbij 
betrokken, naast tal van andere kunste
naars. Ik herinner me dat hun ervaringen in 
diverse onderwijsinstellingen af  en toe ter 
sprake kwamen. Na enige tijd werd het ope
raproject afgeblazen omdat er niet genoeg 
geld bleek te zijn, wat me overigens enorm 
gefrustreerd heeft. Het was op dat moment 
dat ik aan Chris vroeg of  hij mee wilde wer
ken aan een film over kunstonderwijs, al 
moet ik er onmiddellijk aan toevoegen dat ik 
de film nooit zou hebben durven maken als 
ik niet over de door mij gevraagde mensen 
en middelen had kunnen beschikken.
K.B./D.P.: Wat bedoel je?
J.C.: Ik wou gebruik maken van een captatie
wagen die normaal gezien enkel werd inge
zet voor de verslaggeving van sportwedstrij
den. De film is om die reden gedraaid op 
video en niet op pellicule. Daarnaast was het 
voor mij belangrijk om met ten minste drie 
cameramannen en evenveel geluidstechnici 
te werken. Voor mij waren dat essentiële 
voorwaarden. Zonder die mensen en midde
len had ik de film nooit kunnen maken.
K.B./D.P.: Waarom niet?
J.C.: In de film worden complexe situaties in 
beeld gebracht – docenten, studenten, 
kunstwerken in steeds andere lokalen in 
drie verschillende kunstacademies. Met 
slechts één camera ben je in zulke omstan
digheden reddeloos verloren. Toen ik het fiat 
had van de technische dienst van de VRT 
wist ik dat ik het project tot een goed einde 
kon brengen. Ik heb de opnamewagen 
gekregen en het erbij horende personeel, 
veertien man in totaal, van wie ik haast 
iedereen zeer goed kende. In datzelfde jaar 
ben ik trouwens met hen naar Münster 
gereisd om er een film te draaien over 
Skulptur Projekte 1987, waarbij Chris 
opnieuw van de partij was.
K.B./D.P.: Met veel van de technische mede-
werkers had je voordien gewerkt aan het livedis-
cussieprogramma IJsbreker (1983-1984).

J.C.: Dat klopt, maar niet met allen. Het zal 
jullie misschien vreemd in de oren klinken, 
maar het moet mij van het hart: ik kon met 
die technici goed overweg. Mijn assistente, 
Eva Binnemans, speelde daarbij ook een 
belangrijke rol. Zij had met al die technici 
uitstekende relaties. Die goede verstandhou
ding was niet zonder belang. Als er iets mis
liep tijdens de opnamen, dan losten ze dat ter 
plaatse op. Dat soort mensen heb je nodig.
K.B./D.P.: Het was een van je eerste projecten 
die je met Binnemans op touw zette.
J.C.: De eerste film waarbij we samenwerk
ten was Beeldende kunst in België, een discus
sieprogramma met alle tenoren van de 
Belgische kunstwereld, dat in 1986 in aan
loop naar De langste dag op de buis kwam. 
Eva was de ideale assistente. Ze was niet 
bepaald snel, maar wel efficiënt, stipt en 
vasthoudend. Ze kwam ook zeer goed over
een met Hilda Verboven, het hoofd van de 
Dienst Kunstzaken. Alle films na 1987 heb 
ik met Eva aan mijn zijde gerealiseerd.
K.B./D.P.: In 3 x kunstonderwijs staan, zoals 
de titel van de film laconiek aangeeft, drie onder-
wijsinstituten centraal: de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten van Gent, de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen 
en het Nationaal Hoger Instituut (dat toen nog 
op de site van de Koninklijke Academie geves-
tigd was), en de Hogeschool Sint-Lukas in 
Brussel. Er waren in Vlaanderen op dat moment 
nog vijf  andere kunstacademies. Waarom koos 
je specifiek voor die drie – of  vier – instituten?
J.C.: Het lag voor de hand om die instellin
gen te selecteren. Ze lagen in de drie groot
ste steden en hadden bovendien elk een 
andere inrichtende macht: de academie van 
Gent, de stedelijke; de academie van 
Antwerpen en het Nationaal Hoger Instituut, 
de Vlaamse; en SintLukas, de katholieke. In 
Gent heerste de loge, in Brussel de katholie
ken, in Antwerpen was er een mix van de 
twee. Die drie verschillende voogdijoverhe
den stonden gelijk met andere ‘atmosferen’. 
Die verscheidenheid vond ik zeer belangrijk.
K.B./D.P.: Heb je de vijf  andere academies 
bezocht?
J.C.: Jazeker. Ik ben overal geweest, afgezien 
van het Provinciaal Hoger Instituut voor 
Kunstonderwijs in Hasselt. Het onderzoek 
voor de film heb ik helemaal alleen verricht. 
De uitzending vergde een lange voorberei
ding. Ik heb zeven instituten bezocht, de defi
nitieve selectie gemaakt en van de directies 
de toestemming verkregen om er te filmen.
K.B./D.P.: Was het wel kies om Sint-Lukas 
Brussel bij het project te betrekken? Jij en Chris 
Dercon stonden er op de loonrol.
J.C.: Ik trok mij daar niets van aan. Een 
week na de uitzending was ik weer vrolijk in 
SintLukas aan het lesgeven. Waarom niet? 
We hebben die school helemaal geen voor
keursbehandeling gegeven. Voor Chris en 
mij was dat een instituut als een ander, dat 
we even kritisch benaderden. Overigens 
hebben we geen aandacht besteed aan het 
videoatelier. In de film kwamen enkel de 

Chris Dercon voor de Koninklijke Academie in Gent

‘In Vlaanderen kan je niets doorbreken’
Interview met Jef  Cornelis over de televisiefilm 3 x kunstonderwijs

Chris Dercon in gesprek met Pierre Vlerick 

Pierre Vlerick: ‘Ja, kwaliteit, wat is kwaliteit? Er bestaan 10-tallen handleidingen 
hoe men een naakte dame met hele mooie borsten op wit papier kan brengen en ik 

denk niet dat we daarvoor een school moeten bouwen met heel wat leraars,  
wat miljoenen kost, om gewoon de handleiding te volgen.’
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beeldhouw en schilderafdelingen aan bod.
K.B./D.P.: Waarom koos je enkel voor beeld-
houwen en schilderen?
J.C.: Dat was al stof  genoeg, geloof  me. We 
moesten ons beperken, anders zou het een 
volledig onontwarbaar kluwen zijn geworden.
K.B./D.P.: Dat jullie die keuze maken, is begrij-
pelijk, maar ze wordt niet toegelicht of  ingeleid. 
Er wordt niet eens gesteld dat een academie 
meerdere – ook toegepaste – afdelingen omvat.
J.C.: Dat is misschien wel een terecht punt 
van kritiek.

4. Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten, Gent

K.B./D.P.: In 3 x kunstonderwijs wordt eerst 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
te Gent geportretteerd. Waarom begint de film 
in Gent?
J.C.: Daar moet je niets achter zoeken. De 
volgorde waarin de academies in de film aan 
bod komen, is dezelfde als die van de opna
men. We verbleven telkens drie dagen in elk 
instituut. Van 1 tot en met 3 juni 1987 had
den we onze tenten opgeslagen in Gent.
K.B./D.P.: Elk portret begint op haast identieke 
wijze: Chris Dercon stapt het gebouw binnen, 
verzorgt een korte inleiding en zoekt contact 
met iemand van het secretariaat aan wie hij 
vragen stelt en die hem naar het kantoor van de 
directeur zal leiden.
J.C.: Ik vond dat de kijker zich een beeld 
moest kunnen vormen van de gebouwen 
waarin de academies gehuisvest waren. Het 
leek me het beste om gewoon bij het secreta
riaat te starten. Chris wist echter niet waar 
hij terechtkwam. Ik had de prospectie 
gedaan en instrueerde hem op de eerste 
opnamedag over het plan van aanpak. Dat 
hij dat wou doen – aan een balie contact 
zoeken met een secretariaatsmedewerker – 
vond ik fantastisch.
K.B./D.P.: Het heeft ook wel iets gênants, want 
de secretariaatsmedewerker – in Gent Philippe 
Van Wemmel – wordt toch een beetje verplicht 
te acteren. 
J.C.: Dat viel best mee, vond ik. In Antwerpen 
was de situatie een stuk ongemakkelijker. 
K.B./D.P.: In het opnameschema dat we in je 
archief  hebben aangetroffen, wordt vermeld dat 
er repetities zijn voorafgaand aan de opnames.
J.C.: Repetitie is een ongelukkige term. Er 
werd niet gerepeteerd. Het was eerder een 
verkenning van de situatie, zowel voor Chris 
en de technici, als voor de geïnterviewden. 
Ik legde iedereen uit wat we van plan waren 
en daarna begonnen we op te nemen.
K.B./D.P.: Philippe Van Wemmel escorteert 
Chris Dercon naar het bureau van Pierre 
Vlerick, de directeur van de Gentse academie. In 
het VRT-archief  hebben we de volledige trans-
criptie van het gesprek tussen Dercon en Vlerick 
– en de andere twee directeurs – gevonden. In de 
film is slechts een miniem excerpt van het inter-
view overgebleven, waarin Vlerick zichzelf  als 
‘animator’ mag presenteren.
J.C.: Ik beschikte over een ontzettend grote 
hoeveelheid materiaal. Ik werkte met drie 
cameramannen die per locatie gedurende 
drie dagen beelden aan het opzuigen waren. 
Die cameramannen hebben schitterend 
werk afgeleverd. Er zitten zeer goede kaders 
in de film en sommige sequenties zijn bij
zonder lang. De selectie achteraf  was bik
kelhard.
K.B./D.P.: Drie academies, drie opnamedagen 
met drie camera’s, het getal drie is een zeer 
nadrukkelijke rode draad in deze film. In de aca-
demies zijn bovendien drie kunstenaars, drie 
kunsttheoretici, drie curatoren en drie kunsthan-
delaars te gast. In Gent zijn het Panamarenko, 
kunstenaar; Lieven De Cauter, kunsttheoreticus; 
Jan Debbaut, curator; en Joost Declercq, galerist. 
Wie had die groepen samengesteld?
J.C.: Ik heb dat gedaan. Alle genodigden zijn 
overigens keurig betaald, 4.000 BEF per 
persoon.
K.B./D.P.: Waarom was de keuze naar hen uit-
gegaan? Waarom bijvoorbeeld Panamarenko?
J.C.: Panamarenko was heel fel geweest in 
de eerste aflevering van IJsbreker. Ik wist dat 
hij het hart op de tong had.
K.B./D.P.: Je had Panamarenko ook voor 
Antwerpen kunnen vragen. 
J.C.: Neen, daar wilde ik een beroep doen op 
iemand anders.
K.B./D.P.: Naast de reeds genoemde genodig-
den waren ook de docenten van de verschillende 
ateliers – Karel Dierickx, Nadine Van Lierde, 
Jean Bilquin, Marc Maet, Geert Vercaemer en 
Noël De Buck – en hun studenten van de partij. 
Had jij met hen op voorhand een gesprek gehad? 
J.C.: Nauwelijks. Tijdens de ‘verkenning’ 

spraken we af  wat er op het programma 
stond en meteen daarna werden de opna
men gestart.
K.B./D.P.: Opvallend is dat de meeste docenten 
zwijgen. Jean Bilquin en Nadine Van Lierde zit-
ten er op een gegeven moment bij als van de hand 
Gods geslagen: ze richten hun blik naar de grond. 
Wat ze denken over kunst of  kunstonderwijs 
komen we niet te weten. Terwijl Panamarenko 
spreekt, is Karel Dierickx aanwezig – zo ver-
meldt tenminste het opnameschema – maar 
Dierickx zien we niet eens.
J.C.: Misschien hebben Bilquin, Van Lierde 
en Dierickx wel iets gezegd, maar hebben 
die uitspraken de definitieve versie niet 
gehaald. Dat is mogelijk.
K.B./D.P.: De discussie tussen Marc Maet en 
Joost Declercq heeft in elk geval wel de annalen 
van de uitzending gehaald. Maet zegt: ‘In schil-
derkunst is er een balans tussen denken, doen; je 
kunt niet louter iets helemaal honderd procent 
bedenken; dus het doen en het leren doen is ook 
heel belangrijk en mag je niet verwaarlozen.’ 
Declercq repliceert: ‘Maar dat is mijn kritiek 
precies op de academie: dat ze niet anders bezig 
zijn dan met techniek, maar dat er nooit serieus 
gedacht wordt over kunst.’
J.C.: Joost vloog er serieus in.
K.B./D.P.: Joost Declercq kende de Gentse situ-
atie door en door… 
J.C.: …natuurlijk! Hij werkte in Gent, eerst 
als coördinator van Het Gewad, daarna als 
galerist. Het was belangrijk dat er spijkers 
met koppen werden geslagen. Ik was blij dat 
Joost zijn nek uitstak.
K.B./D.P.: Op het opnameschema staat dat er 
op het einde van de derde dag een laatste contact 
met de directeur was gepland.
J.C.: Dat heeft niet plaatsgevonden, want 
Vlerick was met de noorderzon vertrokken. 
Er was wel een laatste gesprek met Wim Van 
Mulders, enkele van zijn collega’s en hun 
studenten. Dat laatste gesprek, waarop we 
steeds de docenten kunstfilosofie, kunstge
schiedenis en actualiteit uitnodigden, 
zagen we als een moment van reflectie op de 
kunstopleiding zelf.

5. Koninklijke Academie voor  
Schone Kunsten en het Hoger 
Nationaal Instituut, Antwerpen

K.B./D.P.: Het deel over de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten en het Nationaal 
Hoger Instituut te Antwerpen begint opnieuw 
met een korte inleiding van Chris Dercon. 
Vervolgens heeft hij een kort gesprek met secre-
taresse Esther Winkelmans. Met zijn eerste 
vraag aan haar is de toon meteen gezet: ‘Zijn er 
nog mensen die willen komen schilderen en 
komen beeldhouwen?’ Als Winkelmans het 
aantal kandidaten voor het ingangsexamen 
heeft genoemd, concludeert Dercon: ‘Dus je zou 
kunnen zeggen dat schilderen en beeldhouwen 
het minst populair zijn op dit moment?’ Het 
klinkt behoorlijk denigrerend.
J.C.: Ik denk dat er vanuit Gent naar de andere 
academies getelefoneerd is. Of  had Antwerpen 
zelf  contact opgenomen met Gent? 
K.B./D.P.: Suggereer je dat er communicatie 
tussen de academies is geweest voorafgaand aan 
jullie komst op 4 juni 1987? 
J.C.: Ik vermoed dat dat het geval is geweest 
en dat men om die reden zeer op zijn hoede 
was in Antwerpen.
K.B./D.P.: Dat hoeft anderzijds geen verwonde-
ring te wekken als je kennisneemt van Dercons 
laatdunkende vragen.
J.C.: Ik herinner me dat de ontvangst in 
Antwerpen een stuk koeler was dan in Gent. 
Gerard Gaudaen, de directeur van de 
Koninklijke Academie, was duidelijk op zijn 
quivive.
K.B./D.P.: Ook Gerard Gaudaen krijgt een aan-
tal zeer kritische vragen te verstouwen: ‘Zegt u 
dan dat de Koninklijke Academie […] een labo-
ratorium moet zijn waar alles mogelijk is. Of  
zegt u dat niet?’ En even later krijgt hij de vol-
gende opmerking te slikken – die evenwel niet 
het scherm heeft gehaald, maar die wel in de 
transcriptie van het gesprek staat – ‘Dus het 
experiment wordt eigenlijk bijna verdrongen of  
wordt in een hoekje gezet […]’. De directeur 
wordt in het defensief  gedrongen.
J.C.: Het mag duidelijk zijn dat we sceptisch 
waren over de onderwijsopvattingen van de 
Koninklijke Academie. We konden dat niet 
onder stoelen of  banken steken.
K.B./D.P.: Terwijl Gaudaen orakelt over ‘kunst 
en creativiteit en kennis van het metier’ steekt 
Chris Dercon ongegeneerd en achteroverleu-
nend een sigaret op.
J.C.: Ja, dat kon tellen. Het werd ongemak
kelijk.

K.B./D.P.: Op het einde van de scène zien we dat 
Chris Dercon even naar zijn oor grijpt. Eerder is 
duidelijk te zien dat hij een oorschelpje draagt. 
Stond jij in contact met hem?
J.C.: Niet alleen met hem, maar met alle 
camera en geluidsmensen. Ik zat in de cap
tatiewagen, samen met Eva Binnemans, en 
gaf  instructies aan mijn medewerkers.
K.B./D.P.: Jij stond dus niet op de opnameset?
J.C.: Neen. Tijdens de ‘verkenning’ sprak ik 
met alle betrokkenen de opnamesituatie 
door; daarna trok ik mij terug in de captatie
wagen en regelde ik het verloop van daaruit.
K.B./D.P.: Jij stuurde dus ongemerkt de hele 
ploeg?
J.C.: Uiteraard! Ik kende alle protagonisten; 
de camera en geluidsmensen kenden nie
mand. Ik stuurde de technici rechtstreeks 
aan: ‘Links staat Benoit Angelet! Blijf  daar 
staan.’ Ik kon de film maken die ik wilde 
zonder dat ik mijzelf  moest laten zien. 
K.B./D.P.: Wist Gaudaen dat je op die manier 
de film zou realiseren?
J.C.: Neen, geen enkele directeur had er 
zicht op. Die opnamewagen was mijn gehei
me wapen.
K.B./D.P.: En kende Gaudaen de namen van de 
gasten: Benoit Angelet, kunsttheoreticus; 
Guillaume Bijl, kunstenaar; en Adriaan 
Raemdonck, galerist, die te gast zijn in de 
Koninklijke Academie, en Jan Hoet, conserva-
tor, die het Nationaal Hoger Instituut bezoekt?
J.C.: Gaudaen had net als zijn collega’s het 
opnameschema ontvangen, maar of  hij dat 
gelezen heeft, weet ik niet. Ik heb er in alle 
geval geen vragen over gekregen.
K.B./D.P.: De meest sprekende scène in de 
Koninklijke Academie is zonder twijfel die in de 
beeldhouwstudio die gerund werd door Wilfried 
Pas en Guy Maclot. Guillaume Bijl komt er bin-
nengestormd, een colaflesje in de aanslag.
J.C.: Het is het mooiste moment van de film. 
Guillaume was briljant. ‘Is ier nie te waainig 
plots; kun de oak materiaol van tois mee
brenge, bijvoorbeeld een kas’: geweldige 
televisie. Ik kende Guillaume al een poosje. 
Ik respecteerde hem omdat hij altijd jonge 
kunstenaars heeft gesteund.

K.B./D.P.: Had jij op voorhand zicht op welke 
studenten in de klas aanwezig zouden zijn?
J.C.: Neen, dat was onbegonnen werk. In 
Antwerpen alleen bezochten we niet min
der dan drie ateliers. In het Nationaal Hoger 
Instituut heb ik wel alle individuele studio’s 
bezocht, tenminste van diegenen die me 
toegang wilden verlenen. Sommigen deden 
de deur dicht toen ze hoorden dat ik voorbij 
zou komen en anderen gaven aan dat ze 
niet mee wilden werken.
K.B./D.P.: In het Nationaal Hoger Instituut is 
Jan Hoet de hoofdrolspeler. Hij doet precies het 
omgekeerde van wat alle andere gasten doen: in 
plaats van het werk van Lene Keunen, een jonge 
kunstenaar, kritisch te benaderen, hemelt hij 
het op. Hugo Heyrman, als professor schilder-
kunst verbonden aan het Nationaal Hoger 
Instituut, kan zijn oren niet geloven.
J.C.: Ik was even verrast dat hij dat werk 
goed vond.
K.B./D.P.: Het is totaal ongeloofwaardig wat 
hij over het werk vertelt. Hij lijkt ervan uit te 
gaan dat om het even wat hij zegt als zoete koek 
zal worden geslikt. 
J.C.: Ja, dat typeert hem ten voeten uit. 
K.B./D.P.: Terwijl in Gent op het einde van het 
bezoek een soort van informeel samenzijn 
plaatsvindt, zitten de studenten in Antwerpen 
keurig achter elkaar in een klasje. De setting is 

Kunstonderwijs in 
Vlaanderen in 1987:  
een nulmeting

Toen Jef Cornelis en Chris Dercon in de zomer 
van 1987 de film 3 x kunstonderwijs realiseer
den, waren reeds enige jaren onderhandelin
gen gaande over de hervorming van het kunst
onderwijs in Vlaanderen. In de film komen de 
meningen van de drie geïnterviewde directeurs 
over deze hervormingen niet of nauwelijks aan 
bod, terwijl zij er in de gesprekken met Chris 
Dercon wel uitspraken over deden. De onder
staande citaten zijn afkomstig uit transcripties 
van de gesprekken die bewaard zijn gebleven 
in het archief van de openbare omroep. Aan 
de hand van de citaten kunnen niet alleen de 
opinies van de betrokken directeurs over de 
geplande wijzigingen worden nagetrokken, ze 
bieden ook inzicht in de situatie van het kunst
onderwijs in Vlaanderen anno 1987. 

Pierre Vlerick: Er zijn al heel wat gesprek
ken die nu verlopen, heel wat gesprekken in 
Brussel op ministerieel vlak bijna om een lange 
type te vormen, waar ik griezelend tegen ben. 
De toegangsmogelijkheden tot de academie 
gaan heel wat scherper worden. De studies 
zullen langer duren, de examens zullen heel 
wat harder zijn en dat houdt in, en dat vrees ik, 
dat het Hoger Kunstonderwijs in Vlaanderen 
een net van Normaalscholen zal zijn, waar men 
perfect de mensen vormt [die de handleiding 
kunnen volgen] om blote madams op een wit 
papier te tekenen.
Chris Dercon: Wat moet er volgens u dan 
veranderd worden? Hoe zou het kunstonderwijs 
er eigenlijk moeten uitzien?
P.V.: Zoals hier. Zeer kort, excuus.

*
Chris Dercon: In 68 hebben zich een aantal 
veranderingen voorgedaan binnen het kunst
onderwijs. We staan voor de deur van een aan
tal nieuwe veranderingen. Er zijn weer gesprek
ken op gang gekomen. Hoe zou volgens u het 
kunstonderwijs er eigenlijk moeten uitzien?
Gerard Gaudaen: Wel. Het kunstonderwijs zal 
altijd in de eerste plaats het accent moeten 
leggen op het creatieve. […]
C.D.: Wat moet er dan veranderd worden? 
G.G.: Van mijn part moet er niet zoveel 
veranderd worden omdat de structuur, zoals 
zij momenteel is, niet zo slecht is. Ik denk dat 
er momenteel een aantal mogelijkheden zijn 
voor die kunstenaars of voor die jonge mensen 
die zich daaraan willen interesseren. Alleen 
gaat het naar een bepaalde structuur toe die 

overstapmogelijkheden laat die wanneer men 
bijvoorbeeld ziet dat men verkeerd zou gekozen 
hebben, na een eerste of een tweede jaar, die 
dus nog gemakkelijker overstapmogelijkhe
den van het een naar het ander, ook naar de 
universiteit bijvoorbeeld, ik denk aan kunstge
schiedenis, of zij die hier dan toch ervaren dat 
ze na een paar jaar niet geroepen zijn om vrij 
kunstenaar te worden, dat zij ook nog mogelijk
heden krijgen op een ander terrein. Dat is een 
van de opties dacht ik voor de toekomst.

*
Paul Lerno: Er wordt gewerkt aan een heel 
grote hervorming. Binnen de Hoge Raad is men 
nu al een paar jaar bezig met […] een aparte 
wet […] voor het hoger kunstonderwijs, waar
door dus het kunstonderwijs zou ingeschakeld 
worden in de algemene onderwijsorganisatie, 
zijnde de indeling in het korte en lange type. 
[…]
Chris Dercon: Maar heeft dat zijn voordelen?
P.L.: Ik geloof dat het voordelen en nadelen 
heeft. Ik ga zeggen dat het niet zomaar iets – dit 
is niet zomaar allemaal koek en ei, maar ik ben 
wel van één punt overtuigd, maar het is een 
extern punt eigenlijk, een beetje vreemd aan 
het Hoger Kunstonderwijs, aan het heel speci
fieke van kunstonderwijs: men kan er niet aan 
uit. Men moet het kunstonderwijs inschakelen 
in de algemene bestaande onderwijsconcep
ten, want anders wordt het kunstonderwijs 
ook helemaal een randgeval, dat zo een beetje 
buiten de maatschappij zal staan. En volgens 
mij wordt het kunstonderwijs dan een soort 
vergeetput, ja. […]
C.D.: Wie zit er nu in zo’n Hoge Raad? […] 
Zitten daar beeldendekunstspecialisten in, die 
de noden van de basis kennen?
P.L.: Daar zitten er in maar daar zitten ook veel 
directeurs in van scholen.
C.D.: Wie zijn dan de beeldendekunstspecialis
ten in die Hoge Raad? Zijn dat belangrijke kun
stenaars of mensen die al jaren in aanraking 
zijn met het beeldendekunstgebied? Zijn dat 
museumdirecteuren?
P.L.: Neen, van de museumdirecteuren zit er 
geen enkele in. Het zijn allemaal mensen uit het 
onderwijs, echte onderwijsmensen.
C.D.: Dus de Hoge Raad marginaliseert zichzelf 
al?
P.L.: Neen, dat is nu eenmaal zo dat dat het 
gevolg is van Koninklijke Besluiten die die Hoge 
Raden vaststellen. Wat erop neerkomt dat die 
Hoge Raad bijna helemaal samengesteld is uit 
schooldirecteurs en ten tweede uit personeels
leden uit het kunstonderwijs en dat die dan 
namens de vakbonden afgevaardigd worden. 
Maar eigenlijk is het een onderonsje van men
sen van het kunstonderwijs.

Chris Dercon voor de Koninklijke Academie  
in Antwerpen
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helemaal anders. Was dat een commentaar op 
het hiërarchische systeem van de academie in 
Antwerpen?
J.C.: Als dat al het geval is geweest, dan was 
het volstrekt onbewust, maar dat neemt 
niet weg dat de verhoudingen in Antwerpen 
inderdaad zeer hiërarchisch van aard 
waren.
K.B./D.P.: De sectie over Antwerpen eindigt 
betekenisvol met de woorden ‘pure indoctrina-
tie’ die door een student worden uitgesproken. 
Een harder besluit was niet denkbaar.
J.C.: Dat kan ik niet ontkennen.

6. Hoger Sint-Lukasinstituut, Brussel

K.B./D.P.: Het laatste deel, dat handelt over 
Sint-Lukas Brussel, wordt bijzonder kritisch op 
gang getrokken door Chris Dercon, die na de 
gebruikelijke introductie een gesprek voert met 
directeur Paul Lerno. Terwijl Chris met de 
publiciteitsfolder zwaait, zegt hij: ‘Het lijkt wel 
of  vooral deze school bezig is met promotie.’
J.C.: ‘Hoe word ik Da Vinci?’: dat was de slo
gan van SintLukas. Dat kon tellen – een straf  
staaltje van marketing als je het mij vraagt.
K.B./D.P.: De volgende vraag is ook niet mals: 
‘Waarom is er een verschil tussen schilder- en 
beeldhouwkunst, en het experimentele atelier? 
Moeten experimenten niet kunnen binnen 
schilderen en beeldhouwen dan?’ 
J.C.: Chris en ik hadden sterk de indruk dat 
er in SintLukas vooral aan image building en 

marketing gedaan werd. Als je hoort wat 
docenten zoals René Hertecant en Koenraad 
Tinel verklaarden over het aanleren en exa
mineren van technieken, dan wist je 
genoeg: in feite was SintLukas geen haar 
beter dan de twee andere academies.
K.B./D.P.: In Sint-Lukas waren de genodigden 
Anny De Decker, voormalige galeriste; Wilfried 
Huet, directeur van de Gemeentelijke Academie 
voor Beeldende Kunsten van Waasmunster; 
Willy Van Sompel, kunstenaar; en Bart 
Verschaffel, kunsttheoreticus. Een heel opval-
lende scène is deze waarin Bart in een informele 
sfeer met een aantal studenten praat. Pas in 
tweede instantie valt op dat Fik Van Gestel, 
docent van Sint-Lukas, erbij zit. Je hebt bijna 
het gevoel dat ook hij een student is, omdat hij 
er gewoon bij is gaan zitten.
J.C.: Het was duidelijk dat het er in Sint
Lukas heel wat minder hiërarchisch aan 
toeging dan in de Koninklijke Academie 
van Antwerpen. Voor de rest lag in Sint
Lukas net als in Antwerpen de nadruk op 
het ambachtelijke. De ontwikkeling van 
ideeën, de reflectie op het kunstenaarschap 
hadden geen prioriteit.
K.B./D.P.: Waarom had je Wilfried Huet uitge-
nodigd als gast?
J.C.: Huet had in 1984 zijn medewerking 
verleend aan de dertiende episode van 
IJsbreker, Er gebeurt iets in mijn dorp getiteld. 
Hij was de drijvende kracht achter de GA, de 
Galerij van de Academie van Waasmunster. 
Wat hij in dat dorp voor elkaar had gekre
gen, was ronduit indrukwekkend. Ik had 
heel veel sympathie voor hem en zijn werk
zaamheden.
K.B./D.P.: Waarom komt hij dan niet aan het 
woord?
J.C.: Ofwel heeft hij niets gezegd, ofwel heb 
ik geen fragmenten geselecteerd waarin hij 
aan het woord kwam, dat weet ik niet meer. 
Ik beschikte over een ongelofelijke hoeveel
heid materiaal. Ik had drie camera’s die heel 
veel uren hadden opgenomen. Het was zaak 
om de meest sprekende excerpten over te 
houden en tot een geheel te smeden.
K.B./D.P.: Dat Narcisse Tordoir, docent van 
Sint-Lukas, zegt dat hij vertrekt naar de 
Rijksacademie in Amsterdam en ‘weggaat uit dit 
apenland’, was voor jou bijvoorbeeld significant.
J.C.: Ik heb die uitspraak bewust opgeno
men. Daar is geen twijfel over mogelijk. 
K.B./D.P.: Een ander voorbeeld van een polemi-
sche uitlating is die van Lieven Delafortrie van 
het experimenteel atelier: ‘Wij worden gere-
geerd door kommaneukers, op een manier die 
niet te doen is… dat is de toenemende bureau-
cratisering.’ Die uitspraak heb je ook bewust in 
de film opgenomen?
J.C.: Ja, maar wat ik heb weggelaten, vraag 
het me niet, want dat weet ik niet meer.
K.B./D.P.: Afgaande op de fragmenten die de film 
hebben gehaald, moet de conclusie wel luiden dat jij 
sceptisch was over het Vlaamse kunstonderwijs.
J.C.: Sceptisch? Ik heb er mijn heel leven 
tegen gevochten!
K.B./D.P.: Hoe moest het kunstonderwijs vol-
gens jou dan worden opgevat?
J.C.: Ik was de mening toegedaan dat je in 
Vlaanderen met één kunstacademie ruim 
genoeg had. Ik ben daar nog altijd van over
tuigd. Het heeft geen zin om elk jaar hon
derden schilders en beeldhouwers te laten 
afstuderen.

7. Het eindspel

K.B./D.P.: In jouw archief  en in het archief  van 
de VRT hebben we interessante documenten aan-
getroffen over de ontvangst van 3 x kunstonder
wijs. Op 16 juni 1987, slechts vier dagen na de 
laatste opnamesessie in Brussel, ontvang je op je 
thuisadres een brief  van Paul Lerno, directeur 
van Sint-Lukas. Hij schrijft je: ‘Daarnet ontving 
ik enige docenten van andere afdelingen. Ze druk-
ten de wens uit dat ik U zou verzoeken geen ver-
warring te zaaien en het geheel van het instituut 
niet te identificeren met 1 of  2 ateliers. De ver-
scheidenheid van de ateliers, elk duidelijk geïnspi-
reerd door een andere titularis, is inderdaad zeer 
groot. Deze verscheidenheid betekent dan ook 
onze rijkdom.’ Het is duidelijk dat het draaien 
van de film voor de nodige onrust had gezorgd. 
Lerno stuurt bovendien een kopie naar Chris 
Dercon. Dat is geen detail. Dercon verdient er op 
dat moment zijn brood.
J.C.: Er was inderdaad deining ontstaan. Het 
is het beste bewijs dat we SintLukas niet 
anders hebben benaderd dan de andere 
instituten. Maar Lerno heeft me niets kwa
lijk genomen in verband met die film. Ik 
meen me te herinneren dat ik er met hem 
zelfs een gesprek over gehad heb.

K.B./D.P.: De film beroert ook elders de gemoe-
deren, zelfs nog voordat hij gemonteerd is. Op 
13 juli 1987 richt Jan De Groof, kabinetschef  
van Theo Kelchtermans, gemeenschapsminister 
van Onderwijs en Vorming, een brief  aan Cas 
Goossens, administrateur-generaal van de VRT, 
waarin hij schrijft: ‘Vanwege personen van het 
kunstonderwijs die meewerkten aan dit pro-
gramma wordt de vrees geuit dat dit programma 
tendentieus negatief  zou zijn en aldus ten 
onrechte het imago van het hoger kunstonder-
wijs zou schaden. Gelet op het niveau van ons 
kunstonderwijs zou het zeer ten onrechte zijn. 
Mag ik u vragen waakzaam te zijn opdat ook in 
deze de objectiviteit zou bewaard blijven.’ Welke 
‘personen van het kunstonderwijs’ zouden De 
Groof  benaderd hebben, zodat hij die brief  
schreef  over een film die nog niet eens bestond?
J.C.: Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, 
maar ik denk dat die mensen uit het 
Antwerpse kwamen, uit de kringen rond 
Gaudaen. Ze hadden onraad geroken, zoveel 
is zeker.
K.B./D.P.: Het is heel interessant om te zien 
hoe er in de openbare omroep met die brief  
wordt omgegaan. Eerst wordt Bert Hermans, 
directeur-generaal Televisie, op de hoogte 
gebracht. Hij meldt het aan Jan Van der 
Straeten, directeur Cultuur, die op zijn beurt 
Hilda Verboven, hoofd van de Dienst Kunst-
zaken, informeert. 
J.C.: Hermans zal Verboven zelf  wel hebben 
getipt.
K.B./D.P.: Uiteindelijk schrijft Claude 
Blondeel, de producer van 3 x kunstonderwijs, 
een nota waarin hij de argumenten ter verdedi-
ging opsomt. Die nota volgt daarna de omge-
keerde weg zodat Cas Goossens een antwoord 
kan sturen naar de kabinetschef  van gemeen-
schapsminister Theo Kelchtermans.
J.C.: Zo hoort een bureaucratie te werken. 
Meer kan ik daar niet op zeggen.
K.B./D.P.: Blondeel schrijft in zijn nota: ‘Daar 
wij er ons bewust van waren dat het program-
ma Kunstonderwijs in Vlaanderen vatbaar 
zou kunnen zijn voor enige controverse, hebben 
wij er van in den beginne over gewaakt het 
objectiviteitsbeginsel zo nauwgezet mogelijk in 
acht te nemen. […] ik kan het alleen maar 
betreuren dat er nu reeds – het programma 
moet nog gemonteerd worden – een sfeer van 
argwaan (stemmingmakerij?, intimidatie?) 
ontstaat bij bepaalde instanties.’ De nota ein-
digt wel met een spectaculair voorstel: ‘De 
makers van het programma vragen de toelating 
eventueel gebruik te maken van de brief  van de 
Heer J. De Groof  bij wijze van begingeneriek.’
J.C.: Ik was vergeten dat ik het spel zo hoog 
wilde spelen. Dat voorstel heeft het vanzelf
sprekend niet gehaald.
K.B./D.P.: Blondeel gooit evenwel ook olie op de 
golven: ‘Daar het programma pas gemonteerd 
wordt tijdens de eerste week van augustus, kan 
het desgevallend gevisioneerd worden vanaf  de 
achtste.’ 
J.C.: Wou hij zich indekken? Wat er ook van 
zij, de top van de VRT heeft van die moge
lijkheid geen gebruik gemaakt.
K.B./D.P.: De VRT-top heeft het programma 
niet op voorhand bekeken, terwijl daartoe wel 
de mogelijkheid bestond?
J.C.: Neen. De zwakte van het instituut heeft 
mij mogelijkheden geboden, zo simpel is het.
K.B./D.P.: Je stond hoe dan ook onder druk. 
Hebben die brieven van Lerno en De Groof  tot 
enige vorm van zelfcensuur geleid?
J.C.: Ze hebben me niet klein gekregen.
K.B./D.P.: Er moet nog gemonteerd worden, je 
kan kiezen welke fragmenten erin komen of  
eruit blijven.
J.C.: Ik heb de film gemaakt die ik wilde 
maken.
K.B./D.P.: Na de uitzending van de film op 26 
augustus 1987 breekt pas echt de pleuris uit. De 
eersten die een brief  richten aan Cas Goossens 
zijn de directeurs van het kunstonderwijs met 
beperkt leerplan. Dat is op zich vreemd want het 
type onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk 
waren, komt niet aan bod in de film. Weinig later 
volgen brieven van Albert Tersago, een inspec-
teur van het Ministerie van Onderwijs, en René 
Smits, ererijksinspecteur van het kunstonder-
wijs. De brieven van beiden zijn geschreven op 
dezelfde dag: 7 september 1987.
J.C.: Het mag duidelijk zijn dat het een geco
ordineerde actie was.
K.B./D.P.: Klap op de vuurpijl is evenwel een 
brief  van Jan De Groof. De kabinetschef  van 
gemeenschapsminister Theo Kelchtermans 
schrijft: ‘Na visie van een video-opname van de 
gemiste uitzending, wens ik uitdrukkelijk te pro-
testeren tegen de tendentieuze strekking van de 
uitzending. Ik verzoek U dan ook de zich opdrin-
gende maatregelen te overwegen. Desgevallend 
houd ik mezelf  graag ter beschikking.’

J.C.: Dat laatste was ik vergeten. Ik wist niet 
meer dat het er zo heftig aan toe was gegaan.
K.B./D.P.: Wat zouden die ‘zich opdringende 
maatregelen’ kunnen zijn?
J.C.: Wat denken jullie zelf? Een blaam? Of  
ineens ontslag?
K.B./D.P.: Was dit een gebruikelijke manier 
van doen?
J.C.: Dat gebeurde voortdurend. Je moest 
daarmee leren leven. Iedereen die zijn nek 
uitstak in de openbare omroep, kreeg vroeg 
of  laat de volle lading.
K.B./D.P.: Uit de interne correspondentie die 
opnieuw langs de diverse hiërarchische knoop-
punten gevoerd werd, blijkt dat alle leidingge-
venden als een man achter jou gaan staan. 
Verboven, Hermans en Goossens sluiten zich bij 
Blondeels argumentatie aan dat ‘de aanpak van 
het programma misschien hard [was], maar 
[dat] er op een pertinente manier gepeild [werd] 
naar de zin van het kunstonderwijs. Dat de pro-
grammamakers het kunstonderwijs zouden 
‘geviseerd’ hebben is een subjectieve interpreta-
tie.’ Hoe verklaar jij die eensgezindheid?
J.C.: Hilda Verboven was mijn steun en toe
verlaat; zij stond op haar beurt onder 
bescherming van Bert Hermans, directeur
generaal Televisie. Dat Chris de neef  van 
Cas Goossens was, zal ook wel geen nadeel 
zijn geweest.
K.B./D.P.: De enige die geen genoegen neemt met 
de brief  van Cas Goossens, is Jan De Groof. Op 
30 november 1987 komt hij opnieuw terug op 
de affaire. In een derde brief  aan Goossens schrijft 
hij: ‘De bezwaren die door ons – en door velen 
met ons – geformuleerd werden betroffen niet de 
keuze van de scholen noch de vrijwillige mede-
werking van professoren en leerlingen, maar 
vooral de wijze van interviewen en de selectie die 
men bovendien uit deze interviews maakte. Deze 
leidden er niet zozeer toe dat de ‘aanpak mis-
schien hard’ was maar vooral vertekend, wat nog 
versterkt werd door de eenzijdigheid van com-
mentatoren uit de kunstsector.’ Hij is dus eigen-
lijk de enige die de film echt goed bekeken heeft.
J.C.: Ja, dat kan je achteraf  zeggen, maar hij 
diende andere – en naar mijn idee, verkeer
de – belangen.
K.B./D.P.: Hij stuurt in die derde brief  niet 
meer aan op sancties, maar hij stelt wel: ‘Omdat 
ik ervan overtuigd ben dat uw voortdurende 
bekommernis de objectiviteit van de BRT is, ben 
ik zo vrij te blijven aandringen op een corrige-
rende uitzending.’
J.C.: Daar is niets van in huis gekomen. De 
affaire eindigde op een sisser.
K.B./D.P.: Is er iets van die geschiedenis blijven 
hangen?
J.C.: Neen, in Vlaanderen dooft alles eerder 
vroeg dan laat. Hetzelfde kan je zeggen over 
de impact van de film. Heeft die film zoden 
aan de dijk gezet? Neen! In Vlaanderen kan 
je niets doorbreken. Alles slijt.

Transcriptie: Soetkin Beerten
Redactie: Koen Brams

Met dank aan argos voor het beeldmateriaal

Chris Dercon in gesprek met Gerard Gaudaen

Chris Dercon: ‘ ’aannemingsvoorwaarden: houder 
zijn van het diploma hoger secundair onderwijs en 

geslaagd zijn in de toelatingsproef; programma: 32-36 
uren per week; tekenen naar model: 4 uur in alle afde-
lingen.’ Er mankeert nog alleen een uitroepingsteken.’

Chris Dercon voor SintLukas in Brussel

Chris Dercon in gesprek met Paul Lerno

Chris Dercon: ‘Het lijkt wel of  vooral deze school bezig 
is met promotie.’

Chris Dercon in gesprek met Bruno Van Dijck

Chris Dercon: ‘Heeft u zelf  de theorieën van Schapiro 
gelezen over de manier waarop Cézanne bijvoorbeeld 

verkortingen schildert van landschappen?’  
Bruno Van Dijck: ‘Nee.’ Chris Dercon: ‘De analyse van 

Mont Sainte-Victoire, heeft u die ooit gelezen?’  
Bruno Van Dijck: ‘Nee.’ Chris Dercon: ‘Kandinsky, de 

geschriften van Madame Blavatsky?’ Bruno Van Dijck: 
‘Nee.’ Chris Dercon: ‘Hoe werkt u dan?’

Adriaan Van Raemdonck

Adriaan Van Raemdonck: ‘Het gekke is dat als ik in 
de academie kom, dat ik dan natuurlijk ondervind dat 

er niet veel verandert om het zo te zeggen, alleen dat 
de gang beneden wat donkerder geworden is, dat er 

meer reglementen zijn, dat voel je ook, dat de vrijheid 
afgenomen is, denk ik. En dat op bepaalde punten men 

toch nog in een eeuw zit… sommige dingen doen mij 
toch een beetje pijn, dat je zegt: we leven toch in 1987.’
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1. Ouverture

Koen Brams: Guillaume, jij hebt meegewerkt 
aan 3 x kunstonderwijs – een film van Jef  
Cornelis die door de Vlaamse openbare omroep 
werd uitgezonden op 26 augustus 1987. Hoe 
kijk jij vijfentwintig jaar later terug op de 
onderwijssituatie zoals die door Cornelis werd 
vastgelegd?
Guillaume Bijl: Wat mij in deze film is opge
vallen, is dat de docenten zeer weinig over 
kunst spraken. Wisten zij wel welke heden
daagse kunst er gemaakt werd? Konden zij 
de werken die hun studenten aan het maken 
waren toetsen aan de wereld van de kunst 
die buiten de muren van de academie in 
volle ontwikkeling was? In de academie van 
Antwerpen, waar ik het beeldhouwatelier 
bezocht, werd het artistieke in alle geval 
danig verwaarloosd; de focus lag volledig op 
het ambachtelijke.
K.B.: Vaast, wat heeft de film jou bijgebracht? 
Wat ben jij te weten gekomen over het Vlaamse 
kunstonderwijs anno 1987?
Vaast Colson: Het is een uitermate deprime
rend verhaal en ik vond het lastig om te blij
ven kijken. Dat had niet te maken met de 
docenten of  de studenten die aan het woord 
kwamen, maar met de strategie van de film
maker. Het is haast agressief  om op die 
manier instituten binnen te vallen en vra
gen te stellen aan studenten en docenten, 
die onmiddellijk het antwoord van hun 
leven moeten geven. Het zijn bovendien vra
gen waar je beter lang en geduldig over 
nadenkt. Ik zag heel veel bange blikken. Dat 
is een pijnlijke vaststelling, want kunst gaat 
voor mij over het tegengestelde.
K.B.: Guido, hoe heb jij naar de film gekeken?
Guido Goossens: Enerzijds wil ik mij aanslui
ten bij wat Vaast stelt. Ik geef  zelf  les aan de 
Universiteit van Maastricht en ben ook als 
docent verbonden aan de Academie voor 
Beeldende Kunst van Maastricht. Ik vraag 
me af  of  je ook geen angstige blikken zou 
capteren als je mijn collega’s of  mijn studen
ten met dit soort vragen zou bestoken. De 
problemen die de film aankaart, zijn echter 
nog steeds heel erg actueel. Een van de dis
cussies die in de film wordt gevoerd, heb ik 
nog zeer recentelijk gehad met de docenten 
van de academie. Wanneer moet je begin
nen met het onderwijzen van filosofie? Dat 
was de vraag die speelde. Moet je meteen in 
het eerste jaar beginnen? Of  moet je filosofie 
pas aan bod brengen in het tweede of  derde 
jaar? Een van mijn gesprekspartners koos 
voor het laatste omdat je anders de ‘creativi
teit’ in de kiem zou smoren. De film stelt 
onder meer deze kwestie aan de orde en dat 
vind ik buitengewoon belangwekkend.

2. Media en de organisatie van het 
onderwijs

K.B.: De kwestie van de plaats van het vak filo-
sofie in een opleiding tot kunstenaar is slechts 
een van de immer terugkerende vraagstukken. 
Een ander onderwerp betreft de organisatie van 
de ateliers. In de drie academies die in 1987 
geportretteerd worden – naast de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, 
ook de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Gent en de Hogeschool Sint-Lukas 
in Brussel – worden de ateliers per medium 
opgezet. Er is een atelier voor beeldhouwkunst, 
een atelier voor schilderkunst en – in Sint-
Lukas – een experimenteel atelier. Hoe kijken 
jullie naar deze organisatie van het kunstonder-
wijs, ermee rekening houdend dat de kunstwe-
reld ondertussen ook geëvolueerd is: sinds 
1987 bedienen kunstenaars zich niet van min-
der, maar – integendeel – van meer media.
V.C.: Als ik de situatie die Cornelis in 1987 
heeft gefilmd vergelijk met de toestand die ik 
als student van de Academie voor Schone 
Kunsten van Antwerpen ervoer in 1997, en 
vervolgens beide afzet tegen de stand van 
zaken waarvan ik nu getuige ben als docent 
in diezelfde academie, dan moet ik wel tot de 
conclusie komen dat er in wezen niet heel 
veel veranderd is. Schilder en beeldhouw
kunst worden er nog steeds op dezelfde 

wijze onderwezen. Het studio based onder
wijs heeft een lange geschiedenis en men is 
blijkbaar niet bereid om die traditie over
boord te gooien. Sommigen willen dat wel, 
anderen houden het tegen.
K.B.: Wat is jouw eigen standpunt?
V.C.: Persoonlijk blijf  ik voorstander van de 
studiobenadering. De jonge mensen die 
naar de academie willen komen, hebben in 
haast alle gevallen ook een specifiek medi
um op het oog. Ze weten – of  denken te 
weten – dat ze schilder of  beeldhouwer wil
len worden. Ik geef  zelf  les in het schildera
telier. Dat zo’n studio bij sommige studen
ten weerstand oproept, vind ik juist een zeer 
positief  gegeven. Als iemand uit de dwang
buis van een medium wil ontsnappen, dan 
moet dit zeker kunnen. De studio’s maken 
zo’n tegenreactie mogelijk, dat vind ik het 
belangrijke van die opzet. 
K.B.: Is het niet eigenaardig om de vrije kun-
sten op te delen in ateliers als je weet dat som-
migen daar zullen willen uitbreken?
V.C.: Neen, ik vind dat niet vreemd. Mocht 
het één open atelier zijn, dan zouden we met 
hetzelfde probleem te maken hebben. Jonge 
mensen die ervoor kiezen om kunstenaar te 
worden, zullen steeds grenzen proberen op 
te zoeken.
K.B.: Stel dat een leerling van de studio schil-
derkunst een website wil maken, hoe moet dat 
dan binnen die structuur?
V.C.: Als een student met zo’n vraag op mij 
zou afstappen, dan zou ik hem zo goed 
mogelijk proberen te begeleiden. Vanuit 
mijn eigen praktijk denk ik ook na over web
sites. Ik zou de student in eerste instantie 
bevragen. Waarom wil hij een website 
maken? Om zich te promoten of  omdat alle 
kunstenaars een website hebben of  omdat 
hij daarin een medium ziet om zich uit te 
drukken? Mocht er technische ondersteu
ning nodig zijn, dan zou ik de student in 
contact brengen met een docent van de stu
dio grafische vormgeving.
K.B.: Guillaume, jij hebt jarenlang lesgegeven 
aan de academie van Münster. Hoe ziet het 
Duitse model eruit? 
G.B.: In Münster stellen zich jaarlijks zo’n 
350 jonge mensen kandidaat om aan de aca
demie te komen studeren. Aan de hand van 
de dossiers wordt een eerste selectie gemaakt. 
De studenten die worden toegelaten – zo’n 
dertig à veertig per jaar – komen in een oriën
tatiejaar terecht. Ze gaan aan de slag in een 
gezamenlijk atelier. Na het eerste jaar is er 
een evaluatie, die overigens helemaal niet 
streng is. Vanaf  het tweede jaar werkt elke 
student in een klas die begeleid wordt door 
een professor. Het gebeurt ook dat een stu
dent gedurende zijn werkperiode van klas/
professor verandert. Ik ben een grote voor
stander van het Duitse systeem. Ik ben zeker 
geen voorstander van een strikte scheiding 
tussen een beeldhouw en een schilderatelier.
K.B.: Waarom? Wat zie je als de belangrijke 
voordelen?
G.B.: Het is niet alleen de klassenstructuur die 
goed is, maar ook de technische en theoreti
sche begeleiding, waar alle studenten beroep 
op kunnen doen, ongeacht in welke klas ze 
werkzaam zijn. Artistieke, theoretische en 
technische begeleiding hebben dus een eigen 
plaats. Ik zie dat als een belangrijk voordeel.
V.C.: Ik wil hierbij toch aanstippen dat van 
deze structuur een geweldige druk kan uit
gaan: voor de docent omdat hij als het ware 
tekent voor de studenten die bij hem komen 
werken; voor de student omdat hij zich moet 
zien te ontworstelen aan de signatuur van 
de docent. Ik vind het niet evident.
K.B.: Guillaume, als je als student in een klas 
van een professor belandt, die bijvoorbeeld schil-
dert, moet je je dan ook aan die ene specifieke 
discipline houden?
G.B.: Nee, zo strikt is het niet. Als professor 
begeleidde ik onder meer beeldhouwers, 
schilders, videokunstenaars en fotografen. 
Wat ik daarentegen vreemd vind, is die 
afdeling Vrije grafiek aan de academie van 
Antwerpen. Ik vind dat merkwaardig. Niet 
dat men grafiek maakt; Picasso en Warhol 
deden dat ook, maar zij hadden daarnaast 
een praktijk als ‘autonoom’ kunstenaar. 

Hoe kan vrije grafiek evenwel een discipline 
op zichzelf  zijn? En die docenten, weten die 
wel waar ze mee bezig zijn?
K.B.: Guido, welke keuzes zijn in de Academie 
voor Beeldende Kunst van Maastricht gemaakt 
als het gaat over de omgang met media en tech-
nieken?
G.G.: De Academie voor Beeldende Kunst 
van Maastricht is een van de Nederlandse 
academies die een zogenaamde ‘brede start’ 
organiseert en in die zin niet zoveel verschilt 
van het Duitse model. Eerst is er dus een 
algemeen of  propedeusejaar. Na afloop van 
dat eerste jaar word je niet verplicht om een 
voorkeur uit te spreken voor een bepaald 
medium. Je wordt enkel voor de keuze 
geplaatst of  je autonoom of  toegepast wil 
werken. De afdeling Autonoom biedt een 
open traject van drie jaar aan. De docenten 
hebben weliswaar specifieke expertise in 
huis, maar ze stellen zich eerder op als bege
leiders van de studenten, niet in technische 
maar in artistieke zin.
K.B.: Vaast, als je enerzijds de situatie van 
1987 beschouwt, en anderzijds de verhalen uit 
het buitenland beluistert, is het dan niet vreemd 
dat er op het vlak van die mediageoriënteerde 
benadering in de Antwerpse Academie niets 
verandert? Is er ten minste een discussie in de 
academie over dat onderwerp?
V.C.: Een school kan je vergelijken met een 
kraan die opengedraaid is: er wordt niet 
heel veel tijd uitgetrokken om stil te staan 
bij de uitgangspunten of  ze te heroverwe
gen. De praktijk is vaak dwingender dan we 
zouden willen. Wordt er dan helemaal niet 
gereflecteerd of  gediscussieerd? Toch wel, 
ook omdat er voortdurend een wissel van de 
wacht is. Er worden jongere lesgevers aan
gesteld die de discussie over de organisatie 
van het onderwijs oppoken. Er zit heel veel 
potentieel in de academie. Zelf  heb ik abso

luut geen problemen met de onderwijsop
vatting in de academie. Ik beweeg erin op 
mijn manier. Mocht de opzet worden gewij
zigd, dan zou ik me er op een andere manier 
in bewegen.

3. Ambacht en reflectie

K.B.: Een aspect dat in de film voortdurend aan 
bod komt en waarop Guillaume reeds heeft 
gewezen, is de plaats van het ambacht. Moet de 
klemtoon liggen op het metier of  op het ontwik-
kelen van ideeën, waarbij de kwestie van de 
materialisering pas in tweede instantie aan de 
orde komt?
V.C.: Er wordt heel veel met begrippen 
gegoocheld, overigens ook door de acade
mies zelf  wanneer er promotiefolders wor
den uitgestuurd. Een woord als metier zou 
ik nooit gebruiken. De ontwikkeling van 
ideeën en de totstandkoming van kunstwer
ken wil ik absoluut niet opsplitsen. Het heeft 
geen zin om in zulke termen te denken.
K.B.: In de film van Cornelis stelt Bruno Van 
Dijck, die schilderkunst doceert: ‘Ik denk dat we 
in een kunstschool zoals deze toch moeten ver-
trekken vanuit de praktijk en vanuit misschien 
de liefde voor het vak.’ Is de aanpak gewijzigd 
sinds 1987?
V.C.: Ik denk dat er wel wat veranderd is, 
maar als je er vandaag terug zou binnenval
len met een filmploeg, dan zou je dat mis
schien niet opmerken. In elke afdeling wordt 
er een cursus modeltekenen gedoceerd. Ik 
vind dat nog altijd heel relevant, maar dat 
tekenen moet niet worden verdedigd in de 
naam van ‘ambacht’ of  ‘metier’. Zelf  zou ik 
het veel liever hebben over waarneming en 
over de aanscherping van sensibiliteit. Het 
gaat niet over kunnen tekenen, maar over 
kunnen zien! Dat je een stilleven van 

‘Morgen is alles anders’ – Over kunstonderwijs  
(in Vlaanderen, Nederland en Duitsland)

Panelgesprek met Guillaume Bijl, Vaast Colson en Guido Goossens, gemodereerd door Koen Brams
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Cézanne opnieuw op het canvas kan tove
ren, is veel minder belangrijk dan de waar
neming die eraan vooraf  is gegaan. Het gaat 
over concentratie en engagement. Ik zou de 
discussie op een diepmenselijk en filosofisch 
niveau willen tillen.
K.B.: Guido, welke positie neem jij in het debat 
over ambacht en reflectie in?
G.G.: Ik pleit voor een evenwicht. Theorie en 
reflectie verdienen zeker aandacht vanaf  het 
eerste jaar, maar je moet ook goed kijken 
naar de invulling daarvan. Het heeft geen 
zin om die jonge mensen te bestoken met 
extreem gesofisticeerde filosofie. Dat zet geen 
zoden aan de dijk. We moeten beginnen met 
basale vragen zoals: ‘waarom ben je hier en 
waarom wil je kunstenaar worden’ – vragen 
waarover heel veel kunstenaars en kunst
theoretici uitgebreid hebben nagedacht. 
Hun gedachten en inzichten kunnen wor
den besproken met de studenten. Op die 
manier zou theorie vanaf  het begin veran
kerd moeten worden in het onderwijs.
K.B.: Guillaume, wat is volgens jou het voorstel 
dat je als academie aan een kandidaat-kunste-
naar moet doen?
G.B.: Een academie moet het mogelijk 
maken dat geïnteresseerden met alle tech
nieken in aanraking komen. Men zou ook 
minder moeten bezig zijn met het geven van 
punten. Dat iemand in een academie een 
jaar moet blijven zitten, vind ik totaal 
absurd. Die studenten zijn nog zeer jong. 
Wat ze maken is sowieso jeugdwerk.
V.C.: Ik kan me wel vinden in wat Guillaume 
zegt: studenten moeten beroep kunnen 
doen op technische assistenten – eerder dan 
op docenten – in bepaalde ateliers. Maar ik 
ben niet bereid om te stellen dat schilder
kunst een techniek is. Schilderkunst kan je 
niet vergelijken met een laspost.

4. Contact met de buitenwereld

K.B.: Een ander probleem dat in de film aan bod 
wordt gebracht, is de interactie tussen binnen- 
en buitenwereld, tussen de academie en de 
kunstwereld. Is de academie een open instituut 
waar mensen van buiten ook binnen kunnen 
komen en voor de nodige onrust kunnen zorgen? 
In hoeverre is dat nu nog steeds een probleem? 
Heb je daar zicht op, Guillaume?

G.B.: Ik denk dat er nu meer wisselwerking 
is dan dertig jaar geleden. Er wordt meer 
beroep gedaan op gastprofessors – kunste
naars, galeristen en museumdirecteurs – 
alleen gebeurt dat mijn inziens nog steeds te 
weinig.
K.B.: Beaam je dat, Vaast?
V.C.: Jazeker, maar ik durf  er ook vragen bij 
stellen. In de film – die toch van 1987 
dateert – heeft Jan Debbaut het al over de 
mediatisering van de beeldende kunst. Hij 
zegt dat informatie óver kunst de plaats 
dreigt in te nemen van de ervaring ván 
kunst. Dat is een enorm probleem. Als ik 
mijn studenten vraag wie ze als gastdocent 
willen, dan krijg ik gegarandeerd als ant
woord dat ze Michaël Borremans willen 
spreken. Ze willen niet weten hoe, wat of  
waarom hij schildert, maar zijn gefixeerd op 
zijn succes. Ik wil erover waken dat een ‘les’ 
van een gastdocent geen fandag wordt.
K.B.: Kan je dat niet sturen? 
V.C.: Jazeker, maar ik wou dit probleem toch 
even aan de orde stellen. Evengoed ben ik 
beducht voor overdreven formalisering. Het 
zou een ramp zijn mocht het verplicht wor
den om een minimum aantal gastdocenten 
per jaar uit te nodigen.
K.B.: Heb jijzelf  als docent soms de behoefte om 
gasten uit te nodigen en met hen in de academie 
te werken?
V.C.: Ja, ik spreek vaak met mensen van wie 
ik denk dat ik ze moet uitnodigen, maar ik 
moet dan wel mijn schaamte overwinnen 
om het honorarium te vermelden. Boven
dien moet je stalen zenuwen hebben om die 
hele papierwinkel te bemeesteren. Als je 
iemand wil uitnodigen, moet je in feite een 
bureaucraat zijn. Toen ik nog academie liep, 
gaf  Paul Ilegems er les. Hij slaagde erin om 
wekelijks kunstenaars uit te nodigen. Dat 
was fantastisch. Ik weet niet of  hij over een 
budget beschikte. 
Paul Ilegems [vanuit de zaal]: Jawel, wij 
hadden een goed budget. In het begin 
betaalden we 100 euro per persoon, later 
200 euro. Er was een jaarbudget, dat 2.500 
euro bedroeg. Op een gegeven moment is 
dat afgeschaft. 
G.B.: Het budget voor gastlezingen is afge
schaft? Dat is bijzonder spijtig.
G.G.: In de Academie voor Beeldende Kunst 
in Maastricht is er een tendens waarneem

baar om de boel open te breken. In de afde
ling Autonoom is echt sprake van een trans
formatie. Het beeld van de academie als een 
veilig nestje wordt op de schop genomen. Er 
worden heel veel gastdocenten binnenge
haald, niet alleen kunstenaars, maar men
sen met de meest uiteenlopende achter
gronden.
K.B.: Guillaume, hoe zag jij als professor de 
relatie met de buitenwereld?
G.B.: Ik probeerde ervoor te zorgen dat mijn 
studenten konden deelnemen aan groeps
tentoonstellingen. Een contact met een 
galerist ging ik niet uit de weg als ik een stu
dent daarmee verder kon helpen. Dat zijn 
noodzakelijke stappen en als ik daarbij van 
dienst kon zijn, waarom niet? Wat was mijn 
rol als docent? Spreken over het werk, advi
seren, maar ook de mogelijkheid bieden om 
aan een tentoonstelling deel te nemen. 
Jonge kunstenaars moeten ervaring kun
nen opdoen in het organiseren van een ten
toonstelling, maar ook in presentatie, in 
belichting. Ze moeten leren omgaan met de 
perceptie van het publiek. Het is belangrijk 
om de feedback van anderen te ervaren. Elk 
jaar zetten wij een tentoonstelling op poten 
in een of  andere Kunstverein in Duitsland.
K.B.: Ondervond jij soms belemmeringen 
waarvoor de academie verantwoordelijk was?
G.B.: Er waren geen belemmeringen. Ik 
kwam wanneer en hoeveel keren ik wou. De 
professor is in Duitsland heel goed beschermd, 
ook wat de individuele aanpak van het 
onderwijs betreft. Er is ook nauwelijks 
bureaucratie. Als je aangeeft dat je een 
maand in New York bent omdat je een ten
toonstelling aan het voorbereiden bent, dan 
wordt daar geen probleem van gemaakt.

5. Bologna

K.B.: In 1999 werd door Europa de Bologna-
hervorming op het spoor gezet. Ingevolge 
Bologna werd de bachelor-masterstructuur 
ingevoerd, ook in het kunstonderwijs. Alhoewel 
uniformisering het doel is van Bologna, is de 
implementatie in de verschillende Europese lan-
den verschillend. Hoe is Bologna ingevoerd in 
Maastricht, Guido?
G.G.: De Hogeschool Zuyd, waarvan de 
Academie voor Beeldende Kunst van 

Maastricht een onderdeel is, heeft de oude 
systematiek inderdaad ingeruild voor de 
bachelormasterstructuur. Het was eenvou
digweg niet tegen te houden. Het systeem 
kan je niet veranderen, maar je kan wel pro
beren er een eigen invulling aan te geven.
K.B.: Hoe zag de situatie er in Münster uit toen 
jij de academie verliet, Guillaume?
G.B.: De academie van Münster is geassoci
eerd met de academie van Düsseldorf  en de 
Kunsthochschule für Medien van Keulen. 
Die drie scholen hebben Nordrhein
Westfalen als voogdijoverheid. Markus 
Lüpertz, die rector was van de academie van 
Düsseldorf, heeft de hervorming zo lang 
mogelijk proberen tegen te houden. In ande
re academies – in Hamburg, in München, 
en ook in Berlijn – zijn ze veel vlugger over
stag gegaan. In NordrheinWestfalen heb
ben we de dans een beetje kunnen ontsprin
gen. Nu moet er wel iets veranderen, maar 
het zal een lightversie zijn.
K.B.: Hoe zal die eruitzien?
G.B.: Voor het bachelordiploma zal het vol
doende zijn dat de student aan zijn professor 
aangeeft dat hij daarover een gesprek wil. 
Nadat een recent werk is besproken, wordt 
het diploma verstrekt. Ter verkrijging van 
het masterdiploma zal een gesprek met drie 
professors – twee kunstenaars en één theo
reticus – worden georganiseerd. De 
bachelormasterstructuur wordt ingevoerd, 
maar het verschil met de vroegere situatie 
zal miniem zijn.
K.B.: Die pro forma-argumentatie heb ik ook 
vaak gehoord toen het Vlaamse kunstonderwijs 
werd hervormd, maar is het daarbij gebleven, 
Vaast?
V.C.: Neen, om te beginnen is de terminolo
gie nefast. Als jury’s bij ons binnenkomen, 
dan hoor ik sommige leden zeggen dat het 
wel over een ‘master’ gaat. Van de jonge 
mensen die afstuderen lijkt plots meer te 
worden verwacht, terwijl ze slechts vier jaar 
leren en experimenteren achter de rug heb
ben. Toen ik mijn graad behaalde – op dat 
moment Meester in de kunst geheten – ging 
dat met minder gewichtig gedoe gepaard. 
G.B.: Die juryleden beseffen niet dat ze 
jeugdwerk aan het beoordelen zijn. Waar 
zijn die mee bezig? Dat zijn schoolmeesters. 
Dat zijn geen kunstenaars die onderrichten, 
dat zijn puntengevers!
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K.B.: In Vlaanderen is Bologna gepaard gegaan 
met fusies van hogescholen, die op hun beurt 
geassocieerd zijn met universiteiten. Is dit insti-
tutionele kader van invloed op jouw werkzaam-
heden als docent, Vaast?
V.C.: Ik ben er niet erg positief  over. Ik heb 
het gevoel dat mijn visie op onderwijs niet 
van tel is voor de mensen die bepalen welke 
ruimte ik krijg om met de studenten te wer
ken. De laatste tijd probeer ik zoveel moge
lijk in onze studio te blijven en zo weinig 
mogelijk in de gangen te komen.
K.B.: Wat kan je overkomen als je de gangen 
betreedt? 
V.C.: Het kan zijn dat er een gesprek wordt 
aangeknoopt en dat ik binnen de kortste 
keren een bijkomende klus moet verrichten. 
Ik wil dat niet. Ik ben er voor de studenten, 
niet voor de school.
K.B.: Welke klus willen ze je dan opsolferen?
V.C.: Ze proberen me te ‘motiveren’ om een 
doctoraat te maken. Ik moet immers mijn 
‘verantwoordelijkheid’ opnemen. Het doc
toraat in de kunst is verzonnen door perso
nen die niet weten wat een kunstenaars
praktijk is. Als ik niet meer zou mogen 
lesgeven omdat ik geen doctoraat heb, dan 
zijn de studenten welkom bij mij thuis. Het 
is een haast artistieke reflex om het op die 
manier te stellen.
G.G.: Titels zijn blijkbaar weer heel belangrijk 
geworden. Waarom zou je als kunstenaar een 
titel willen hebben? Waar is dat goed voor? Is 
het niet voldoende voor een kunstenaar om 
kunst te maken? Waarom moet daar een PhD 
aan gekoppeld worden? Het doet me denken 
aan Frankrijk in de negentiende eeuw, toen 
een zogenaamd goede kunstenaar een 
medaille kon krijgen van de Staat. 
G.B.: In Münster en elders in Duitsland kun
nen de professors een enorm curriculum 
van tentoonstellingen in binnen en buiten
land voorleggen. Is dat niet genoeg?
K.B.: Een andere belangrijke vraag, misschien wel 
de belangrijkste: heeft de institutionele omkade-
ring invloed op het werk van de studenten? Wordt 
er andere kunst gemaakt door de studenten?
V.C.: Ik denk van wel. Mede ten gevolge van 
de bachelormasterstructuur, heeft het tali
ge veel aan belang gewonnen. Dat is proble
matisch omdat je als beeldend kunstenaar 
bezig bent met materialiteit en dus met ‘tijd
verlies’. Ik wil er wel aan toevoegen dat die 

ontwikkeling zich niet alleen in het onder
wijs, maar ook in de kunstwereld voordoet. 
Met de opkomst van de curator is het dis
cours een dominante factor geworden. Niet 
het kijken náár, maar het praten óver kunst 
is alsmaar belangrijker geworden. Je moet 
goed kunnen formuleren.
G.B.: En je moet goede dossiers kunnen 
schrijven. De studenten worden daar zelfs in 
getraind. Hoe maak ik een goed dossier?
G.G.: In Nederland hebben ze daarvoor de 
term ‘cultureel ondernemer’ uitgevonden.
V.C.: We komen aardig in de buurt van het 
fantasme dat een succesvolle kunstenaars
carrière kan worden ontworpen. De sugges
tie wordt gewekt dat er bouwstenen zijn die 
– als ze op de juiste manier op elkaar wor
den gestapeld – alleen maar tot succes kun
nen leiden. Maar willen we dat wel? Moeten 
we geen opleiding voor iedereen organise
ren? Ook voor diegenen die later geen zicht
baarheid krijgen, maar die wel vier of  vijf  
waardevolle jaren hebben gekregen? 
Anderzijds biedt het discours over cultureel 
ondernemerschap aan jonge onervaren 
kunstenaars de kans om zicht te krijgen op 
de manier waarop kunst verpakt en ver
markt wordt.
G.B.: Dat je als kunstenaar een ondernemer 
zou zijn, is te gek voor woorden, maar dat je 
zelfs zou kunnen leren om een ondernemer 
te worden, is een haast misdadige vergissing.

6. OSUC

K.B.: Hoe zou het kunstonderwijs op een andere 
manier gestalte kunnen krijgen? Guido, jij bent 
zelf  betrokken bij OSUC, Open Source Urban 
Campus. Het is – naar eigen zeggen van de ini-
tiatiefnemers – ‘een onafhankelijke, ongeaccre-
diteerde vorm van piraterij op het gebied van 
kunstonderwijs’. Kan je ons inwijden in de 
wondere wereld van OSUC?
G.G.: OSUC is opgericht door docenten van 
de Maastrichtse academie en Hedah, een 
kunstenaarsinitiatief  waarvan ik voorzitter 
ben. Het is een structuur om de besloten
heid en de veiligheid van de academie open 
te breken, niet alleen door externen binnen 
te halen, maar ook door zelf  naar buiten te 
gaan. We zijn aan de slag gegaan in het 
voormalige mijngebied in ZuidLimburg.

K.B.: Hoe moet ik de term ‘piraterij’ begrijpen? 
Is het een vorm van opstand tegen de bestaande 
structuren?
G.G.: OSUC is niet gericht tegen de acade
mie, want daar worden veranderingen in de 
goede richting op touw gezet. Ons initiatief  
wil vooral een antwoord zijn op allerlei ont
wikkelingen in Nederland op het gebied van 
postacademisch onderwijs. De Universiteit 
Maastricht heeft een interdisciplinair mas
terprogramma opgestart dat de titel Artistic 
Research voert. Dat is ons een doorn in het 
oog. Met een aantal mensen hebben we 
samengezeten en we zijn tot de conclusie 
gekomen dat onze studenten iets heel 
anders nodig hebben als ze de academie ver
laten. Ze hebben niets te winnen met een 
master of  PhD in Artistic Research. Neen, 
ze moeten zich kunnen positioneren tegen
over de echte wereld. Daar ligt ons inziens 
hun opdracht. In plaats van de lange weg te 
bewandelen van institutionele toestem
ming, accreditering of  subsidiëring hebben 
wij als kunstenaarsinitiatief  de handen uit 
de mouwen gestoken: we zijn gewoon met 
een ‘schooltje’ begonnen.
K.B.: Guillaume, hoe schat jij zo’n initiatief  in?
G.B.: Ik kan me daar wel in vinden. 
Waarom? Omdat wij, in Vlaanderen, de stu
denten te vroeg op de markt sturen. In 
Vlaanderen beginnen de studenten onmid
dellijk na de humaniora aan hun academie
opleiding. Op tweeëntwintigjarige leeftijd 
staan ze terug op straat. Dat kan toch niet! 
Ik geef  de voorkeur aan het Duitse systeem 
waar men kan kiezen hoelang men stu
deert. Na het eindexamen kan men nog een 
jaar blijven als Meisterschuler. In Vlaanderen 
staan kunstenaars op 22, 23 of  24 jaar op 
straat en moeten ze zogezegd aan een carriè
re beginnen, met alle gevolgen van dien, ook 
voor de kunstwereld. Men vergeet dat het niet 
evident is om kunstenaar te worden, en zeker 
niet om het te blijven. Er zouden in Vlaanderen 
meer hogere instituten moeten zijn. Jonge 
kunstenaars hebben een werkplaats nodig, 
waar ze langer dan voor de duur van hun 
opleiding moeten kunnen blijven experimen
teren. In welke mate men gedreven, geënga
geerd en geobsedeerd is om als kunstenaar 
verder te doen, zal dan blijken.
V.C.: Als afgestudeerd kunstenaar moet je 
tijd en ruimte proberen te vinden. Het gaat 

over het organiseren van je praktijk, over 
wat je verantwoordelijkheid is. En dat is 
voor elke kunstenaar anders.
G.B.: Wij kunstenaars moeten alert blijven 
met betrekking tot wat er gebeurt met de 
kunstpraktijk en de kunstwereld. We moe
ten alles in het oog houden. Er zijn kunste
naars die daar hun neus voor ophalen, 
maar ik niet. Om die reden ben ik ook voor
zitter geworden van de belangenorganisatie 
NICC. Als we kijken naar het Duitse model, 
dan kan Vlaanderen nog veel leren. De pro
fessors zijn voor het merendeel praktiseren
de kunstenaars die van de academies veel 
vrijheid krijgen. De zittende professors kie
zen de nieuwe professors, en allen kiezen de 
rector. De kunstenaars hebben dus een veel 
grotere inspraak.
K.B.: Vaast, hoe kijk jij tegen zo’n initiatief  als 
OSUC aan.
V.C.: Ik wist niet van het bestaan van dit ini
tiatief  af, maar wat Guido erover vertelt, 
boeit me ten zeerste. Het lijkt erop dat het 
nog niet gedefinieerde – het artistieke – cen
traal staat en als instrument wordt gebruikt 
om de organisatie vorm te geven of  vorm te 
laten krijgen. Dat vind ik interessant. De 
ideale school is wat mij betreft vooral gericht 
op infrastructuur. Ruimte geven, dat is het 
belangrijkste wat zo’n instituut kan doen. 
Van institutionalisering krijg ik de kriebels.
G.G.: OSUC wordt zeker geen nieuw insti
tuut; we hebben ook geen curriculum. Een 
groepje studenten en een aantal docenten 
hebben beslist om buiten de academie een 
project op te zetten. We laten het gebeuren 
en we kijken waartoe het leidt. ‘See what 
happens’, dat zijn de woorden van Eric de 
Jong, de geestelijke vader van OSUC. Het is 
bewust niet de bedoeling om een nieuw 
instituut op te richten.
V.C.: Institutionalisering is niet iets waar je 
altijd voor kiest, soms gebeurt het gewoon.
G.G.: Dan heffen we het onmiddellijk weer 
op!
V.C.: Dat is eigenlijk de vraag die de acade
mie zich elk jaar opnieuw zou moeten stel
len: doen we voort of  niet?
G.G.: Je formuleert een heel interessante 
stelling. Een verwijt dat je de studenten en 
de docenten die aan het woord komen in de 
film van Cornelis kan maken, is dat ze niet 
voldoende (auto)reflexief  zijn. Ze doen, zon
der dat ze nadenken over wat ze aan het 
doen zijn. Maar dat kan je evengoed – en 
met veel meer recht – aan vele academies 
verwijten. Het organiseren van kunstonder
wijs zou een voortdurend proces van (zelf)
reflectie moeten zijn.

Transcriptie: Klaar Leroy
Redactie: Koen Brams

Guillaume Bijl Kunstenaar, woont en werkt 
te Antwerpen. Hij was achtereenvolgens 
docent aan de Jan Van Eyckakademie, 
Maastricht (19881996) en aan de Hoch
schule für bildende Künste Hamburg 
(19931996), en professor aan de Kunst
akademie Münster (20012011).
Koen Brams Onderzoeker en publicist, 
woont en werkt te Luik. 
Vaast Colson Kunstenaar, woont en werkt te 
Antwerpen. Sinds 2008 is hij docent in het 
atelier schilderkunst aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van 
Antwerpen.
Guido Goossens Filosoof  en historicus. 
Docent aan de Universiteit Maastricht, 
Faculteit der Cultuur en Maatschappij
weten  schappen. Gastdocent filosofie aan de 
Academie Beeldende Kunsten Maastricht, 
afdeling Autonome Beeldende Kunst. Mede
initiatiefnemer van Open Source Urban 
Campus: http://www.osuc.org. 

Het debat Morgen is alles anders werd 
geïnitieerd door Ulli Lindmayr en Stella 
Lohaus in het kader van de tentoonstelling 
NowBelgiumNow (LLS 387, ruimte voor 
actuele kunst, 9 oktober – 20 november 
2011). Het vond plaats op 19 november 
2011 in het Middelheimmuseum te 
Antwerpen. De publicatie van het debat 
gebeurde met steun van het Middelheim-
museum. Dank aan Ulrike Lindmayr, Stella 
Lohaus, Isabelle Devriendt en de sprekers.

Afbeeldingen: Leen Voet, uit de reeks 
University College of  Art Vlaanderen, 2012
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A group exhibition with works 
by Burak Delier, Etcétera…, 
Avi Mograbi, Marina Naprushkina, 
Trevor Paglen, Cesare Pietroiusti, 
Jonas Staal, Mladen Stilinovic, 
SUPERFLEX, Milica Tomic, and 
Lidwien van de Ven. 

Curated by What, How & for Whom/
WHW.

How Much Fascism? is a research 
exhibition within the framework of 
BAK’s long-term project FORMER 
WEST.

How Much Fascism? at BAK, 
Utrecht is a continuation of the exhi-
bition Details at Bergen Kunsthall, 
Bergen, the starting point of ongoing 
research that extends further with 
an exhibition at Extra City Kunsthal 
Antwerpen, Antwerp co-curated by 
Mihnea Mircan and What, How & for 
Whom/WHW.

For more information, please 
visit www.bak-utrecht.nl or 
www.formerwest.org.

nationalism ‘ populism ‘ 
disdain for human rights ‘ 
burak delier ‘ militarization 
‘ etcétera… ‘ sexism ‘ 
manipulation of public opinion 
‘ avi mograbi ‘ fear ‘ 
police power ‘ gap between the 
government and the people ‘ 
marina naprushkina ‘ unrestricted 
corporate power ‘ secret military operations ‘ 
trevor paglen ‘ fraudulent elections ‘ 
cesare pietroiusti ‘ war 
on terror ‘ the enemy within 
‘ jonas staal ‘ disdain for intellectuals & the arts ‘ 
mladen stilinović ‘ paranoia ‘ 
super� ex ‘ surveillance ‘ 
borders & walls ‘ foreigners 
‘ milica tomić ‘ exclusion ‘ 
lidwien van de ven ‘ obsession 
with national security ‘ xenophobia ‘ 
dismantling of social state ‘ reduction 
of public sphere ‘ auterity measures 
‘ control ‘ surveillance ‘ preemptive 
strikes ‘ denial ‘ treatment 
of refugees & immigrants 
‘ torture ‘ military-industrial 
complex ‘ blood & soil ‘ systemic violence ‘ 
corruption ‘ religious intolerance 
‘ political violence ‘ 
whw ‘ unemployment ‘ pauperization 
‘ austerity ‘ unaccountable

How Much Fascism?
29.09.–23.12.2012

With contributions by Bassam El Baroni, Delaine Le Bas, With contributions by Bassam El Baroni, Delaine Le Bas, With contributions by Bassam El Baroni, Delaine Le Bas, With contributions by Bassam El Baroni, Delaine Le Bas, With contributions by Bassam El Baroni, Delaine Le Bas, 
Mihnea Mircan, Marion von Osten, David Riff, Rasha Salti, Mihnea Mircan, Marion von Osten, David Riff, Rasha Salti, Mihnea Mircan, Marion von Osten, David Riff, Rasha Salti, Mihnea Mircan, Marion von Osten, David Riff, Rasha Salti, Mihnea Mircan, Marion von Osten, David Riff, Rasha Salti, 
Jonas Staal, and Stephen Wright among others.Jonas Staal, and Stephen Wright among others.Jonas Staal, and Stephen Wright among others.Jonas Staal, and Stephen Wright among others.Jonas Staal, and Stephen Wright among others.

Admission: 15.– EUR (includes lunch and coffee)Admission: 15.– EUR (includes lunch and coffee)Admission: 15.– EUR (includes lunch and coffee)Admission: 15.– EUR (includes lunch and coffee)Admission: 15.– EUR (includes lunch and coffee)
Discount: 7,50 EUR Discount: 7,50 EUR 
Venue: Utrecht School of the Arts, Mariaplaats 28, UtrechtVenue: Utrecht School of the Arts, Mariaplaats 28, UtrechtVenue: Utrecht School of the Arts, Mariaplaats 28, UtrechtVenue: Utrecht School of the Arts, Mariaplaats 28, UtrechtVenue: Utrecht School of the Arts, Mariaplaats 28, Utrecht

For more information on the program, registration and For more information on the program, registration and For more information on the program, registration and For more information on the program, registration and For more information on the program, registration and 
live stream, please go to live stream, please go to www.formerwest.orgwww.formerwest.orgwww.formerwest.orgwww.formerwest.orgwww.formerwest.orgwww.formerwest.org.
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WOUTER HILLAERT

Auteur, essayist en theatermaker Bart Meuleman 
was tussen 2003 en 2011 docent aan de oplei-
ding Kleinkunst van het Koninklijk Conserva to-
rium van de Artesis Hogeschool in Antwerpen, 
een curriculum met drie bachelorjaren en één 
masterjaar. Een jaar geleden stapte Meuleman 
op, omdat hij ‘ongemeen kwaad’ was over de 
gang van zaken binnen de opleiding Drama, die 
naast Kleinkunst ook de afstudeerrichtingen 
Acteren en Woordkunst aanbiedt. 

Wouter Hillaert: Wat doceerde je precies?
Bart Meuleman: Ik gaf  niet echt een vak, 
maar begeleidde de studenten bij het maken 
van hun eigen werk, vooral in de eerste 
twee bachelorjaren. In het eerste jaar wor
den de studenten geïnitieerd in een aantal 
gebieden, zoals het schrijven van nummers 
of  het maken van een solo van twintig 
minuten. In het tweede jaar eindigen ze met 
een solo van vijftig minuten. Dat is een 
zware opgave, maar toch heeft het vaak tot 
opmerkelijke resultaten geleid. Daarom 
deed ik die begeleiding zo graag. Je zag dat je 
op twee jaar echt iets kon bereiken met die 
studenten.
W.H.: Wat beoogden jullie dan precies? Waar 
wilde de opleiding voor staan? 
B.M.: De premissen voor Kleinkunst zijn 
ooit gedefinieerd door Luk Perceval en Jan 
Decleir, toen die de afdeling hebben omge
vormd van een opleiding in de lichtere gen
res – variété, BRTshows, tapdansen – tot 
een opleiding voor mensen die in de eerste 
plaats hun eigen materiaal maken en pre
senteren: tekst, muziek, de combinatie van 
beide… In vergelijking met een klassieke 
toneelopleiding is er bij Kleinkunst meer 
aandacht voor de eigen creativiteit, en min
der aandacht voor het puur disciplinaire, 
voor ‘wat je allemaal moet kunnen’. Dat 
heeft zijn voor en zijn nadelen. Hoe zie je er 
bijvoorbeeld op toe dat iemand goed blijft 
spreken? Dat soort aandachtspunten was 
bij ons soms een probleem.
W.H.: En qua pedagogie? Wat moet een kunst-
opleiding als Kleinkunst toekomstige artiesten 
bieden?
B.M.: Heel belangrijk vind ik dat je iemand 
laat onderzoeken wat zijn kwaliteiten zijn 
en hoe hij daarmee kan omgaan op een 
breed terrein. Maar net zo belangrijk is het 
ambachtelijke: hoe voer je dat als kunste
naar allemaal uit? Het gaat me om de com
binatie. De creativiteit komt vooral van de 
studenten zelf, maar techniek en reflectie 
zijn vaardigheden die docenten moeten 
aanreiken. Wil je dat goed doen, dan is daar 
tijd voor nodig.
W.H.: Maakt de opleiding die intenties ook 
waar? Op 24 mei schreef  Koen van Kaam van 
Theater Zuidpool in een opgemerkt opiniestuk in 
rekto:verso en De Standaard: ‘De Antwerpse 
theateropleidingen verkeren al jaren in een 
erbarmelijke staat.’
B.M.: Voor Kleinkunst kan ik dat alvast niet 
ontkennen. Vooral het aanleren van vaar
digheden is steeds meer in de verdrukking 
gekomen. We hebben de studenten te wei
nig bagage kunnen aanreiken: het theoreti
sche en historische besef  van dingen, het 
groter maken van hun wereld. Zeker voor 
de laatste twee jaren van de opleiding werd 
dat problematisch. Vanaf  het derde jaar was 
het geld eigenlijk op, en zag je een terugval 
van lesuren. De studenten voelden zich te 
vrij of  zelfs verloren. Een paar hielden het 
wel vol, maar de regel was dat hun niveau 
daalde in plaats van steeg. Het zogenaamde 
‘masterjaar’ was compleet belachelijk, als je 
ziet wat we in die masters maar konden 
aanbieden. Er waren gewoon geen midde
len om de studenten goed te begeleiden. En 
dus heb ik daar meerdere oninteressante 
mislukkingen zien passeren, vaak van men
sen die twee jaar eerder wel prachtige din
gen hadden gemaakt. Voor veel studenten 
was dat laatste jaar, het zogenaamde hoog
tepunt van hun schoolcarrière, een verlo
ren jaar. Dat is onverdraaglijk. Dat mag 
gewoon niet. We hebben met alle mogelijke 
creativiteit geprobeerd om daar iets aan te 
doen, maar dat is ons niet gelukt.
W.H.: Hoe verklaar je die penibele situatie, ter-
wijl Antwerpen in de jaren 90 nog twee bloei-
ende theaterscholen had? Moeten we daarvoor 

terug tot het decreet van 1994 ‘betreffende de 
hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap’, dat 
er na veel debat en protest toe leidde dat de 
Hogeschool Antwerpen in 2002 besliste om 
Studio Herman Teirlinck en het Conservatorium 
te fusioneren?
B.M.: Daar is alles begonnen, ja. Dat decreet 
maakte het ondenkbaar dat één stad twee 
toneelopleidingen kon hebben, zelfs al ging 
het toen in Antwerpen om de BMW en de 
Mercedes van het veld. Er moest een fusie 
komen, maar dat zagen het Conservatorium 
en de Studio begrijpelijkerwijs niet zitten, met 
elk hun eigen artistieke en pedagogische cul
tuur. Zo zijn beide opleidingen tegen elkaar 
opgezet. Zij hebben een strijd op leven en dood 
uitgevochten, en daar is het Conservatorium 
als winnaar uitgekomen. Zij wisten het slim
mer te spelen, denk ik. De acteer en de 
woordopleiding van het Conservatorium 
konden blijven bestaan, terwijl de toneelop
leiding van Studio Herman Teirlinck werd 
opgedoekt. De kleinkunstopleiding van de 
Studio werd geïntegreerd in de nieuwe struc
tuur. Men dacht dat het zo wel geregeld was, 
maar de fusie bleek slechts een eerste stap in 
een voortgaande onderwijsrationalisering. 
W.H.: Was die fusiestrijd ook nefast voor de 
nieuwe opleiding?
B.M.: Er was de haat van de mensen die 
overbleven uit de Studio voor diegenen die 
het pleit gewonnen hadden. Misschien 
speelt dat nu minder, maar tussen een aan
tal mensen blijft er een kille sfeer. Bij de fusie 
zijn wonden voor het leven geslagen. Wat je 
ook zag, is dat sommigen probeerden om 
een deel van de vroegere toneelopleiding 
van de Studio te restaureren in de overblij
vende kleinkunstopleiding, terwijl klein
kunst natuurlijk geen gewone toneeloplei
ding is. Zo werd het soms onduidelijk waar 
de kleinkunstafdeling precies voor stond. 
W.H.: Zoals je aangeeft, ging dat gepaard met 
sterke besparingen. Terwijl de Studio voor de 
fusie over 38 miljoen frank beschikte, zouden de 
gefuseerde opleidingen samen nog maar 27 
miljoen frank krijgen. Volgens de huidige direc-
tie zijn die middelen de jongste tien jaar ook nog 
eens met één derde gedaald. Hoe vertaalde zich 
dat in de praktijk?
B.M.: Eén voorbeeld is dat mijn collega 
Mark Verstraete, die twee jaar voor mij 
begon, vroeger 120 uren had voor project
begeleiding, terwijl dat er het laatste jaar 
nog 80 waren. Je probeert dan als docent 
even goed werk te leveren – de eerste jaren 
na de fusie is dat met het nieuwe team in 
Kleinkunst ook gelukt – maar de terugke
rende kortingen op het budget gingen 
zwaarder en zwaarder wegen. Op zeker 
moment kon je niet langer de gastdocenten 
vragen die je zou willen. Het werd bijna 
bedelen. Je vroeg van mensen om veel meer 
uren te investeren dan waarvoor ze betaald 
werden. Op de lange termijn fnuikt dat de 
sfeer en de dynamiek.
W.H.: Intussen was in 1999 ook de 
Bolognaverklaring getekend, die een Europese 
ruimte voor hoger onderwijs moest creëren. Ze 
introduceerde de bachelor-masterstructuur en 
dwong tot meer samenwerking en kwaliteits-
controle. Hoe heb je de concrete impact daarvan 
ervaren? 
B.M.: Bologna zorgde voor een doorgedre
ven rationalisering, in functie van meer 
‘efficiëntie’, meer cijfermatige transparan
tie. Hoeveel mensen komen hier binnen, 
hoeveel moeten er buitengaan? Wat mag 
een student per kop kosten? Wat zijn je coëf
ficiënten? Je moet zorgen dat je genoeg 
mensen aanneemt, want anders speel je 
geld kwijt. Je moet ook zorgen dat je genoeg 
mensen laat afstuderen, want anders speel 
je een ander deel van je geld kwijt. Op een 
gegeven moment moet je letterlijk abstrac
tie gaan maken van mensen. Je kijkt niet 
langer naar de ontwikkelingskansen van 
studenten binnen de opleiding, maar moet 
hen in cijfers kunnen gieten. In de mate van 
het mogelijke zijn we daar als docententeam 
niet in meegegaan, maar op sommige 
momenten moesten we ons toch bezondi
gen aan beoordelingswijzen die lijnrecht 
ingingen tegen alles waar we voor stonden. 
Een ander groot probleem was en is nog 
steeds de toenemende bureaucratisering. 
Alles moest op papier staan, van alles moest 
er een verslag zijn.
W.H.: In Vlaanderen is Bologna aangewend om 
het hoger onderwijs sterker te academiseren, 

met ook meer nadruk op onderzoek in de kun-
sten. Versterkt dat een kunstopleiding niet? 
B.M.: Alles hangt af  van wat je onder 
‘onderzoek’ verstaat. Onder die term zijn 
compleet verkeerde betekenissen gaan 
schuilen. Daarom ben ik ook tegen de notie 
‘onderzoek in de kunsten’. Waar onze oplei
ding op neerkwam, was dat studenten de 
kans kregen om zich op meerdere vlakken te 
ontwikkelen, en dat ze de noodzakelijke 
vaardigheden en technieken verwierven 
om dat in de praktijk te brengen. In welke 
zin is dat onderzoek? Waarin verschilt dat 
onderzoek van een eenvoudig leerproces? 
Dat woord heeft hier de verkeerde connota
tie. Je moet eerst vertrouwd raken met wat 
er is, en dat is niet meer dan een vak of  een 
ambacht leren. Een verpleegster die een 
spuit leert zetten, is ook niet met onderzoek 
bezig. Ook voor acteurs of  kleinkunstenaars 
gaat het om alles wat je voorgangers op een 
vergelijkbare manier hebben moeten ver
werven. Een aantal meters ‘dragen’ in een 
zaal, bijvoorbeeld. Of  het belang leren van 
de plek waar je op scène staat. Hoe je 
opkomt. Wanneer je afgaat. 
W.H.: Hoe zou je ‘onderzoek’ dan definiëren?
B.M.: Onderzoek veronderstelt een bewust
zijn over wat je weet en verworven hebt, om 
van daaruit op zoek te gaan naar wat je nog 
niet kent. Het is een bewuste, meestal tijde
lijke stap van het gekende naar het onge
kende. Aan ‘onderzoek’ is ‘vernieuwing’ 
gekoppeld, en ook dat is zo’n woord dat er 
vaak niet toe doet. Het zijn toverwoorden uit 
de kennismaatschappij. Soms kan het in 
een opleiding over onderzoek en vernieu
wing gaan, maar meestal niet. Die woorden 
zijn totaal gedevalueerd. Studenten zijn 
jonge mensen die zich nog moeten vormen, 
en door hun opleiding mee gevormd wor
den. Ze hebben nog geen uitgesleten paden. 
Je moet ze net leren om een pad te bewande
len.
W.H.: In het Rits gebeurt het wel: docenten zet-
ten onderzoekstrajecten uit rond thema’s als 
‘het subversieve’, ‘het documentaire’ of  ‘barok’, 
waar studenten dan in meelopen.
B.M.: Ok, maar dan is alles onderzoek. Dan 
betekent dat woord helemaal niets meer.
W.H.: En als je het ‘academisering’ noemt? Die 
kan studenten meer inhoudelijke bagage bieden, 
iets wat nogal wat debuterende acteurs en thea-
termakers toch wel missen?
B.M.: Als studenten die bagage missen, dan 
is dat omdat ze de kans niet hebben gekre
gen of  niet voldoende zijn uitgedaagd om 
die bagage op te doen. Daartoe moeten ze 
veel lezen, kijken, luisteren, geconfronteerd 
worden met sterke persoonlijkheden uit 
verschillende gebieden. Is dat academise
ring? Dat zijn gewoon leerprocessen. 
W.H.: Maar is de neoliberalisering van de aca-
demie in deze discussie niet een veel groter pro-
bleem dan de academisering van het kunston-
derwijs? 
B.M.: Het tweede is een klein onderdeel van 
het eerste. Het gaat erom dat een bedrijfslo
gica, die op ‘harde’ cijfers is gebaseerd, 
wordt opgelegd aan organisaties of  organis
men die met zogenaamde ‘zachte’ materie 
bezig zijn. Ook in de geestelijke gezond
heidszorg zie je dat vandaag gebeuren: 
welke vorm van therapie geeft het snelste 
‘resultaat’, welke vorm van therapie gaan 
we dus blijven terugbetalen? Zo werkt het 
natuurlijk niet. Er wordt steeds minder ach
ter de cijfers gekeken. In absolute cijfers is 
kleinkunst een dure opleiding, omdat je 
nauwelijks ex cathedra les kan geven en 
tussen leraar en student heel veel éénop
éénconfrontaties hebt. Die realiteit moet je 
zien, je moet begrijpen waarom dat zo is. 
Daar moet het beleid op afgestemd zijn. In 
de academische wereld zie je net het omge
keerde gebeuren.
W.H.: Moet het kunstonderwijs dan beschermd 
worden tegen de academie, of  zie je ook een 
mogelijke verrijking?
B.M.: Als academisering in zijn meest primi
tieve vorm begrepen wordt als zelfreflectie – 
‘ik trek al schrijvend conclusies over wat ik 
heb gemaakt’ – dan kan ik daar niet tegen 
zijn. Maar als academisering de noodzake
lijke voorwaarde wordt om mensen die op 
een podium zullen staan, een diploma te 
geven, dan zijn we toch totaal verkeerd 
bezig? Het gaat erom dat een bachelordiplo
ma nu minder waard is dan het diploma 
van iemand die daar in zijn vierde jaar ook 

nog een schriftelijk verslag over heeft 
gemaakt. Dan mag hij zich ‘meester’ noe
men. Drie jaar lang krijgen studenten een 
heel praktijkgerichte vorming: wat doe ik 
met mijn lijf, mijn stem, mijn handen, mijn 
verbeelding, mijn vermogen om wat ik zie, 
denk en voel te verwerken tot een presenta
tie? Voor leren schrijven over wat je doet 
blijft geen ruimte over – wel voor reflectie, 
maar dan in de vorm van een permanente 
dialoog met de begeleiders. Maar dan moe
ten studenten in hun vierde jaar ineens wel 
een academisch verslag schrijven, en wor
den ze daarop beoordeeld. Daar kregen we 
plots zelfs extra geld voor, terwijl er veel te 
weinig was voor het curriculum. Dat is bela
chelijk. Ik vind zeker dat studenten moeten 
kunnen reflecteren over wat ze doen, maar 
zodra die reflectie moet blijken uit een ver
slaggeving die aan allerlei criteria moet vol
doen, schieten we ons doel voorbij. Jan 
Decleir wordt toch geen beter acteur als hij 
kan opschrijven wat hij gedaan heeft? Het is 
niet omdat je de perfecte inzichten over 
jezelf  heel goed en volgens de regels van het 
wetenschappelijke traktaat kan verwoor
den, dat je een ‘betere’ kunstenaar bent. 
Dan kom je in het straatje van de academi
sche kunst terecht. Zo heb ik ook nooit 
begrepen waarom een kunstopleiding geli
eerd zou moeten zijn aan een universiteit, 
ook al niet omdat je al op voorhand weet 
hoe de onderlinge machtsverhoudingen 
zullen liggen. Onafhankelijkheid is hier een 
cruciaal goed, vind ik, want uiteindelijk lei
den we ook mensen op waarvan we willen 
dat het onafhankelijke geesten worden. 
Uitwisseling tussen de universiteiten en de 
kunstopleidingen kan enkel interessant zijn 
als ze van onderuit komt.
W.H.: Het artistieke klimaat waarin we van-
daag studenten afleveren, is natuurlijk wel heel 
anders dan toen Decleir van de Studio recht-
streeks naar de KNS kon. Alleen al voor een 
subsidieaanvraag beschik je best over enige aca-
demische skills.
B.M.: Dan zou academisering gelijk staan 
aan marketing, aan het antwoord op de 
vraag: ‘Hoe verkoop ik mezelf  het best?’ Dat 
zullen ze in Bologna graag horen.
W.H: Heb je het dan ook over het doctoraat in de 
kunsten? Als theatermaker Chokri Ben Chikha 
nu zo’n doctoraat maakt rond de historische 
verbeelding van het vreemde, kan dat zijn hui-
dige artistieke praktijk dan niet verrijken? 
B.M.: Heeft hij de academische vaardighe
den om dat onderzoek goed te voeren? De 
meeste kunstenaars zijn daar nooit in geïni
tieerd, laat staan dat ze erin zijn doorge
groeid. Wat is dat doctoraat dan waard? Of  
beter: waarom moet dat plots ‘doctoraat’ 
heten? Wie of  wat moet daarmee gelegiti
meerd worden? Wat me stoort aan dat doc
toraat in de kunsten, is het grote verlangen 
naar objectiveerbaarheid en meetbaarheid 
erachter. Dat gaat in tegen de kern van 
kunst. Ik zeg niet dat alles onbezonnen 
moet gebeuren, maar vaak zijn kunstenaars 
het interessantst op het moment dat hen 
dingen ontsnappen, en niet wanneer ze het 
hele systeem goed in kaart hebben gebracht 
en ermee kunnen werken. 
W.H.: Je kan het ook zo zien dat er net voor dat 
niet-weten vandaag nog weinig ruimte is in 
onze resultaatsgerichte kunstproductie. 
Artistiek onderzoek, in brede zin, biedt die plek 
wel. 
B.M.: Ik heb die ervaring niet, dat er geen 
ruimte meer zou zijn om als kunstenaar een 
andere weg in te slaan, zeker niet als ik ver
gelijk met twintig, dertig jaar geleden. Voor 
dans en performance zijn die plekken er 
zeker, kijk naar de werkplaatsen. En als the
atermaker kan je die ruimte nu zelfs afdwin
gen binnen het repertoiresysteem van een 
stadstheater. Meer nog, het beleid van som
mige stadstheaters is er zelfs op gericht om 
maximale ruimte te geven aan individuele 
kunstenaars. Het veld is tegenwoordig dus 
zo georganiseerd dat de keuze voor onder
zoek een zaak is van de kunstenaar zelf. Het 
is niet iets waar een beleid voorwaarden 
voor moet scheppen.
W.H.: Terug naar de Artesis Hogeschool. In 
hoeverre acht je de school en haar directie zelf  
mee verantwoordelijk voor de teloorgang die je 
schetst? 
B.M.: Ik ben geneigd de hogeschool daar 
een grote rol in toe te kennen. Dat kan ook 
moeilijk anders, want het Ministerie van 

Gesprek met Bart Meuleman
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Onderwijs heeft beslist om de associaties 
zelf  verantwoordelijk te maken voor het rei
len en zeilen binnen het hoger onderwijs, 
zonder veel overblijvende controlemecha
nismen of  mogelijke sancties vanuit het 
kabinet. Die decentralisering is een vergif
tigd geschenk geweest. Sommige kleine 
opleidingen zullen daar misschien beter uit 
gekomen zijn, maar voor Antwerpen is het 
resultaat totaal nefast gebleken. De mensen 
die nu in de hogeschool de beslissingen 
nemen, lijken niet te weten wat onderwijs 
of  lesgeven is. Je krijgt managers aan het 
hoofd – in die zin typeren de ontwikkelingen 
in het onderwijs wat er in de hele maat
schappij gebeurt. Tegelijk kunnen wij de 
nationale politiek niet meer aanspreken op 
wat er fout loopt, die zeggingsmacht heeft 
de minister afgestaan. En binnen de hoge
school weegt het Conservatorium veel te 
licht om echt gehoord te worden. 
Symptomatisch was dat we op zes jaar tijd 
drie keer van naam zijn veranderd. Dat 
werd gewoon boven onze hoofden beslist, 
alsof  het niets was. Op den duur kan je aan 
mensen niet meer uitleggen wat de naam 
van je school is. Nu klinkt de naam van de 

opleiding als die van een slecht geleide 
bank.
W.H.: En de invloed van de nieuwe gebouwen op 
de Kunstencampus bij deSingel? In je State of  
the Union op het Theaterfestival van 2007 
waarschuwde je al voor de ‘steriliteit’ van ‘dit 
hyperfunctionele gebouw’. Waarom? Zijn je 
‘allergrootste twijfels’ bewaarheid?
B.M.: Ik vind dat een school minstens tijde
lijk toegeëigend moet kunnen worden door 
de studenten. Die plek moet van hen wor
den, zo vaak mogelijk. Ze moeten daar bijna 
kunnen leven. In de Studio aan de 
Maarschalk Gérardstraat kon dat ook. Maar 
als je moet verkassen naar een splinter
nieuw gebouw dat ‘speciaal’ voor de oplei
ding is opgetrokken, en dat als kloppend 
hart een brasserie heeft waar studenten te 
weinig geld voor hebben, dan kom je in een 
heel ander prioriteitenkader terecht. De 
vlotte doorgang van de kuisploeg bleek 
algauw veel belangrijker dan wat studenten 
van dat gebouw konden en mochten 
maken. En dan heb ik het nog niet over het 
gebrek aan lokalen en hun slechte verluch
ting. Het hangt er ook vol camera’s. Je zit er 
afgesneden van de wereld. Je kan er enkel 

heel interessante fotoreportages maken 
over een snelweg waar heel veel auto’s stil
staan. Als school voelde je jezelf  vooral een 
dependance worden van deSingel. Je ervoer 
er je eigen autonomie niet meer, mocht die 
er al zijn. 
W.H.: Waarom heb je er uiteindelijk de brui aan 
gegeven? 
B.M.: Op zeker moment keert die combinatie 
van dalende middelen en stijgende werk
druk zich tegen de projecten zelf. Studenten 
gaan zich vragen stellen over de consistentie 
van de opleiding, of  beginnen te schieten op 
wat zichtbaar is, zonder de achterliggende 
redenen te kennen. Je voelde de sfeer binnen 
de opleiding gestaag verslechteren. De drup
pel was een brief  van verschillende studen
ten met kritiek op een paar docenten, waar
onder ikzelf. Dat was nieuw voor mij. Als 
ook die steun wegvalt, en je hebt je buik vol 
van alle ontwikkelingen die ons van bovenaf  
zijn opgedrongen, dan houdt het op. Dat was 
de aanleiding, niet de oorzaak. Maar het 
illustreerde des te pijnlijker dat we de strijd 
structureel compleet verloren hadden.
W.H.: Heb je zelf  ideeën over hoe we dan een 
beter kunstonderwijs kunnen organiseren? 

B.M.: We hebben in dit land een schoolvoor
beeld van iemand die het anders gedaan 
heeft, en waar ik een grenzeloos respect 
voor heb. Anne Teresa De Keersmaeker had 
natuurlijk de autoriteit om P.A.R.T.S. op te 
richten, maar ook de moed om ervoor te 
gaan en haar ideeën vorm te geven op haar 
eigen manier. Haar school hangt niet af  van 
de hogeschoolstructuur, en dat is hoe het 
moet. Als je in P.A.R.T.S. binnenkomt, voel 
je meteen dat er iets leeft. Ik denk dat het 
kunstenveld nu dus zelf  het initiatief  moet 
nemen, want de hogeschoolstructuur heeft 
het helemaal verkloot. 
W.H.: Koen van Kaam stelde in zijn opiniestuk 
wel dat een nieuwe toneelschool enkel voor rij-
keluiskindjes kan zijn.
B.M.: Waarom? Is P.A.R.T.S. enkel voor rijke 
studenten? Er is nog helemaal niet nage
dacht over hoe zo’n nieuwe school er zou 
kunnen komen. Het is veel te vroeg om nu 
al te besluiten dat het sowieso een elitaire 
school wordt. Natuurlijk is het een groot 
avontuur, en een grote verantwoordelijk
heid. Maar kijk wie er in Antwerpen alle
maal rondloopt en iets te vertellen heeft. 
Daar zit zoveel potentie in. Vaak gaat het om 
mensen die niet meer in de bestaande scho
len willen lesgeven.
W.H.: Hoe groot schat je het draagvlak in de 
podiumsector in voor een eigen nieuwe toneel-
opleiding? Hoe realistisch is zo’n voorstel?
B.M.: Ik heb wel het gevoel dat daar in 
Antwerpen interesse voor bestaat. Maar elk 
concreet gesprek moet nog gevoerd worden. 
In elk geval, als er een alternatief  denkbaar 
is, zal het uit de sector zelf  moeten komen.

Afbeelding: Leen Voet, uit de reeks University 
College of  Art Vlaanderen, 2012



De Witte Raaf  – 159 / september – oktober 2012 12

RUDI LAERMANS

‘Aan theorie doen’

Binnen het hoger onderwijs voorzien de 
meeste curricula in theoretisch gerichte 
vakken als filosofie, sociologie of  een meer 
specifiek lessenpakket dat aansluit bij de 
concrete finaliteit van een opleiding. De 
invulling en het doceren van zo’n theorie
vak hangen echter nauw samen met de 
meer algemene setting. Om dat te verduide
lijken, val ik terug op mijn persoonlijke 
ervaringen als docent algemene of  theoreti
sche sociologie binnen twee uiteenlopende 
onderwijscontexten.1 De eerste is een door
snee WestEuropese universiteit (de KU 
Leuven), de tweede een eerder bijzondere 
kunsthogeschool: de internationale, in 
Brussel gevestigde dansschool P.A.R.T.S. Ik 
zou deze reflectie een oefening in autobio
grafische antropologie kunnen noemen, 
maar deze dure uitdrukking kan mijn veral
gemening van het ingeroepen anekdotische 
bewijsmateriaal niet meteen legitimeren. 
De wellicht belangrijkste les van mijn dub
bel verhaal betreft de inzet van theoretische 
vakken binnen het hoger onderwijs. Ofwel 
ben je nogal sterk gebonden door de eisen 
van een welbepaalde discipline, ofwel geniet 
je de vrijheid om out of  the box te doceren en 
je eigen gecertificeerde competenties te rela
tiveren. Tegelijkertijd krijgt iedereen binnen 
het hoger onderwijs te maken met de gevol
gen van het Bolognaproces, dat in 1999 
van start ging. Terwijl mijn thuisuniversi
teit na de jongste eeuwwisseling het toneel 
was van meerdere ingrijpende veranderin
gen, opereert P.A.R.T.S. tot op vandaag bui
ten het Bolognakader. Dat verklaart mee 
het verschil tussen beide onderwijsregimes 
en de manier waarop theorievakken er 
onderwezen (kunnen) worden.
 Uiteraard is theorie, of  theoretiseren, niet 
een enkel maar een meervoudig iets. 
Verklarende theorievorming, gemeenlijk 
geassocieerd met het formuleren van toets
bare modellen, verschilt van het soort van 
hermeneutische of  interpretatieve aanpak 
dat in de ontcijfering van teksten zijn ont
staan en prototype vindt. Bovendien com
mitteren kritische vormen van theoretise
ren zich aan andere axioma’s en 
doelstellingen dan de meer analytische 
denktrant, die uitmunt in het smeden dan 
wel onderzoeken van abstracte concepten. 
In een van zijn oudere werken onderscheidt 
Jürgen Habermas daarom drie grote achter
liggende kennisbelangen bij theorievor
ming.2 Ofwel is die impliciet dan wel expli
ciet gericht op instrumentele manipulatie 
door het aanleveren van kennis van oorza
kelijke factoren; ofwel wil ze het wederzijds 
begrip vergroten door middel van interpre
tatiewerk dat culturele of  betekenisverschil
len kan overbruggen; ofwel beoogt theorie
vorming een bijdrage tot individuele dan 
wel sociale emancipatie via de kritische 
belichting van onbewuste blinde vlekken of  
ideologische premissen. Deels in lijn met 
deze epistemologische verschillen, maar 
zonder dat ze daartoe herleidbaar zijn, 
bestaan er minstens twee grote manieren 
om theorie te doceren binnen een hoger 
onderwijscurriculum. In de eerste variant 
verwijst het woord ‘theorie’ naar een wel
omschreven en eerder ononomstreden 
canoniek geheel van inzichten, dat de 
nieuwkomers binnen een academische dis
cipline op een systematische manier wordt 
bijgebracht. Dat gebeurt met behulp van 
uiteenlopende pedagogische methoden, 
gaande van het traditionele hoorcollege tot 
meer interactieve werkvormen. Doorslag
gevend zijn hoe dan ook de begeleide initia
tie in een reeks disciplinaire basisproblemen 
en de antwoorden vanuit gevestigde theore
tische kaders.
 In de alternatieve benadering impliceert 
de notie van theorie nog altijd grote brok
ken gecodificeerde kennis, met de bijna 
sacrosancte teksten van bijvoorbeeld Max 
Weber, Niklas Luhmann of  Michel Foucault 
(of  binnen de kunsttheorie: van Immanuel 
Kant, Theodor W. Adorno of  Jacques 
Rancière) in een hoofdrol. Actief  ‘aan theo

rie doen’ in een pedagogische setting ver
schilt echter van louter leren of  onderwij
zen, en verkrijgt een specifieke betekenis via 
een praktijk die de dominante opvatting 
over doceren in een dialectische beweging 
zowel bevestigt als opheft. Het accent ver
schuift hier in de richting van een geleefde 
ontmoeting tussen theoretische begrippen 
of  inzichten en het meedenken van de kant 
van de studenten. Theorie verandert zo van 
een stevig onderbouwd en kritisch gefilterd 
geheel aan kennis in een werkwoord, een 
open dialogische of  communale praktijk. De 
ermee overeenstemmende activiteit van 
‘hardop samen denken’, met of  tegen speci
fieke ideeën en teksten, mikt in de eerste 
plaats op een verhoogde reflexiviteit, een 
groter of  – juister – complexer bewustzijn 
van bijvoorbeeld het sociaal geconstrueerde 
en daarom principieel veranderlijke karak
ter van fenomenen als macht, kunst of  gen
der. Zo bekeken staat ‘aan theorie doen’ voor 
het maken van een ruimte van mogelijke reflec-
tie die de mogelijkheidszin nooit afsluit. De 
meer dan eens meanderende aard van het 
spreken van de docent en de studenten 
nodigt uit om anders en, vooral, postfunda
mentalistisch te denken: geen enkele defini
tieve waarheid, inclusief  de verlichtingsge
dachte van emancipatie, kan het collectieve 
proces van bevraging en argumentatie stop
pen. ‘Aan theorie doen’ voorbij het zelfbegrip 
van een discipline (als de sociologie) of  een 
culturele praktijk (als de hedendaagse dans) 
komt daarom neer op een onophoudelijk 
herhaald appel om zich te engageren in een 
gedeelde denk en communicatie dynamiek, 
die voortdurend tegen zijn eigen contingen
tie aanloopt. Het doet er daarom weinig toe 
dat de presentatie van een theoretisch kader 
hoogst selectief  is, slechts minimaal histo
risch verankerd raakt, en door schijnbaar 
niet ter zake doende vragen of  afleidende 
opmerkingen alsmaar wordt onderbroken 
en gedestabiliseerd, op zijwegen belandt of  
in doodlopende straten terechtkomt. Wat 
telt is de publiek observeerbare poging om 
te theoretiseren zonder duidelijke verbods 
of  gebodsbepalingen – om de veronderstel
lingen van een vertrouwde kwestie tot op 
het bot te doordenken, de schijnbaar van
zelfsprekende termen van een afgekloven 
probleem te herijken, of  een ervaring die de 
taal in een betekenisloze leegte verandert 
alsnog van een mogelijk perspectief  te voor
zien. Het gebeurt allemaal vanuit het 
bewust genomen risico om te eindigen in 
die vreemde zone waar ‘de wil tot weten’ 
zijn interne limiet bereikt en de ervaring van 
niet-weten openlijk geaffirmeerd wordt.
 Specifieke institutionele voorwaarden en 
arrangementen kunnen de ene of  de andere 
stijl van theorieonderwijs bevorderen of  
ontmoedigen. Pedagogische regimes ver
schillen onderling in hun omgang met het 
denken of  ‘de wil tot weten’ en, in de beken
de laatste instantie, met de kansen op een 
geïnformeerde kritiek en dialogische (zelf)
reflexiviteit. Hogescholen of  universiteiten 
benaderen studenten inderdaad niet als een 
onbeschreven blad. Ze positioneren en 
interpelleren hen ook altijd conform zekere 
veronderstellingen of  regels en produceren 
zo een specifiek pedagogisch subject. Ook 
kunststudenten worden ofwel aan en toe
gesproken als toekomstige professionals die 
vooral nood hebben aan praktische bagage, 
ofwel als individuen die nog niet weten 
waar ze allemaal toe in staat zijn, maar in 
ieder geval beschikken over generische 
menselijke vermogens als denken, spreken 
en verbeelden. Het neoliberale regime 
opteert duidelijk voor de eerste mogelijkheid 
en bemoeilijkt daarmee een onderwijsprak
tijk die kiest voor een in principe eindeloos 
‘hardop samen denken’. 

Hoger onderwijs naar neoliberaal 
recept

Mijn professionele thuisbasis is de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de KU Leuven, 
die wordt gesubsidieerd en gereguleerd door 
de regionale Vlaamse overheid. Deze instel
ling biedt in vele domeinen onderwijs op 
massaschaal – ze telt momenteel meer dan 

40.000 studenten – maar wil tegelijk mondi
aal uitmunten in welbepaalde onderzoeks
thema’s. Enkele uitzonderingen daargelaten, 
zoals ingenieurswetenschappen of  genees
kunde, kan men in Vlaanderen aan een aca
demische bachelor beginnen zonder enige 
vorm van bindende toelatingsproef  of  advi
serende test, en dat aan een internationaal 
gezien laag inschrijvingsgeld. Aangezien de 
meeste colleges in het Nederlands worden 
onderwezen, is de overgrote meerderheid 
van de bachelorstudenten Vlaming. Vele eer
stejaars ‘proberen’: ze gaan na of  ze universi
tair onderwijs aankunnen en stromen bij 
negatieve resultaten door naar een hoge
school. Het is geen sinecure om aan soms 
meer dan vierhonderd nieuwkomers in de 
sociologie, de politieke wetenschappen en de 
communicatiewetenschappen de basisbe
grippen en hoofdlijnen van de sociale theorie 
bij te brengen. Je moet jonge mensen initië
ren in een meer abstracte benadering van 
het samenleven, wat per definitie een peda
gogische uitdaging is; en je dient bovendien 
rekening te houden met de aanwezigheid 
van een relatief  omvangrijke groep studen
ten die het vak voornamelijk zien als een te 
nemen horde in hun poging om het eerste 
jaar te overleven. De doceersituatie verbetert 
aanzienlijk vanaf  het tweede jaar, al word je 
als theorieprof  blijvend geconfronteerd met 
de primaire motivatie van de grootste groep 
in de collegezaal. De meeste studenten aspi
reren geen onderzoekscarrière, maar willen 
gewoonweg slagen en een aantal praktische 
vaardigheden of  competenties verwerven die 
de arbeidsmarkt wellicht zal valoriseren. 
Sociale theorie past niet meteen bij dit laatste 
streven, dat veeleer vraagt om feiten, inzich
ten en methoden die gemakkelijk toepasbaar 
zijn binnen de uiteenlopende sferen van 
management of  bestuur, beleid of  sociale 
sturing.
 Met uitzondering van sommige onderde
len van de kritische theorie, zoals de pessi
mistische diagnose van de cultuurindustrie 
van de Frankfurter Schule, bestaat er nau
welijks overlapping tussen de standaard
curricula in de sociale wetenschappen en de 
gangbare trajecten binnen het hoger kunst
onderwijs. De situatie oogt echter lichtjes 
verschillend wanneer het algemene onder
wijskader in acht wordt genomen. In het 
kielzog van het Bolognaproces werden 
zowel het universitair als het nietuniversi
tair hoger onderwijs gestroomlijnd conform 
het bachelormasterschema, het systeem 
van overdraagbare ECTScredits en, het 
meest cruciale, neoliberale management
principes. Het Bolognaproces zorgde inder
daad voor een sterke standaardisering van 
de Europese hogere onderwijsruimte, waar
bij het historische verschil tussen academi
sche en professionele opleidingen gedeelte
lijk werd tenietgedaan. Zoals Michel 
Foucault al aangaf  in zijn visionaire analy
se van eind jaren 70, berust het neoliberale 
regime van bestuurlijkheid (gouvernementa-
lité) op twee pijlers.3 Enerzijds concipiëren 
en reguleren de betoelagende overheden 
het hoger onderwijs als een markt voor spe
cifieke goederen en diensten waarop organi
saties om potentiële afnemers concurreren. 
Voor de koperstudent moet het aangebode
ne zowel onderling vergelijkbaar zijn als 
gemakkelijk te combineren vallen binnen 
trajecten die aansluiten bij de eigen interes
ses en capaciteiten. Vandaar de must van 
flexibele curricula die veel keuzemogelijk
heden bieden, de eis van transparante exa
menregels en, niet in het minst, de nood
zaak van gedetailleerd omschreven 
cursussen of  – in de officiële onderwijstaal 
van mijn universiteit – opleidingsonderde
len. Dit imperatieve kader wordt bewaakt 
door facultaire stafleden, onderwijskundi
gen en peer reviewers (ieder universitair cur
riculum wordt in Vlaanderen om de acht 
jaar gescreend door een zogenaamde visita
tiecommissie, die voornamelijk uit buiten
landse professoren bestaat; de visitaties zijn 
er ook voor het hoger kunstonderwijs). De 
studentconsument heeft tevens zijn zeg 
over de kwaliteit van de geoffreerde goede
ren en diensten middels regelmatige evalua
ties, bijvoorbeeld in de vorm van web sur-
veys, van ieder vak en bijhorend examen.

Anderzijds wordt de potentiële leerling, in 
brede zin, niet enkel aangesproken als een 
koper die uit is op maximale consumenten
bevrediging op de onderwijsmarkt. Het 
neoliberale regime positioneert diezelfde 
student tevens als een actieve zelfontwikke
laar die persoonlijke capaciteiten of  compe
tenties wil verhogen met het oog op zijn 
‘tewerkstelbaarheid’ of  employability. Voor
goed voorbij zijn daarom de dagen dat de 
gemiddelde student in de humane of  de 
sociale wetenschappen, of  binnen de kun
sten, werd beschouwd als een intellectueel 
nieuwsgierig iemand die een meestal vage, 
maar persoonlijke interesse in een bepaald 
thema of  een specifieke discipline wilde uit
diepen. Conform de thans vigerende bena
dering is een student in de eerste plaats een 
‘zelfkapitalist’: hij bezit een zeker menselijk 
kapitaal dat verder moet ontwikkeld wor
den in relatie tot mogelijke beroepsposities. 
Studeren is synoniem voor het kopen van 
onderwijsgoederen en diensten, maar het 
kiezen en verwerven van deze koopwaren 
komt neer op een duurzame investering in 
het eigen ‘zelf ’. De basisveronderstelling 
luidt kortom dat de student handelt als een 
‘Me, Inc.’, een individuele entrepreneur die 
op de hogere onderwijsmarkt rationele, toe
komstgeoriënteerde beslissingen neemt in 
relatie tot zowel zijn menselijk kapitaal als 
de arbeidsmarkt.4 Deze nieuwe subjectposi
tie past eigenlijk niet langer bij de traditio
nele notie van student: iemand die studeert 
onder leiding van gezaghebbende leraren of  
docenten en zo een zeker geheel van inzich
ten of  vaardigheden onder de knie krijgt.5 
Wat zijn de gevolgen van deze toch wel dras
tische herijking voor het doceren van theo
rie binnen en buiten de humane of  sociale 
wetenschappen?

Onderwijzen als disciplinaire instructie

Je stapt een grote collegezaal binnen, 
bevolkt door honderden studenten. Na al 
die jaren kan het nog altijd een ietwat 
vreemde ervaring zijn dat het geroezemoes 
al snel wegebt eens je begint te doceren. Het 
verklaren van een dergelijke niet vooraf  
doorgesproken, bijna automatische regule
ring is juist een van de hoofdthema’s binnen 
de sociologie: hoe is sociale orde mogelijk? 
De discipline kent zo haar standaardant
woorden, gaande van geïnstitutionaliseerde 
rollen – of  de complementaire verwachtin
gen die vasthangen aan de posities van stu
dent en docent – tot de idee van een alge
mene situatiedefinitie die via impliciete 
afstemmingen een sociaal werkbare con
sensus oplevert. Het doceren van deze 
sociologische algemeenheden is precies je 
taak. Je probeert dan ook de belangrijkste 
verschillen te verhelderen tussen de tradi
ties die teruggaan op Emile Durkheim, Max 
Weber en Karl Marx. Aan de hand van 
ontelbare voorbeelden en stukjes empirisch 
onderzoek leg je uit dat het een beduidend 
verschil uitmaakt voor welk perspectief  je 
kiest bij het kijken naar het samenleven.6 
Alles welbeschouwd speel je een spel met 
duidelijke regels en een beperkt aantal kaar
ten: je reduceert de opties bij het aflijnen 
van mogelijke mechanismen van sociale 
orde nogal sterk. Je disciplineert inderdaad 
het denken omdat je met je onderwijs een 
gevestigde sociaalwetenschappelijke disci
pline representeert. Daarbinnen codificeren 
ontelbare handboeken de verschillende the
oretische perspectieven op een moeilijk aan
vechtbare manier. Je kan nu en dan wel 
enige persoonlijke twijfel uiten met betrek
king tot een bepaald concept of  inzicht, 
maar er wordt imperatief  verwacht dat je 
vasthoudt aan het gecanoniseerde referen
tiekader en zijn drievoudige classificatie van 
sociologische stromingen. De studenten die 
doorstromen naar het tweede bachelorjaar 
moeten immers het verschil kennen tussen 
een durkheimiaanse, weberiaanse of  con
flictsociologische visie op het samenleven. 
Jouw vak of  opleidingsonderdeel is inder
daad niet meer dan een bouwsteen binnen 
een meer omvattend, vastliggend curricu
lum: je bent een bescheiden dienaar van de 
Sociologie. De neoliberalisering van de uni

Disciplinerend of  beweeglijk denken
Over de mogelijke inzet van theorieonderwijs
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versiteit in het kielzog van het Bolognaproces 
bevestigde deze status middels de toegeno
men interne en externe monitoring. Iedere 
cursus veranderde in een leereenheid met 
een veeleer gestandaardiseerde inhoud 
waarvan de kwaliteit, leerdoelstellingen en 
studeerbaarheid door de normstudent 
regelmatig worden afgetoetst door de ver
schillende stakeholders (collega’s, 
studenten vertegenwoordigers en onder
wijskundigen). 
 Hoewel de manier waarop je het opgeleg
de spel kan opvoeren lichtjes verandert tij
dens de latere opleidingsjaren, blijft dezelfde 
basisregel gelden: onderwijzen is synoniem 
voor instructie, of  het overbrengen van door 
anderen gevalideerde informatie. In het laatste 
bachelorjaar en de master neemt het aantal 
studenten sterk af, wat uiteraard meer 
ruimte voor directe interactie en discussie 
geeft. Bovendien worden theoretische 
begrippen of  inzichten niet enkel uitgelegd 
en geïllustreerd, maar tevens kritisch door
gelicht, onderling vergeleken en in verband 

gebracht met brandende maatschappelijke 
kwesties. Ideeën die eerder als moeilijk te 
contesteren sociologische waarheden wer
den aangekaart, worden nu regelmatig ver
regaand geproblematiseerd. Schijnbare evi
denties, zoals de gedachte dat de 
samen leving uit onderling interagerende 
individuen bestaat, maken plaats voor de 
meer avontuurlijke ideeën van een Bruno 
Latour of  een Niklas Luhmann. Toch blijft 
het onderwijssysteem stipuleren dat de 
docent voor alles een intermediair is, een 
zegsman voor theorieën en kritieken die al 
een minimum aan disciplinaire erkenning 
of  symbolisch kapitaal genieten. En 
ondanks het conceptueel perspectivisme 
dat zelfs de meest solide vormen van empi
risch sociaal onderzoek tekent, bakent het 
oorspronkelijke sociologisch streven naar 
zowel een ware kennis van de maatschappij 
als daarop gestoelde sociale hervormingen 
de algemene horizon van het legitiem 
onderwijsbare af. Op een door Michel 
Foucaults werk geïnspireerde wijze de 

moderne verstrengeling tussen ‘de wil tot 
weten’ en ‘de wil tot macht’ thematiseren, is 
zowat de maximaal haalbare deconstruc
tieve geste.7 Voorbij dit gebaar komt men 
terecht in een discursieve zone die de mees
te collega’s en studenten als ‘pure specula
tie’ afdoen (of  zoals het vaak ook heet: ‘lou
ter filosofie’). Het is toegestaan om kritische 
verplaatsingen binnen een welomschreven 
veld van weten te produceren, maar niet om 
dit kennisregime ook te de of  herdefiniëren.
 Kritische grensoefeningen in zelfreflexivi
teit zijn het uiterst mogelijke binnen een 
onderwijscontext waarin ‘de wil tot weten’ 
is gereduceerd tot een disciplinair geheel 
van kennis en een daarmee overeenstem
mend curriculum. Je creëert daarom slechts 
momentane plooien, die sommige studen
ten wel als een heuse mise en abyme ervaren 
in het licht van al hetgeen ze tot nog toe 
hebben geleerd. De meeste aanwezigen 
ervaren ze echter de ene keer als een inte
ressant metaspel, de andere keer als een 
bedreigende vorm van mogelijk weten: 

‘Waarom val je ons lastig met ideeën die 
geen enkel praktisch nut bezitten en enkel 
ondermijnende vraagtekens plaatsen bij de 
ons bijgebrachte kennis?’ Finaal zijn al je 
deconstructieve terzijdes veeleer marginale 
oefeningen in een parasitaire vorm van kritiek 
(criticality is de juistere term) die de institu
tionele duurzaamheid van de ‘wil tot weten’ 
onmogelijk in beweging kan brengen. De 
zeldzame momenten – ik ben haast geneigd 
om van cognitieve uitzonderingstoestanden 
te spreken – dat het doceren van de instruc
tie van gecertificeerde kennis transformeert 
in de ‘obstructie’ van het onderliggende ver
langen naar waarheid, bevestigen enkel de 
algemene axioma’s van het curriculum. Dit 
geldt thans des te meer in het licht van de 
regerende neoliberale tijdgeest, die het 
doceren definieert als het overbrengen van 
gevalideerde informatie aan individuen die 
worden aangesproken als consumenten 
van onderwijsgoederen en diensten ener
zijds, en als ‘zelfkapitalisten’ die investeren 
in hun toekomstige tewerkstellingsmoge
lijkheden anderzijds. Het officiële pedagogi
sche credo eist daarom dat de studenten 
zoveel mogelijk worden geactiveerd. Hun 
persoonlijke vermogens dienen voortdu
rend te worden uitgedaagd, maar dan wel 
op een zogeheten constructieve manier: 
iedere student moet ertoe worden aangezet 
om te tonen wat hij kan binnen de eerder 
gedefinieerde krijtlijnen van een opleidings
onderdeel. In lijn met het ethos van de post
fordistische werknemer wordt eigenlijk van 
de student verwacht dat hij zich al in het 
hoger onderwijs als een productief  vermo
gen bewijst, of  als een particuliere combi
natie van de generische vermogens om te 
denken en te communiceren die de zogehe
ten immateriële arbeid mobiliseert.8 De 
neoliberale pedagogie interpelleert de indi
viduele student inderdaad als de competi
tieve werknemer die hij moet worden.
 De gemiddelde student die doordacht zijn 
onderwijsinvesteringen superviseert, neigt 
er evenwel toe om als een strategisch indi
vidu te handelen. In het algemeen blijft het 
vertonen van persoonlijke capaciteiten 
beperkt tot de momenten dat deze activiteit 
een reële kortetermijninvestering afbakent, 
omdat ze effectief  wordt beloond. Papers en 
mondelinge of  schriftelijke examens waren 
natuurlijk altijd al beslissende momenten in 
een persoonlijk leertraject. Volgens de neoli
berale retoriek komt een evaluatie echter 
neer op zowel het traditionele testen van de 
door een student opgedane kennis als het 
valideren van zijn meer algemene capacitei
ten in het licht van de specifieke inhoud van 
een leereenheid. Sommige studenten heb
ben dit nieuwe dubbele objectief  sterk geïn
ternaliseerd en ervaren een niet of  weinig 
succesvolle evaluatie als een persoonlijk 
falen. Anderen ontwikkelen na verloop van 
tijd een authentieke persoonlijke belang
stelling in de onderwezen materies, inclu
sief  de meer deconstructieve marges. Maar 
een aanzienlijk aantal studenten gedraagt 
zich gewoonweg opportunistisch en gaat 
voor een minimale of  gemiddelde inspan
ning. Ze zien het hoger onderwijs slechts ten 
dele als een systematische zelfinvestering in 
persoonlijke capaciteiten met het oog op 
toekomstige opbrengsten en zijn hoofdzake
lijk in een directe breakeven geïnteres
seerd. Het neoliberale onderwijsregime is 
inderdaad van een diepgaande spanning 
doortrokken. Terwijl dit bestuurlijke dispo
sitief  uitgaat van het bestaan van een zelf
verlicht, tegelijk rationeel en ondernemend 
subject dat langetermijnwinsten hoger 
inschat dan directe opbrengsten, produ
ceert het in werkelijkheid en masse consu
menten die hun boeken vanuit een beperkte 
termijnblik bijhouden. Veronderstelde toe
komstberekeningen blijken op korteter
mijninschattingen van kosten en baten 
neer te komen – en vervolgens moet de 
docent of  examinator maar zien hoe hij 
omgaat met de observeerbare kloof  tussen 
de pedagogisch veronderstelde subjectiviteit 
en de opportunistische mentaliteit waar
mee hij feitelijk geconfronteerd wordt.
 Deze spanning hangt uiteraard samen 
met de twee pijlers binnen het neoliberale 
regime die niet goed met elkaar rijmen. De 
vermarkting van het hoger onderwijs sti
muleert een ‘consumentistische’ houding 
die maar moeilijk te verzoenen valt met de 
positionering van het individu als een ‘zelf
kapitalist’ die op de lange termijn investeert. 
In één cruciaal opzicht doet het onderscheid 
tussen lange en kortetermijninvesteerders 
er echter weinig of  niets toe. Samen met de 
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heersende normen waarvan de talrijke 
monitoring en evaluatieprocedures door
desemd zijn, dragen beide subjectposities bij 
tot een pedagogische atmosfeer die de moge
lijkheid van actief  ‘aan theorie doen’ seri
eus ondergraaft. In die laatste praktijk 
wordt het denken terdege getest, tot het een 
punt bereikt waarop de ‘wil tot weten’ niet 
langer een nieuwe ‘waarheid’ voortbrengt, 
maar in het spreekwoordelijke gat van het 
nietweten tuimelt. Zoals ieder menselijk 
vermogen sluit ook kennen of  weten zijn 
negatie in, dus nietweten. De volledige rea
lisatie van dit potentieel impliceert daarom 
momenten van impotentialiteit of  nietkun
nen, van de verwerkelijking van het vermo
gen tot weten doorheen zijn nietverwerke
lijking. Dat houdt een belangrijke ethische 
les in, zo benadrukt Giorgio Agamben 
terecht: ‘Vrij zijn betekent niet enkel het ver
mogen om dit of  dat te doen, noch is het 
eenvoudigweg het bezit van de macht om 
dit of  dat te weigeren. Vrij zijn is […] tot zijn 
eigen impotentialiteit in staat zijn, in relatie 
kunnen staan tot eigen tekortkomingen.’9

De hedendaagse dans (niet) kennen

In 1992 besliste de internationaal gevierde 
Vlaamse choreografe Anne Teresa De 
Keersmaeker, tevens artistiek leidster van 
Rosas, om in Brussel een nieuwe dansschool 
op te zetten. Zonder de garantie van een 
structurele ondersteuning door de Belgische 
of  Vlaamse overheid ging P.A.R.T.S. – feite
lijk het acroniem van ‘Performing Arts 
Research and Training Studios’ – effectief  
van start in 1995.10 Het curriculum ver
trekt niet van een specifieke disciplinaire 
benadering van dans. P.A.R.T.S. is veeleer 
een continu bijgesteld project, dat vorm 
tracht te geven aan één enkele centrale idee: 
een hedendaagse danser of  choreograaf  
moet niet alleen een goed getraind en tech
nisch onderlegd iemand zijn, maar bovenal 
weten en kunnen articuleren wat hij doet 
en waarom hij precies de bewegingen maakt 
die hij bezig is uit te voeren. Omwille van dat 
‘wat’ ruimt de school bijvoorbeeld behoor
lijk wat uren in voor theatertraining en 
muziekanalyse. Want hoewel ze regelmatig 
op een scène voor het publiek staan, ont
breekt het dansers gewoonlijk aan een 
basale kennis van de verschillende vormen 
van theatraliteit, of  de mogelijke loops tus
sen presentie en representatie. En ondanks 
het feit dat ze vaak in relatie tot muziek 
bewegen, kunnen de meeste dansers geen 
partituur lezen en hebben ze nauwelijks een 
idee van bestaande muzikale vormen, com
positietechnieken of  de fysieke werking van 
klank. P.A.R.T.S. wil daarentegen ‘denken
de dansers’ opleiden (die uitdrukking werd 
vaak gebruikt in de begindagen). Hun 
beweeglijkheid en reflexiviteit past niet 
alleen bij de recente conceptuele ontgren
zing van dans of  choreografie, maar getuigt 
in de eerste plaats van het vermogen om een 
reflexieve relatie te onderhouden met de 
altijd specifieke activiteit waarop ze zich 
voorbereiden of  die ze momentaan verrich
ten. De ‘waarom’dimensie betrekt deze 
capaciteit op een meer expliciete discursieve 
ruimte: de ‘denkende danser’ is ook een 
individu dat tot (zelf)kennis in staat is en 
niet alleen maar beweegt, ageert of  intuïtief  
beslist. Hij kan choreografische keuzes ter
dege articuleren en de eigen danspraktijk 
relateren aan meer algemene ideeën en the
oretische inzichten of  onderbouwde verwij
zingen naar de dansgeschiedenis en de 
hedendaagse kunsten.
 Ondanks de hoofdzakelijk informele sfeer 
binnen P.A.R.T.S. is de school allesbehalve 
hyperdemocratisch (voor de goede orde: in 
wat volgt beschrijf  ik de praktijk tot op 
heden). Elke twee jaar worden er tijdens 
tournees van Rosas op diverse plaatsen in 
de wereld audities georganiseerd waarvoor 
vaak meer dan duizend geïnteresseerden 
opdagen; zo’n tweehonderd weerhouden 
kandidaten komen naar de finale auditie
week in Brussel, die eindigt met de defini
tieve selectie van maximaal veertig nieuwe 
studenten. Eens een student wordt toegela
ten, tegen een relatief  democratisch 
inschrijvingsgeld of  zelfs bijna gratis dank
zij een stipendium, wordt hij aan een veelei
send pedagogisch regime onderworpen. 
Behalve op woensdag duurt elke schooldag 
van 9u15 tot 17u15 of  zelfs 18u00. Van de 
studenten wordt bovendien verwacht dat ze 
na de schooluren en tijdens het weekend 
persoonlijke ideeën of  projecten uitwerken. 

Tot op vandaag is P.A.R.T.S. erin geslaagd 
om buiten het Bolognakader en de Vlaamse 
hogeschoolassociaties om te opereren, al 
verandert dat wellicht in de zeer nabije toe
komst (misschien is deze beschouwing dan 
ook een soort van requiem op een nogal 
uniek pedagogisch experiment). De school 
kent geen bachelormastercurriculum, 
maar een tweejarige basisopleiding die 
wordt gevolgd door een eveneens tweejarige 
onderzoekscyclus, met veel ruimte voor 
individuen met choreografische ambities 
(een ruime selectie van de afstudeerwerken 
wordt tijdens een internationale school
tournee getoond). Studenten die met succes 
de basiscyclus hebben doorlopen, moeten 
opnieuw kandideren voor de onderzoekscy
clus, waarvoor ook buitenstaanders auditie 
kunnen doen op basis van een persoonlijk 
dossier. Dat zorgt voor een nieuwe groeps
dynamiek tussen de twintig tot vijfentwin
tig studenten van de onderzoekscyclus. 
Velen verlaten overigens vrijwillig de school 
na de twee eerste jaren, meestal vanuit de 
persoonlijke drang om op de scène te kun
nen staan. Een danscarrière is immers rela
tief  kort, zodat elke bijkomend onderwijs
jaar kan worden ervaren als een beperking 
van de professionele loopbaan.
 Het pedagogisch project van P.A.R.T.S. 
draait rond artistieke zelfontdekking en de 
ontwikkeling van zelfmeesterschap in con
frontatie met ‘sterke anderen’ – versta: indi
viduen met uitgesproken overtuigingen die 
er niet voor terugdeinzen om tijdens lessen, 
workshops of  het coachen van individuele 
projecten als artistieke, intellectuele en/of  
persoonlijke leermeesters op te treden. Het 
opnemen van de rol van ‘het subject dat 
wordt verondersteld te weten’ komt in de 
regel niet neer op het affirmeren van een 
gezaghebbende, laat staan een autoritaire 
positie.11 P.A.R.T.S. beschouwt de open dia
loog tussen leermeester en student veeleer 
als een eigenstandig artistiek project, zo 
noteert Pieter T’Jonck terecht: ‘In de con
frontatie met meesters leert de student om 
alle afval aan preconcepties op te ruimen, 
om mentale ruimte vrij te maken.’ Vandaar 
de algemene regel, aldus T’Jonck, dat ‘eman
cipatie via een intense confrontatie wordt 
bereikt’, wat sterk verschilt van het vigeren
de neoliberale pedagogische credo.12 De stu
denten worden inderdaad niet aangespro
ken als ‘zelfkapitalisten’ die binnen een 
consumentistische context investeringsmo
gelijkheden krijgen aangeboden. Op het eer
ste gezicht lijkt het P.A.R.T.S.regime zelfs 
aan te sluiten bij een eerder traditionele visie 
op kunsteducatie, die vasthoudt aan de idee 
van ‘Bildung’ via een gestage dialoog met 
exemplarische leraren (deze opvatting legi
timeerde bijvoorbeeld ook de klassieke ate
lierpraktijk in beeldende kunst opleidingen). 
Het impliciete of  verborgen curriculum 
continueert deze traditie echter op een 
bewust polyfone manier en wil zo een tege
lijk zelfreflexieve en zelfverzekerde individu
aliteit stimuleren. De veronderstelde mees
ters ventileren daarom heel verschillende 
‘waarheden’, en juist dit pluralisme wordt 
door de staf  nogal nauwlettend bewaakt. Zo 
verdedigen sommigen nog altijd de nood
zaak van een minimum aan vakmanschap 
naar het voorbeeld van het klassieke ballet 
of  de moderne dans, terwijl anderen volle
dig de ‘postpostmoderne’ conceptuele dans 
omarmen. En de uitgedragen artistieke 
visies gaan van vintage avantgardisme tot 
beduidend minder experimentele benade
ringen, die bijvoorbeeld de waarde van een 
gearticuleerde choreografische logica bena
drukken.
 Binnen deze heterogene omgeving wordt 
van de student verwacht dat hij zijn eigen 
artistieke houding ontdekt en een individu
ele poëtica weet te formuleren. Doorheen de 
herhaalde confrontatie met ‘sterke ande
ren’, die eventueel ook medestudenten 
omvatten, moet hij met ups en downs een 
persoonlijke stem ontwikkelen die in staat is 
om de test van een meervoudige kritische 
dialoog te doorstaan. Alles samengenomen 
committeert P.A.R.T.S. zich aan een plura
listisch oedipusmodel: de succesvolle stu
dent leert zijn persoonlijke kwaliteiten te 
affirmeren via een geleidelijke symbolische 
‘moord’ op meerdere meesters of  vaderfigu
ren. Wanneer deze afscheidsgebaren ook 
echt een individueel karakter bezitten, sug
gereren ze meestal een nieuw – niet noodza
kelijk ook historisch origineel – antwoord 
op de axiomatische vraag ‘wat kan dans of  
choreografie vandaag betekenen?’ Juist 
deze kwestie kadert het hele curriculum en 

motiveert tevens de voortdurende bijstelling 
ervan. Vergelijkbaar met de situatie binnen 
de beeldende kunsten, waarvoor Thierry de 
Duve de hoogst passende term ‘kunst in het 
algemeen’ muntte, heeft de hedendaags
heid van de dans alles te maken met de geïn
stitutionaliseerde afwezigheid van bindende 
standaarden of  evaluatiecriteria.13 
P.A.R.T.S. neemt akte van deze schijnbaar 
anomische stand van zaken, maar dan zon
der nostalgie naar de imaginaire zekerhe
den van een voorbij verleden of  verlangen 
naar afgelijnde artistieke voorstellen voor 
de directe toekomst. Niet weten wat heden
daagse dans eigenlijk inhoudt en deson
danks bouwstenen aandragen voor een 
mogelijke definitie van dit genre: deze para
dox vormt het kloppend hart van het peda
gogische project dat P.A.R.T.S. gestalte 
tracht te geven. Wat houdt dat in voor het 
doceren van theorievakken?

Beweeglijk denken

Tien over twee, de laatste studenten komen 
de drie uur durende theorieklas binnen
druppelen. Ik wacht hen op in een mini
maal aangekleed lokaal met ongeverfde 
bakstenen muren en met schrijftafels die in 
een Uvorm zijn gerangschikt rond een 
bescheiden docententafel en een klein wit 
bord. Stilte, wat gefrunnik her en der, enkele 
lichamen die al het gevecht tegen hun fysie
ke vermoeidheid beginnen. Het algemene 
effect van mijn eerst nog aarzelende, vervol
gens voluit sprekende stem doet denken aan 
de vorming van een collectieve aandachts
wolk op het moment dat de lichten in een 
theaterzaal doven. De performance – ‘de les’ 
– kan definitief  starten omdat ze feitelijk al 
was begonnen. Ze volgt deels het overbeken
de onderwijsscenario: iemand spreekt ter
wijl anderen luisteren; en iemand wordt 
verondersteld te weten, terwijl de anderen 
geacht worden minder kennis te bezitten. 
Mijn overigens in tijd erg beperkte theorie
klassen in P.A.R.T.S. hebben ook relatief  
welomschreven onderwerpen. Zo doceer ik 
in het eerste jaar bewust de hoofdlijnen van 
Luhmanns hoogabstracte sociale systeem
theorie, kwestie van de studenten gevoelig 
te maken voor zowel de conceptuele eigen
heid van sociale theorievorming als de 
paradoxen van communicatie in het alge
meen en artistieke communicatie in het bij
zonder. Tijdens het tweede jaar lees ik 
samen met de studenten enkele basistek
sten over moderne kunst: Peter Bürger over 
de historische avantgarde, Clement 
Greenberg over moder nisme, het 
kunstwerk essay van Walter Benjamin… In 
de onderzoekscyclus zijn de meeste theorie
lessen optioneel en buig ik mij samen met de 
geïnteresseerde studenten over een auteur 
wiens werk mij op een bepaald moment 
bezighoudt: Paolo Virno, Giorgio Agamben, 
Bruno Latour, Roland Barthes… Of  we wer
ken rond een selectie van teksten die een 
welbepaald thema aansnijden, zoals artis
tieke samenwerking (een hot issue in de 
hedendaagse dans) of  de relatie tussen glo
balisering en de ecologische problematiek. 
Het voornaamste doel van de theorielessen 
is echter noch de overdracht van sociologi
sche of  andere kennis, noch het bijspijkeren 

van de interpretatieve vermogens van de 
studenten (al speelt dat wel een rol bij het 
cursorisch lezen van teksten). Deze objec
tieven vormen veeleer een legitiem alibi om 
dat altijd onvoorspelbare punt te bereiken 
waarop je als docent op aangeven van een 
student van de rechte weg begint af  te wij
ken, vervolgens begint te improviseren, 
waarna een intense dialoog je nog verder 
van het thema doet afwijken, tot je uiteinde
lijk afrondt met een besluitend staccato of  
– nog vaker – een stilte of  een reeks aarze
lend uitgesproken zinnen overlopend van 
nietweten.
 ‘Aan theorie doen’ is ‘samen hardop den
ken’: deze niet te beregelen praktijk gaat 
inderdaad samen met een specifiek soort 
van collectieve performativiteit. Binnen 
P.A.R.T.S. staan de theorieklassen in de eer
ste plaats voor een publieke activiteit die 
deels alleen, goeddeels samen met de stu
denten wordt verricht – of  juister: gebeurt. 
Vaak komt die neer op een afwisseling tus
sen een voornamelijk tactisch gedoseerd en 
eerder speels ‘faire avec’, en een nu eens listig 
doordachte en dan weer geïmproviseerde 
toeeigening van teksten, tegenwerpingen… 
naargelang de situatie van het moment.14 
Maar als het echt goed gaat, verandert het 
doceren in een beweeglijk collectief  hande
len met woorden en begrippen. Het gelijkt 
dan op een linguïstische choreografie, maar 
dan ontdaan van iedere poëtische onder
toon. Doorslaggevend is het creëren en 
reproduceren van een collectieve situatie, 
gedragen door een moeilijk te verwoorden 
intellectuele solidariteit, waarin een gedachte 
kan gebeuren omdat het denken risico’s neemt, 
onzeker wordt, een onstabiele zone binnentreedt 
en onbekend terrein verkent. Definieerbare 
resultaten worden triviaal. Aangezien er 
geen formele evaluatiemomenten zijn – een 
regel die sterk bijdraagt tot het positieve 
onderwijsklimaat – is het van geen enkel 
belang dat op het einde van de lesweek 
slechts de helft van het voorziene tekstmate
riaal effectief  werd gelezen en bediscussi
eerd. In deze situatie duidt het woord ‘theo
rie’ gewoonweg op een door gecodificeerd 
weten uitgelokt proces van individuele en 
communale reflexiviteit. De voortgebrachte 
reflexiviteit blijft inderdaad geïnformeerd en 
geformatteerd door geconsacreerde boeken 
en kunstwerken, waaronder ook oudere of  
recente dansvoorstellingen. De ingeroepen 
stukjes objectieve intellectuele cultuur wer
ken echter helemaal niet als informatie
eenheden die gevalideerd worden door een 
academische discipline. Ze worden primair 
gewaardeerd als complexe ingangen of  
bronnen die worden ontrafeld vanuit de 
belofte op zowel een verlichtend weten als 
een ‘emancipatoir’ nietweten. Of  met een 
knipoog naar Roland Barthes’ befaamde 
onderscheid: ‘aan theorie doen’ is een prak
tijk die het studium (de Canon, Theorie, 
Kunst, Geschiedenis…) ernstig neemt van
uit de hoop dat het momentaan zal worden 
‘gepunctueerd’ door een onvoorspelbare 
particuliere denkbeweging.15 Dat is ook de 
voornaamste reden voor de afwezigheid van 
theorieexamens. Het zou gewoonweg non
sens zijn om een contingent collectief  
gebeuren te veranderen in individueel exa
mineerbare leerstof. Wat er zoal in een theo
rieklas gebeurt, vergroot in het beste geval 
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het bewustzijn van de noodzaak van (‘moei
lijke’) boeken of  kunstwerken en van 
gedachteontmoetingen voor de vorming 
van een reflexief  vermogen dat verder gaat 
dan platitudes als ‘kunst is zelfexpressie’.
 De theorielessen in P.A.R.T.S. mikken op 
een oncontroleerbare conceptuele receptivi-
teit, waarbij het bevragen van evidenties 
aan de hand van abstractere begrippen en 
inzichten vanzelfsprekend wordt. Het maakt 
daarbij weinig uit of  het gaat over de relatie 
tussen communicatie en spreekintenties 
(mijn sociologieklas), de notie van individu
aliteit of  subjectiviteit (de lessen filosofie), of  
het naturalistisch geloof  dat de doorbraak 
van de moderne dans motiveerde (kunstge
schiedenis). Bij een actief  ‘aan theorie doen’ 
metamorfoseren schijnbare vanzelfspre
kendheden altijd weer opnieuw in heuse 
enigma’s die om meer verheldering vragen 
en zo steevast een uitnodiging inhouden om 
anders te denken. We hebben het tijdens 
een sociologieklas bijvoorbeeld over de notie 
van taal als communicatiemedium. Iemand 
formuleert een opmerking – en plots is er 
niet langer een Feit, maar een Probleem: 
een gedachte die tot dan toe zowel duidelijk 
als onomstotelijk leek (‘taal is een instru
ment voor communicatie’) verandert in een 
contingente opvatting die bediscussieer
baar is en niet langer alternatieve denkmo
gelijkheden afsluit. ‘Aan theorie doen’ voegt 
aan bestaand weten geen onwrikbare 
Waarheden toe, maar alludeert veeleer 
voortdurend op het soms openlijk uitge
sproken maxime ‘alles wat is, kan ook 
anders zijn (maar niet eender wat)’. De 
gekoppelde vermogens om virtuele realitei
ten in bestaande te onderkennen en nog 
niet geobserveerde mogelijkheden van den
ken of  representatie te actualiseren, worden 
zowel geaffirmeerd als zelfkritisch aan het 
werk gezet. Nieuwe conceptuele mogelijk
heden worden los van sterke waarheids
claims collectief  uitgetest. De disciplinaire 
‘wil tot weten’ die iedere vorm van acade
misme kenmerkt, wordt verruild voor de 
experimentele nieuwsgierigheid die haar 

meest trefzekere uitdrukking in het woord 
‘misschien’ vindt. Vandaar de hoge frequen
tie van uitspraken als ‘misschien is heden
daagse dans niet anders dan een falende 
naam voor een onmogelijk object’. Het ‘mis
schien’ duidt op een mogelijkheid die geen 
bescherming tegen andere virtuele gedach
ten behoeft, maar integendeel een appel 
bevat om – deleuziaans gesproken – andere 
vluchtlijnen te verkennen die het denken op 
een relatieve manier deterritorialiseren en 
desegmenteren.16

 Anders dan binnen het neoliberale onder
wijsregime is het mogelijke nut van theorie 
nooit een expliciet thema tijdens een les of  
een stafmeeting. Zowat iedereen binnen 
P.A.R.T.S. vindt het vanzelfsprekend dat 
‘aan theorie doen’ als specifieke praktijk de 
reflexieve capaciteiten van ‘de denkende 
danser’ kan helpen aanscherpen (uiteraard 
kent elke generatie van studenten ook een 
minderheid die dit betwijfelt). In minstens 
twee opzichten mag dat ook daadwerkelijk 
kloppen. In de eerste plaats is het uiteraard 
niet zo dat ‘aan theorie doen’ een aanko
mende kunstenaar zekere recepten biedt 
om te slagen bij het verkennen van een 
potentieel kunstwerk, een mogelijke artis
tieke praktijk enzovoort. Maar hedendaagse 
kunstenaars starten vaak wel van een 
vraag of  probleem, op krek dezelfde manier 
als een denker, een essayist of  een theoreti
cus. Vele basiskwesties worden gedeeld: 
‘Wat is een emotie?’, ‘Hoe werkt een beeld?’, 
‘Wat is communicatie?’… Kunstenaars arti
culeren ze in een ander medium dan de taal, 
zoals beweging en stilstand (het medium 
dans), of  gebruiken de taal op een andere 
wijze dan het meer conceptueel georiën
teerde denken. Maar misschien kan het hel
pen dat men heeft geobserveerd – iedere 
leerling of  student is immers in de eerste 
plaats een getuige – hoe een thema wordt 
behandeld in een situatie van ‘aan theorie 
doen’. Het woord ‘misschien’ is weerom 
gepast: de vertrouwdheid met de praktijk 
van het actief  theoretiseren op een open en 
ongebonden manier is nooit meer dan een 

mogelijke hulpbron bij de artistieke explora
tie van een of  meerdere thema’s. Een kun
stenaar kan op elk moment andere midde
len mobiliseren, zoals het lichaam (of  de 
intuïtie: de altijd idiosyncratische en onbe
grepen condensatie van een levensgeschie
denis in impulsieve beslissingen) of  de dia
loog en samenwerking met anderen (of  het 
collectief  creëren vanuit de oncontroleer
bare dynamiek van een ‘tussen’, een inter
actie die als een onzichtbare derde partner 
de betrokken subjecten uitdaagt, hun 
krachten zowel vermindert als vergroot, en 
hen zo voorbij zekere zelfgrenzen brengt).
 In de tweede plaats kan de vertrouwdheid 
met ‘aan theorie doen’ een relatief  duurza
me sensibiliteit bijbrengen voor die grenser
varing waarin nietweten als een eigenstan
dige vorm van weten verschijnt, in het 
bijzonder wanneer men – misschien ver
woed en op de rand van paniek – naar een 
plausibel antwoord of  een beargumenteer
bare oplossing zoekt. Uit deze receptiviteit 
volgt een notie van criticality die voorbij de 
gevestigde idee van kritiek gaat, zo heeft Irit 
Rogoff  terecht beklemtoond. Terwijl kriti
sche analyse ertoe neigt om zich te vermeien 
in ‘het verhelderen van dwalingen, het loka
liseren van uitsluitingen, [en] het toereke
nen van schulden’, komt criticality neer op 
‘het opereren vanuit een onzekere basis: het 
affirmeert het moment van niet-weten in het 
proces van weten’.17 Voor een twijfelende 
artiest kan het helpen dat hij tijdens zijn 
opleiding meermaals deze ervaring had in 
het bijzijn van een ‘subject dat wordt veron
dersteld te weten’. In feite is de ervaring van 
nietweten zelfs constitutief  voor iedere 
echte onderzoeksactiviteit die een minimum 
aan denken vergt. Men zoekt naar een ander 
perspectief  of  een verschillend uitgangs
punt, en men eindigt ten slotte in een vreemd 
soort van nergens, in een leegte waarbinnen 
nog altijd gedachten opborrelen, maar geen 
enkele idee voldoet. Zoals iedere onderzoeker 
moet ook de hedendaagse kunstenaar deze 
ervaring van criticality niet alleen weten te 
doorstaan: hij dient ze te vertrouwen als een 
mogelijk nieuw begin dat misschien nooit 
werkelijk zal aanvangen.

Coda

Uit mijn dubbele verhaal over twee heel uit
eenlopende pedagogische regimes volgen 
geen definitieve conclusies. Het suggereert 
wel minstens één gedachtelijn voor de ver
dere vormgeving van de institutionele rela
tie tussen het hoger kunstonderwijs en een 
academische vorming naar universitair 
model.18 Het Bolognakader heeft beide 
ruimten dichter bij elkaar gebracht, maar 
dan met een uitgesproken voorkeur voor de 
disciplinegebonden én disciplinerende kan
ten van de universitaire praktijk. Het kunst
onderwijs zou deze hegemonie moeten in 
vraag stellen en kritisch weerspreken. 
Vooral met betrekking tot het artistiek 
onderzoek dient het de zowel illuminerende 
als deconstructieve dimensie van niet
weten te verdedigen als de kern van iedere 
‘wil tot weten’. Deze paradox vormt het hart 
van ‘aan theorie doen’, evengoed als van 
artistiek onderzoek. Daarom mag de prak
tijk van criticality niet worden terugge
schroefd binnen kunstscholen: zij moet er 
juist een meer prominente plaats krijgen. 
Idealiter neemt deze activiteit zelfs de 
gedaante aan van een actieve transversale 
kracht die in alle vakken werkzaam is en zo 
het onderscheid tussen theorie en praktijk 
ten dele opheft. Niet alleen in de lopende dis
cussie over het doctoraat in de kunsten, 
maar ook in een meer algemene zin kunnen 
kunstscholen zich inderdaad positioneren 
als een kritisch supplement op het bestaan
de hoger onderwijs. Deze toevoeging bij het 
vigerende model van academisch verankerd 
onderwijs en onderzoek toont dat de act van 
het kennen zijn essentiële vluchtpunt bezit 
in het vermogen om vragen te stellen die 
raken aan de grens met het nietweten (en 
ook: ‘het niet kunnen weten’).19 Zowel de 
artistieke praktijk als het theoretiseren – of  
gewoon zelfs de praktijk van het denken – 
ontmoeten elkaar in die zone van criticality 
waarbinnen een onzeker gebaar de moge
lijkheid van haar onmogelijkheid aanduidt 
in het domein van welk medium dan ook.20
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GUIDO GOOSSENS

Het huidige debat over kunst als onderzoek 
gaat slechts indirect over kunst. Het is, in 
zijn kern, een debat over Bologna. Zoveel 
wordt duidelijk als je de bundel See it Again, 
Say it Again. The Artist as Researcher (2011) 
leest, samengesteld door Janneke Wesseling. 
Zoals bekend staat Bologna voor een 
Europese onderwijsreorganisatie waartoe 
in 1999 werd besloten. Meer concreet 
behelst het Convenant van Bologna het 
inmiddels grotendeels gerealiseerde voor
nemen om in vrijwel alle Europese landen 
het hoger onderwijs in te richten volgens 
het Angelsaksische bachelormasterstelsel 
(BaMa). De richtlijn betreft zowel het uni
versitaire onderwijs als het hoger beroeps
onderwijs, waar kunstacademies onder val
len. Een van de gedachten achter het 
gelijkschakelen van de titulatuur voor beide 
onderwijsvormen is dat het de doorstroom 
van studenten vanuit het hoger beroepson
derwijs naar de universiteit zal bevorderen. 
Hiertoe dient echter ook de onderwijscul
tuur ingrijpend te veranderen.
 In haar inleiding bij de bundel merkt 
Wesseling terecht op dat de tegenwoordige 
belangstelling vanuit de hoek van onderwijs
instellingen voor kunst als onderzoek pri
mair in dit licht moet worden gezien. Als een 
directe consequentie van het door Bologna 
in gang gezette reorganisatieproces, gingen 
universiteiten en kunstacademies op zoek 
naar datgene wat ze gemeenschappelijk heb
ben. Het verbindende element werd gevon
den in de aanname dat kunstenaars net als 
wetenschappers onderzoek zouden verrich
ten. Op basis hiervan probeert men een 
nieuw type kunstonderwijs te ontwikkelen: 
een soort mengvorm tussen universitair 
onderwijs en kunstacademieonderwijs, met 
onderzoek als centraal concept. Aldus wordt 
min of  meer gelijktijdig met het BaMastelsel 
tevens een van origine Angelsaksisch model 
van kunstonderwijs op het Europese conti
nent geïntroduceerd: ArtsBased Educational 
Research (ABER), op het continent veelal 
afgekort tot Artistic Research.
 Wesseling zelf  speelt een sleutelrol in een 
samenwerkingsverband tussen de 
Universiteit Leiden en de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten Den 
Haag, dat op diverse niveaus artistic
research onderwijs aanbiedt. Op bachelor
niveau (het vroegere kunstacademieni
veau) belichaamt ze sinds 2007 het 
lectoraatschap ‘Kunstenaars theorieën en 
de artistieke praktijk’ dat, aldus de website 
van de Koninklijke Academie1, ‘zich onder 
meer tot doel stelt het theorieonderwijs te 
verankeren in het onderwijs aan de kunst
academie en de integratie van theorie en 
praktijkonderwijs te bevorderen’. Vanuit dit 
lectoraatschap is in 2009 de Master Artistic 
Research ontstaan, een ‘interdisciplinair 
onderzoeks traject’ dat studenten de kans wil 
bieden ‘om in hun artistiek onderzoek de 
band tussen praktijk en theorie te ontwikke
len, te versterken en hierop te reflecteren’. 
Een jaar eerder, in 2008, stond Wesseling 
bovendien mede aan de wieg van PhDArts, 
een promotietraject voor kunstenaars en 
designers waarvan ze tevens codirecteur is.
 Maar hoe wenselijk is deze door Bologna 
in gang gezette reorganisatie van het kunst
onderwijs? In de bundel wordt deze vraag 
vanuit twee invalshoeken beantwoord. Een 
deel van de teksten is van de hand van 
bekende pleitbezorgers van artistic 
research:  academici die zich aan de onder
wijsreorganisatie hebben gecommitteerd en 
wier bijdragen er vooral op gericht zijn de 
nieuwe discipline een legitieme basis te 
geven. Daarnaast heeft Wesseling een aan
tal kunstenaars, kunstacademiedocenten 
en curatoren uitgenodigd om artistic 
research te belichten ‘door het prisma van 
hun artistieke praktijk’ (p. 2). Ze zijn 
gevraagd op grond van hun engagement 
met kunst als onderzoek. Een aantal van 
hen verricht onderzoek in het kader van 
een doctoraat. Je zou dus verwachten dat 
ook onder deze vertegenwoordigers van de 
kunstpraktijk het draagvlak voor het nieu
we onderwijstype groot is. Opvallend is ech

ter dat een niet onaanzienlijk deel van hen 
uitermate kritisch blijkt te staan ten opzich
te van artistic research. Wat hen bovenal 
verbindt is, in de woorden van Wesseling  
(p. 13), ‘bezorgdheid over de consequenties 
van de reorganisatie van het onderwijs’.

Ruïnering of  noodzakelijke 
hervorming? 

Bezorgd is men voornamelijk over de artis
tieke autonomie. Artistic research wordt in 
hoge mate ervaren als iets ‘wat niet intrin
siek [is] aan de kunstwereld’, maar afkom
stig uit een ‘andere wereld’, namelijk de 
wereld van de universiteit (curator Vanessa 
Ohlraun, p. 200). Is de consequentie hier
van niet dat kunst zich volgens ‘de logica 
van de universitaire wereld’ (Irene Fortuyn, 
promovendus PhDArts, p. 171) moet gaan 
gedragen? Waar het op aankomt, meent 
Jeremiah Day (promovendus Vrije 
Universiteit Amsterdam, pp. 1920), is dat 
het onderzoek van de kunstenaar wordt 
beoordeeld als kunst. Zo niet, dan zal op den 
duur blijken dat artistic research een ‘waan
denkbeeld’ is. En tot nu toe, stelt Day, waren 
er al veel symposia en discussies, maar nog 
weinig goede tentoonstellingen. Het valt 
dan ook niet uit te sluiten dat het hele pro
ject uiteindelijk niet meer oplevert dan ‘nog 
een faculteit aan de universiteit’.
 Ook maakt men zich zorgen over de agen
da achter de onderwijsreorganisatie. Het 
Convenant van Bologna laat hierover wei
nig ruimte voor misverstanden: de stan
daardisering en tegelijk flexibilisering van 
het Europese hoger onderwijs heeft tot doel 
van de EU een dynamische kenniseconomie 
te maken, die de concurrentieslag met 
andere werelddelen aankan. Volgen we 
Stephen Dillemuth (docent aan de 
Akademie der Bildenden Künste München, 
pp. 224, 226, 239), dan past de voorstelling 
van kunst als onderzoek dat kennis oplevert 
naadloos binnen deze neoliberale economi
sche agenda. Artistic research, betoogt 
Dillemuth, is een ‘instrument’ om een 
onderwijscultuur open te breken en 
opnieuw in te richten, conform de eisen die 
de kenniseconomie stelt. In een proces van 
‘stroomlijning en controle’ worden zowel 
studenten als docenten omgeturnd tot ‘de 
nieuwe hofkunstenaars’ van het neolibera
lisme. Hoe dan ook heeft het Bolognaproces 
geleid tot ‘het ruïneren van onze onderwijs
instellingen’.

Vanuit de optiek van de pleitbezorgers ech
ter, zijn dit soort geluiden een typisch staal
tje van koudwatervrees. Ook zonder Bologna 
zou een reorganisatie van het kunstonder
wijs noodzakelijk zijn geweest, domweg 
omdat het oude type kunstonderwijs niet 
meer van deze tijd is. In haar inleiding  
(pp. 34) signaleert Wesseling ‘een radicale 
verschuiving in de opvatting van kunste
naarschap’. Het ‘romantische beeld van de 
kunstenaar als een kluizenaar in een atelier’ 
is sinds de conceptuele kunst van de jaren 
60 een obsolete opvatting. Volgens 
Wesseling is het idee van kunst als onder
zoek hieruit voortgevloeid: het is niet van 
bovenaf  aan kunstenaars opgedrongen, 
maar komt uit de kunst zelf. In ons ‘postmo
derne tijdperk’ zijn ‘reflectie en onderzoek 
nauw verweven met de artistieke praktijk’: 
‘Kunstenaars positioneren zich in toene
mende mate binnen het sociale en artistieke 
domein als onderzoekers.’ En als kunste
naars anders gaan werken, stelt dit tevens 
andere eisen aan het kunstonderwijs. In een 
artikel in NRC Handelsblad (2010)2, noemde 
Wesseling als grootste probleem van het pre
artisticresearchonderwijs dat het te weinig 
gericht was op kennis en reflectie. Er zou 
onder kunstenaars duidelijk behoefte 
bestaan aan theoretische verdieping. 
 Zo bezien is artistic research het sluitstuk 
van een slepende discussie over het aandeel 
van theorie in het curriculum van een 
opleiding tot kunstenaar. Inderdaad was 
theorie binnen het vroegere kunstacade
mieonderwijs, dat nog sterk geënt was op 
het idee van kunst als expressie, een enigs
zins verwaarloosd terrein. Door hierin ver
andering te brengen, zou het nieuwe onder
wijstype tegemoetkomen aan de behoeften 
van een sterk veranderde artistieke praktijk. 
De vraag blijft echter hoe en in welke vorm 
theorie aan beginnende kunstenaars moet 
worden aangeboden.
 Curieus is dat Wesseling zelf  in haar inlei
ding toch voortdurend een scherp onder
scheid blijft maken tussen kunstenaars en 
theoretici of  wetenschappers. Ze onder
bouwt dit (pp. 812) met een beroep op 
Hannah Arendts The Life of  the Mind: kun
stenaars en wetenschappers hebben een 
verschillende ‘mindset’. Iedereen die wel 
eens theorieonderwijs heeft verzorgd aan 
zowel een academie als aan de universiteit, 
zal dit volmondig kunnen beamen. Zet aca
demiestudenten en universiteitsstudenten 
bijeen in één groep en je krijgt gegarandeerd 
spraakverwarring. Het is niet alleen een 

kwestie van een anders werkende geest, 
maar ook van een anders gerichte interesse 
in theorie. Enigszins generaliserend zou je 
kunnen stellen dat universiteitsstudenten 
geïnteresseerd zijn in theorie omwille van 
de theorie, terwijl academiestudenten er 
veeleer toe neigen theorieën te hanteren als 
een inspiratiebron voor het eigen artistieke 
werk. Niet zelden uit zich dit in een zeker 
eclecticisme: men neemt wat van pas komt. 
De belangstelling voor theorie varieert bij 
dit type studenten bovendien sterk: je hebt 
denkers en doeners.
 Het oude onderwijsmodel ging uit van dit 
verschil in ‘mindset’. Omdat academiestu
denten en universiteitsstudenten anders 
waren, was ook de onderwijscultuur anders. 
Op de academie lag het accent minder op 
theoretische kennisoverdracht, en meer op 
het scheppen van condities die individuele 
studenten in staat stelden een eigenstandige 
artistieke praktijk te ontwikkelen. Daarbij 
werd ook rekening gehouden met verschil
len tussen academiestudenten onderling – 
een doener moest je niet overvoeren met 
theorie. Artistic research echter gaat uit van 
de gelijksoortigheid. De schotten tussen aca
demie en universiteit moeten worden weg
gebroken.3 Theorieonderwijs wordt de spil 
van het gehele academieonderwijs. Het 
wordt bovendien niet langer verzorgd door 
generalisten met een achtergrond als kun
stenaar, maar door veelal gelijktijdig aan 
een universiteit verbonden wetenschappers. 
Dit alles om kunstenaars in wording beter 
voor te bereiden op een eventueel universi
tair vervolgtraject. Maar wat heeft een kun
stenaar, gegeven zijn andere ‘mindset’, aan 
de universiteit te zoeken?

De universiteit als podium en 
laboratorium

Naast een verschuiving in de opvatting van 
kunstenaarschap, signaleert Wesseling (pp. 
89) nog een tweede verandering. Net als 
Dillemuth merkt ze op dat het neoliberale 
vrijemarktdenken binnen de kunstwereld 
alomtegenwoordig is geworden: ‘Zelfs 
kunsttijdschriften, die voorheen een kriti
sche rol hebben gespeeld, doen eraan mee.’ 
Maar in tegenstelling tot Dillemuth bena
drukt Wesseling juist dat artistic research 
met deze neoliberale trend op gespannen 
voet staat. Waar, zo vraagt ze zich af, is 
tegenwoordig nog ruimte voor ‘kunst als 
kritisch onderzoek en zelfkritiek’? Wel, aan 

De kunstenaar als onderzoeker. Over het ontstaan van 
een nieuwe discipline

The Artist as Researcher, conferentie over artistic research en het doctoraat in de beeldende kunst en design, 
Koninklijk Academie voor Beeldende Kunst, Den Haag, 56 februari 2010
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de universiteit. Weliswaar neemt ook daar 
de druk van het vrijemarktdenken toe, 
maar voor een kunstenaar die wil ontsnap
pen aan de greep van de ‘cultuurindustrie’ 
vormt de universiteit nog altijd een ideale 
uitweg. ‘Buitengewoon inspirerend’ noemt 
Ruchama Noorda (promovendus PhDArts) 
‘de gedachte dat de universiteit een nieuw 
podium en laboratorium wordt voor kunst 
in Europa’: ’Een platform waarop kunst zich 
autonoom zou kunnen ontwikkelen, niet 
gehinderd door marktdenken en marktwer
king’ (p. 74).
 Men kan zich afvragen hoe realistisch 
deze gedachte is. Geheel in de geest van 
Bologna hebben universiteiten het oude 
ideaal van een vrijplaats voor belangeloze 
nieuwsgierigheid immers zelf  al lang laten 
varen. Steeds meer zijn ze zich gaan gedra
gen als bedrijven, die binnen de kenniseco
nomie met elkaar concurreren om onder
zoeksgelden en studentenaantallen binnen 
te halen. Een scepticus zou kunnen opmer
ken dat het bedenken van studierichtingen 
als artistic research niet in de laatste plaats 
moet worden gezien als een poging om een 
nieuwe doelgroep aan te boren en aldus het 
eigen marktaandeel te vergroten. Of  heeft 
de universiteit nog wat anders te winnen 
met het toelaten van deze kunstenaar
onderzoekers binnen haar gelederen?
 Het antwoord op deze vraag komt van de 
kunsthistorici Kitty Zijlmans (hoogleraar 
Universiteit Leiden, begeleider promovendi 
PhDArts) en Hilde Van Gelder (hoofddocent 
KU Leuven, nauw gelieerd aan het Leuvense 
Onderzoeksplatform Kunsten en begeleider 
van het eerste voltooide Belgische doctoraat 
in de kunsten4). Zij benaderen het fenomeen 
van de kunstenaaronderzoeker vanuit de 
eigen wetenschappelijke onderzoekspraktijk 
en richten zich in hun bijdragen met name 
ook op een intern publiek: de universitaire 

wereld, die nog van het belang van dit soort 
onderzoek moet worden overtuigd. 
Wetenschappers, zo zouden we de teneur 
kunnen samenvatten, dienen kunst als 
onderzoek serieus te nemen, ‘als een apart, 
onafhankelijk onderzoeksgebied, naast en 
eventueel in een wisselwerking met andere 
onderzoeksgebieden’ (Zijlmans, p. 189). De 
toegevoegde waarde van artistiek onderzoek 
schuilt er niet alleen in dat het inzichten 
oplevert die wetenschappers met hun metho
den nooit hadden bekomen, maar bovenal 
ook in precies deze wisselwerking. Bij beide 
auteurs leeft sterk de hoop dat er een soort 
kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen 
artistieke en wetenschappelijke onderzoeks
praktijken, en dat dit op den duur zou kun
nen leiden tot een verandering van de onder
zoeks en onderwijscultuur aan de 
universiteit, ja misschien zelfs tot een ander 
type universiteit – een universiteit die minder 
exclusief  wetenschappelijk georiënteerd is, 
maar er rekening mee houdt dat ‘er vele 
manieren [bestaan] om de wereld te beoorde
len en te begrijpen: cognitief, pragmatisch, 
empiristisch, zintuiglijk, emotief, associatief, 
intuïtief ’ (Zijlmans, pp. 188189).
 Onderzoek heb je inderdaad in vele soor
ten en maten, variërend van het onderzoek 
dat een schrijver verricht voor een roman 
tot journalistiek onderzoek, politieonder
zoek en onderzoek naar de effecten van 
aardstralen. Al deze verschillende soorten 
onderzoek leveren dikwijls inzichten op, 
waarop wetenschappers met hun metho
den nooit zouden zijn gekomen. Precies 
daarom echter maken ze geen deel uit van 
de universitaire onderzoekspraktijk: ze vol
doen niet aan de strenge, methodische eisen 
die worden gesteld aan wetenschappelijk 
onderzoek. Waarom zou de universiteit 
voor artistic research een uitzondering 
moeten maken?

Een gordiaanse knoop

Achter dit vraagstuk van de wetenschappe
lijke legitimiteit gaat een gordiaanse knoop 
schuil, die in deze bundel zelfs niet bij bena
dering wordt ontward. Misschien zouden 
wetenschapsfilosofen er eens naar moeten 
kijken. Het heeft uiteraard alles te maken 
met het hybride karakter van de nieuwe dis
cipline: ArtScience, zoals de naam luidt van 
de interfaculteit aan de Koninklijk 
Academie waarvan de Master Artistic 
Research het onderzoekspad vormt. 
Produceren kunstenaars kennis?5 Allicht, 
maar dit is niet waar we kunstwerken door
gaans op beoordelen. Of  ligt dat bij deze 
onderzoekskunstwerken anders? In welke 
richting moet de wijzer uitslaan? Dient 
kunst als onderzoek te worden beoordeeld 
als kunst, zoals Jeremiah Day en met hem 
vrijwel alle andere kunstenaars in de bun
del eisen? Of  toch veeleer als promotiewaar
dig onderzoek?
 Wetenschappelijke en kunstintrinsieke 
beoordelingscriteria zijn niet zelden funda
menteel tegenstrijdig. Wat te doen wanneer 
het artistieke onderzoek inzichten oplevert 
die haaks staan op de communis opinio 
onder wetenschappers? Zo’n conflict zou 
zich bijvoorbeeld kunnen aandienen wan
neer de kunstenaaronderzoeker op de 
proppen komt met volgens de wetenschap
pelijke stand van zaken achterhaalde theo
rieën als de astrologie of  de antroposofie. 
Geheel denkbeeldig is dit niet: van 
Mondriaan tot Beuys hebben kunstenaars 
zich door zulk gedateerd weten laten inspi
reren. Had Beuys dan op zijn ‘inzichten’ 
kunnen promoveren? Terecht merkt Day (p. 
20) op dat Beuys en zijn collega’s behoorlijk 
dicht het ideaalbeeld van de artistic resear
cher benaderen: zij ‘articuleerden inzichten 
in filosofie, geschiedenis en politiek als kun-
stenaars en via kunstwerken [cursief  Day] – 
dat wil zeggen bestreken precies dat terrein, 
dat artistic research ambieert in te nemen.’ 
 Onder de pleitbezorgers lopen de menin
gen over deze kwestie uiteen. Zo waar
schuwt kunstpedagoog Graeme Sullivan 
(pp. 80100), die als enige auteur in de bun
del schrijft vanuit de Angelsaksische tradi
tie6, dat kunstenaaronderzoekers niet in de 
verleiding moeten komen hun onderzoeks
methoden te ontlenen aan de geestesweten
schappen of  de sociologie. Artistic research 
dient niet wetenschappelijk gefundeerd te 
zijn, maar ‘kunstgefundeerd’. Dat wil zeg
gen: de productie van kennis dient plaats te 
vinden door en volgens de merites van de 
kunstpraktijk. Jeroen Boomgaard daarente
gen (pp. 5871) maakt zich juist sterk voor 
een interdisciplinaire aanpak. In een door 
Boomgaard opgezette Master Artistic 
Research aan de Universiteit van Amsterdam 
(een samenwerkingsverband met de Gerrit 
Rietveld Academie) worden studenten aan
gemoedigd vrijelijk leentjebuur bij andere 
disciplines te spelen. Het komt erop neer, legt 
Boomgaard uit, dat ze niet alleen worden 
gestimuleerd in en beoordeeld op hun artis
tieke praktijk, maar tevens aangeleerd krij
gen hoe ze hun onderzoek moeten situeren 
binnen wetenschappelijke onderzoeksprak
tijken: ze verwerven kennis van bestaande 
onderzoeksmethoden en worden getraind in 
het schrijven van teksten die moeten vol
doen aan de binnen de geesteswetenschap
pen gangbare criteria.
 Hiermee blijken de eisen die in Amsterdam 
aan masterstudenten worden gesteld een 
stuk zwaarder te zijn dan de verplichtingen 
waaraan promovendi moeten voldoen in 
het door Wesseling zelf  gecoördineerde 
LeidsHaagse PhDArts. Anders dan bij pro
motietrajecten gebruikelijk is, kent PhDArts 
geen vaste procedure, noch een vooropge
zet doel of  resultaat. Weliswaar dienen de 
uitkomsten van het onderzoek zowel beel
dend als schriftelijk gecommuniceerd te 
worden, maar waaraan het discursieve deel 
moet voldoen is niet vastgelegd. In het al 
aangehaalde artikel uit NRC Handelsblad, 
houdt Wesseling zelfs de mogelijkheid open 
dat ook in het kunstwerk zelf  al voldoende 
reflectie aanwezig is. Dat met dit loslaten 
van zo’n beetje alle maatstaven voor weten
schappelijk onderzoek tevens onbedoeld de 
deur zou kunnen worden opgezet voor 
pseudowetenschap, is een risico dat blijk
baar op de koop toe wordt genomen. ‘Je 
kunt ook vraagtekens zetten bij het weten
schappelijke gehalte van filosofie of  andere 
geesteswetenschappen’, aldus Wesseling.7

 Het is jammer dat Wesseling hier niet 
eveneens put uit Arendts The Life of  the 

Mind. In dit werk ging het Arendt immers 
niet zozeer om een verschil in ‘mindset’ tus
sen kunstenaars en wetenschappers, maar 
eerder om een ‘fundamentele denkfout’8 
waaraan filosofen als Heidegger zich schul
dig zouden maken: ze onderbouwden hun 
hermeneutische metafysica met pseudowe
tenschappelijke claims. Wat dat betreft is 
artistic research inderdaad nauw verwant 
aan sommige vormen van filosofie – met dit 
verschil dan, dat filosofie toch wel degelijk 
een universitaire discipline is. En naar de 
aard van de zaak horen bij een discipline 
strenge voorschriften waaraan diegenen die 
er deel van willen uitmaken zullen moeten 
voldoen. Dit laatste is ook de visie van de 
Nederlandse Organisatie voor Weten
schappe lijk Onderzoek (NWO), die in een 
samenwerkingsverband met het Fonds 
Beeldende Kunsten en Vormgeving even
eens promotieplekken voor kunstenaars 
aanbiedt: het promotieonderzoek dient op 
wetenschappelijke wijze te worden uitge
voerd en dus tevens een wetenschappelijke 
verhandeling te omvatten.9 Het zal niet ver
bazen dat het gros van de kunstenaars in 
deze bundel de tegenovergestelde mening is 
toegedaan. ‘Kunst als onderzoek is geen dis
cipline, maar een mentaliteit […], een ethos 
dat ons aanspreekt’, verwoordt het kunste
naarsduo Lonnie van Brummelen en 
Siebren de Haan (p. 121) een breed gedeeld 
gevoelen.
 Nu is dit soort verwarring deels eigen aan 
elke ontluikende discipline. Van de herme
neutiek tot de geschiedwetenschap en de 
sociologie: elke richting heeft zijn eigen 
grondslagendebat gekend. Het bevestigt ech
ter wel wat Camiel van Winkel al eens 
opmerkte in een eerder nummer van De 
Witte Raaf: ‘De beslissing om kunstenaars in 
aanmerking te laten komen voor een doc
torstitel is niet de uitkomst van de theorievor
ming, maar gaat eraan vooraf.’10 Hetzelfde 
geldt voor de beslissing om op kunstacade
mieniveau een onderwijscultuur open te bre
ken. De trein staat al op de rails, maar het 
nadenken moet nog beginnen.

Noten

 1  www.kabk.nl/pageNL.php?id=0594. 
Geraadpleegd op 7 september 2012.

 2  Lien Heyting, Professor dr. Kunstenaar.  
Beeldend kunstenaars promoveren aan Nederlandse 
universiteiten, in NRC Handelsblad, 19 januari 
2010.

 3  ‘Kunsten en wetenschappen horen als biotoop 
bij elkaar, in de Angelsaksische landen is dat al 
lang zo. We proberen nu alle schotten weg te 
breken zodat studenten van kunstacademies 
en universiteiten over en weer in elkaars 
instituten op alle niveaus studiepunten kunnen 
halen.’ Aldus Frans de Ruiter, medeoprichter 
en codirecteur (met Wesseling) van PhDArts, 
in: Heyting, ibid.

 4  Van de fotograaf  Maarten Vanvolsem, 
verdedigd op 29 september 2006 aan de  
KU Leuven.

 5  Zo luidt de vraag die volgens de website van de 
Koninklijke Academie binnen de Master 
Artistic Research centraal staat. Zie noot 1.

 6  Meer specifiek vanuit de onderwijskundige 
traditie van Elliot Eisners ArtsBased 
Educational Research (ABER), waaruit het idee 
van kunst als onderzoek is voortgevloeid.  
Zie bijvoorbeeld Chris Higgins, Educational 
Aesthetics, in: Handbook of  Research in the Social 
Foundations of  Education (red. Steven Tozer e.a.), 
New York, Routledge, 2011, pp. 131152,  
met name p. 142 waar Sullivan binnen deze 
traditie wordt gesitueerd.

 7  In Heyting, op. cit. (noot 2). Zie eveneens www.
phdarts.eu/PhDArts/ThePhDArtsDoctorate. 
Geraadpleegd op 7 september 2012.

 8  Hannah Arendt, The Life of  the Mind, New York, 
Harvest Book, 1978, p. 15.

 9  Zie www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/
NWOP_7XWF89 (website van de NWO) en 
www.fondsbkvb.nl/nieuws/
actueel/2011/07/7089_phd2011.php  
(website Fonds Beeldende Kunsten en Vormgeving). 
Geraadpleegd op 7 september 2012.

 10  Camiel van Winkel, Flexibele multipliciteiten. 
Het discours over onderzoek in de kunst, in  
De Witte Raaf nr. 122, juliaugustus 2006,  
pp. 23.

See it Again, Say it Again: The Artist as 
Researcher (red. Janneke Wesseling) ver-
scheen in 2011 bij Uitgeverij Valiz, Gebouw 
Het Sieraad, Studio K34-K36, Postjesweg 
1, 1057 DT Amsterdam (020/676.41.44; 
www.valiz.org).

Gesprek met Camiel van 
Winkel (Maaike Lauwaert)

Maaike Lauwaert: Wat is jouw kijk op de 
academisering van het kunstonderwijs, met  
het doctoraat in de kunsten als het epitoom 
daarvan?
Camiel van Winkel: Het kunstonderwijs zit al 
een tijd in een veranderingsproces, zeker in 
Nederland. Er wordt in het kader van de 
gewenste professionalisering gewerkt met 
competentielijsten en vaste beoordelingsproto
collen. Docenten worden geacht in grote mate 
inwisselbaar te zijn, wat ten koste gaat van de 
persoonlijke relatie tussen docent en student. 
De nadruk op onderzoek is slechts een van de 
aspecten van deze professionalisering. Het 
doctoraat in de kunsten is dus een klein 
symptoom van een veel grotere verandering. 
Het is eigenlijk ook een marginaal verschijnsel: 
ik geloof dat er op dit moment in het programma 
van PhDarts in Den Haag zo’n 10 kunstenaars 
zitten. Ik vind het doctoraat in de kunsten dus 
op zichzelf een vrij onschuldig fenomeen.
M.L.: Hoe zou je die grotere verandering 
omschrijven, waar het doctoraat in de kunsten 
onderdeel van is?
C.v.W.: Het gaat om de introductie van 
onderzoek in het hele onderwijsgebouw.  
Dat betreft nadrukkelijk niet alleen de toplaag 
– het doctoraat – maar begint al onderaan, bij 
de propedeuse. Er wordt vanuit de HBOraad in 
Nederland aangestuurd op de implementatie 
van onderzoek op alle niveaus van het 
kunstonderwijs. 
M.L.: Wat vind jij van die focus op onderzoek?
C.v.W.: Het is een dwaalspoor. Reflectie op het 
kunstenaarschap is voor mij de kern van het 
kunstenaarschap: een reflectie op de attitude 
die je als kunstenaar wilt ontwikkelen en je 
verhouding tot het discours van de kunst. Dat 
zou dus ook de kern van de opleiding moeten 
zijn. Onderzoek is echter iets wezenlijk anders 
dan reflectie. Bij onderzoek zoek je naar een 
thematiek die jou als kunstenaar aanspreekt,  
en daar ga je je in verdiepen. Zo werkt dat in de 
praktijk tenminste vaak. Het is een verlegging 
van de concentratie naar buiten toe. Een aantal 
jaar geleden dacht ik nog dat het verschijnsel 
van artistic research een parallel circuit zou 
gaan vormen. Mijn kritiek was toen dat je in het 
onderwijs een aparte hiërarchie en waardetoe
kenning dreigde te krijgen – een wereld van 
diploma’s die losstaat van de hiërarchie en 
waardetoekenning in de kunstwereld. Maar nu 
zie je eigenlijk dat die dingen elkaar steeds 
meer gaan infecteren en besmetten, en dat dat 
alle kanten opgaat. 
M.L.: Wat is de reden dat er zoveel belang 
wordt gehecht aan onderzoek?
C.v.W.: Onderzoek wordt in het beleid vaak 
gekoppeld aan innovatie. De retoriek van 
innovatie stelt kunst voor als een laboratorium, 
een soort R&Dafdeling van de maatschappij. 

Dat is de vlag die er op wordt gezet en waarmee 
kunst wordt verantwoord. Typerend voor het 
Nederlandse onderwijsbestel is de kloof tussen 
het hoger beroepsonderwijs en de universitei
ten. Die kloof is in Nederland veel groter dan in 
andere landen. Het introduceren van onderzoek 
in het HBO was bedoeld om dat te corrigeren. 
M.L.: Hoe zie je die focus op onderzoek terug in 
de kunstwereld van nu?
C.v.W.: Wat me opvalt bij de grote internatio
nale tentoonstellingen, zoals Documenta en 
Manifesta, is dat daar ook een zekere 
academisering aan de gang is. Het discours is 
academisch, de begeleidende teksten, de 
bijschriften bij de werken, maar ook de manier 
waarop de tentoonstellingen geconcipieerd en 
de kunstenaars geselecteerd zijn. Men kiest 
een benadering die sterk aanleunt bij het 
academische model van de cultural studies. 
Het artefact als drager van betekenis is een 
uitgangspunt binnen de cultural studies, dat je 
nu ook terugziet in de kunst en tentoonstel
lingspraktijk. Wanneer je het kunstwerk kunt 
analyseren als drager van betekenis, kun je het 
vervolgens ook gaan produceren als drager van 
betekenis. Dat leidt vaak tot een middelmatige 
en tamelijk academische output, met een 
opeenstapeling van verwijzingen die blijkbaar 
voor zichzelf moeten spreken. Ik vind dat een 
slechte ontwikkeling. 
M.L.: Leidt de focus op onderzoek ook tot een 
homogenisering van de kunstwereld?
C.v.W.: Het is wel zo dat er voor tentoonstellin
gen zoals Documenta en Manifesta vooral 
kunstenaars worden uitgezocht die werken 
volgens het referentiële, onderzoeksgebaseer
de model. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat 
het enige of het belangrijkste is wat er nu 
gebeurt. De tentoonstellingen kunnen een 
vertekend beeld geven. 
M.L.: Kunnen bijvoorbeeld kunstinstellingen of 
curatoren tegenwicht bieden aan de academi-
sering? 
C.v.W.: Ik heb er al eerder voor gepleit om de 
autonomie van de kunst weer centraal te 
stellen. Ook al is dat een problematisch begrip, 
het is toch de laatste vijftien jaar ten onrechte 
taboe verklaard. De kunstwereld zelf heeft de 
autonomie van de kunst niet willen verdedigen, 
omdat men het associeerde met een achter
haald modernistisch begrippenkader; dat is een 
grote fout geweest. Autonomie wordt vaak 
gezien als het tegendeel van maatschappelijk 
engagement. Dat zijn echter twee verschillende 
en onvergelijkbare grootheden. Ook de keuze 
om je te engageren als kunstenaar, om de 
straat op te gaan, zou een autonome keuze 
moeten zijn. Die twee sluiten elkaar dus niet uit. 
We moeten autonomie opnieuw bekijken. Dat 
kan op allerlei manieren en op verschillende 
niveaus. Instellingen kunnen daarbij zeker een 
rol spelen; curatoren zouden de autonomie 
weer een plek kunnen geven in de tentoonstel
lingspraktijk. In het onderwijs komt het idee van 
autonomie echter in de verdrukking door de 
focus op onderzoek.
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DIRK PÜLTAU

1. 

Op 24 april jongstleden promoveerde Henk 
Borgdorff  aan de Universiteit Leiden voor 
een afgeladen zaal met een proefschrift over 
artistiek onderzoek. 1ste en 2de promotor 
waren respectievelijk Kitty Zijlmans en 
Frans de Ruiter, beiden verbonden aan de 
Universiteit Leiden, een van de eerste uni
versiteiten in Nederland die ‘artistic 
research’ op het programma zette. The 
Conflict of  the Faculties: Perspectives on 
Artistic Research and Academia luidt de titel 
van het proefschrift, dat tegelijk ook in 
boekvorm is verschenen bij de Leiden 
University Press.
 The Conflict of  the Faculties omvat 11 
hoofdstukken, al moet de term ‘hoofdstuk
ken’ meteen tussen aanhalingstekens wor
den geplaatst. In feite heeft Borgdorff  name
lijk tien reeds bestaande teksten 
bijeengeharkt, geschreven tussen 2004 en 
2012, één nieuwe tekst toegevoegd (hoofd
stuk 10) en het geheel van een inleiding 
voorzien. Dat heeft op zijn zachtst gezegd tot 
enige overlappingen geleid. Zo zijn de keren 
dat artistic research gedefinieerd wordt wer
kelijk niet te tellen. Op pagina 42 definieert 
Borgdorff  artistiek onderzoek ten aanzien 
van kunst: ‘We can […] speak of  research in 
the arts only when the practice of  art deli
vers an intended, original contribution to 
what we know and understand.’ Deze 
omschrijving wordt in de loop van het hele 
boek telkens weer opgedreund, aangevuld 
en bijgevijld (p. 43, p. 53, p. 160, p. 161). 
Borgdorff  definieert artistic research ook 
regelmatig in relatie tot gewoon onderzoek 
over kunst. Een eerste keer gebeurt dat op p. 
38, maar zelfs op p. 182 heeft Borgdorff  er 
nog niet genoeg van gekregen: ‘[…] you 
could say that artistic research takes place in 
and through the making of  art, making it dis
tinct from, for instance, humanities research 
into the same issues.’ Talloze keren wordt 
ons ingepeperd dat artistic research ‘in en 
door kunst’ plaatsvindt (p. 53, p. 101, p. 
108, p. 121, p. 122, p. 147…), dat artistic 
research op zijn beurt ook in kunstwerken 
resulteert (p. 101, p. 147, pp. 161162), dat 
artistic research de ‘tacit knowledge’ articu
leert die belichaamd wordt door kunstwer
ken of  werkzaam is in creatieve processen, 
en dat artistic research de articulatie is van 
de nondiscursieve, nonconceptuele of  pre
reflectieve inhoud van kunst. Waarom moet 
artistic research telkens opnieuw worden 
gedefinieerd? Is het bestaan van dit vakge
bied dan zo dubieus? De scepsis wordt nog 
door een ander soort definities gevoed, van 
een ietwat bloemrijk slag. Een voorbeeld: ‘A 
distinctive characteristic of  artistic research 
is that it articulates both our familiarity 
with the world and our distance from it.’ (p. 
171) Een tweede voorbeeld: ‘Art thereby 
invites reflection, yet it eludes any defining 
thought regarding its content. Artistic 
research is the acceptance of  that paradoxi
cal invitation.’ (p. 145) Hier zaait niet alleen 
de ziekelijke definitiedrift twijfels over het 
bestaan van artistic research, maar ook de 
inhoud van de omschrijvingen zelf. Gaat die 
eerste zin immers niet gewoon over kunst? 
En de tweede zin over kunstkritiek? Tot slot 
worden de reserves aangaande het nieuwe 
vakgebied nog door een derde element ver
sterkt: in het hele boek valt namelijk geen 
enkel voorbeeld van artistic research te 
bespeuren. Terwijl Borgdorff  niet ophoudt te 
herhalen dat artistic research over ‘beli
chaamde kennis’ gaat, en zowel voor de 
kunstwereld als de academische wereld een 
verrijking moet betekenen, biedt dit gortdro
ge boek geen millimeter ruimte voor de zin
tuiglijke evidentie van het kunstwerk. Zijn er 
dan geen voorbeelden van artistiek onder
zoek voorhanden? Misschien wel, maar het 
is significant dat Borgdorff  deze voorbeelden 
niet met beide handen aangrijpt.
 De obsessionele definitiedrift, de semanti
sche vaagheid van talloze omschrijvingen 
en de totale afwezigheid van bewijsmateri
aal kunnen niet anders dan de indruk wek
ken dat artistic research een louter papieren 

bedenksel is. Klap op de vuurpijl is dat dit 
door Borgdorff  zelf  wordt bevestigd. Op de 
uitnodiging voor de promotie en op de eer
ste bladzijde van het boek wordt de opzet 
van The Conflict of  the Faculties immers als 
volgt verwoord: ‘Dit boek gaat over artistiek 
onderzoek, over wat dat is, maar ook over 
hoe wij over deze zaken spreken, en over 
hoe ons spreken […] de praktijken die ermee 
gemoeid zijn op een specifieke manier doet 
verschijnen én in gang zet. […] Deze perfor
matieve dimensie is vervlochten met de 
constaterende en interpretatieve dimensies 
ervan.’ Borgdorffs proefschrift is inderdaad 
performatief  door de hardnekkigheid waar
mee het zijn onderwerp met allerlei defini
ties en omschrijvingen op de kaart zet. Dat 
artistic research geen bestaansreden lijkt te 
hebben, brengt Borgdorff  allerminst van 
zijn stuk. Hij is graag bereid om door te gaan 
tot zijn papieren constructie werkelijkheid 
wordt: ziedaar de waarlijk performatieve 
dimensie van zijn boek.

2. 

Henk Borgdorff  definieert niet alleen voort
durend wat artistiek onderzoek is, hij voert 
ook argumenten aan die het vakgebied 
moeten legitimeren. Een eerste type argu
menten is van kunstfilosofische aard. 
Borgdorff  beroept zich namelijk op een 
heleboel filosofen die het bestaan van ‘zin
tuiglijke kennis’ (bijvoorbeeld de 18de
eeuwse grondlegger van de esthetica 
Alexander Baumgarten), van ‘belichaamde 
kennis’ (Maurice MerleauPonty) of  van het 
‘kenniskarakter van het kunstwerk’ (onder 
andere Theodor W. Adorno) hebben gethe
matiseerd. Hebben deze filosofen echter ooit 
de oprichting van een aparte discipline 
bepleit? Natuurlijk niet. Adorno – om ons 
tot de filosoof  te beperken die het vaakst 
door Borgdorff  wordt aangehaald – ging 
ervan uit dat het kunstwerk (in casu het 
moderne, gefragmenteerde kunstwerk dat 
‘de schijn van een reine, ongebroken aan
schouwelijkheid’ achter zich heeft gelaten) 
zélf  reeds kenniskarakter bezit. Of  zou 
Adorno aan Schönberg hebben kunnen 
vragen om het kenniskarakter van zijn 
muziek in de vorm van artistiek onderzoek 
te articuleren? Zo’n eis zou de Duitse filo
soof  beslist als een ziekelijk symptoom van 
de geadministreerde wereld hebben afge
daan! Wat de door Borgdorff  aangehaalde 

denkers over zintuigelijke, belichaamde of  
artistieke kennis vertellen, kan met andere 
woorden alleen maar als argument worden 
gebruikt om géén apart vakgebied op te 
richten en de kennis die het kunstwerk 

bevat op zich ernstig te nemen.
 Ten tweede legitimeert Borgdorff  artistic 
research door het vakgebied als antwoord 
voor reële en zelfs accute problemen naar 
voor te schuiven: enerzijds de aversie voor 

Henk Borgdorff  (redactie JAR) en Prof.dr. Martin Tröndle

Alle macht aan de universiteiten
Over The Conflict of  Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia van Henk Borgdorff

Gesprek met Anna Tilroe 
(Daniël van der Poel)

Daniël van der Poel: Wat vind jij van het 
academische promotietraject voor kunste-
naars?
Anna Tilroe: Wanneer kunstenaars promoveren 
op hun eigen werk, zijn ze gedwongen te 
denken binnen een vooropgesteld, academisch 
denkraam, en dat terwijl de kunst onderhand de 
laatste plek binnen onze controlemaatschappij 
is waar het denken zich kan onttrekken aan 
vastgelegde kaders. Ik sta daar dan ook 
negatief tegenover. Daar komt bij dat ‘denken’ 
in de kunst niet alleen een verstandelijk, maar 
ook een lichamelijk, zintuiglijk en intuïtief 
proces is. 
D.v.d.P.: Is het mogelijk dat aanvullend 
kunstonderwijs en promotieonderzoek het 
verstandelijke deel van het artistieke denkpro-
ces versterken, zonder de andere aspecten te 
verzwakken?
A.T.: Kunstonderwijs en promotieonderzoek zijn 
twee verschillende dingen. Het eerste moedigt, 
als het goed is, kunstenaars aan om niet alleen 
vanuit hun gevoel te werken, maar om vanuit 
hun persoonlijke vrijheid te reflecteren op de 
inhoud en de contextualisering van hun werk. 
Een universitair promotietraject perkt die 
vrijheid in door op voorhand bepaalde 
verwachtingen te stellen. In die zin maakt het 
de kunst grijpbaar. En dat past bij een 
economisch systeem dat rebellie en afwijkin
gen zo snel mogelijk incorporeert en exploi
teert. Voorstanders beweren vaak dat 
promotieonderzoek van kunstenaars een 
bijzondere vorm van kennis voortbrengt, maar 
daarbij wordt telkens de vraag vermeden voor 
wie die specifieke kennis waarde heeft buiten 
de kunstenaar zelf. Ik zie het promotietraject als 
een manier om het kunstenaarschap definitief 
te bestempelen tot een respectabele professie, 
de kers op de taart van het culturele onderne
merschap.  Wie daar het meeste van profiteert 
is de markt: die vaart er wel bij dat de 
symbolische waarde van kunst academisch 
wordt gelegitimeerd.D.v.d.P.: Kunstenaars 
treden steeds frequenter op als tentoonstel-
lingsmaker, criticus of gastdocent; het lijkt van 
ze te worden verwacht. Is dat ook een kwalijke 
vorm van institutionalisering?
A.T.: Ik vind het belangrijk dat kunstenaars 

nadenken over wat er met hun werk gebeurt 
zodra dit het atelier uit is. Daarbuiten geven 
invloedrijke personen er andere betekenissen 
aan dan de kunstenaar had beoogd. Door als 
curator of criticus op te treden, krijgen 
kunstenaars meer inzicht in de context waarin 
kunst wordt gepresenteerd en hoe dit de 
betekenis van hun werk vormt en beïnvloedt.  
Er is echter een belangrijk verschil tussen een 
kunstenaar die zijn eigen criticus is en een 
kunstenaar die zijn eigen academicus speelt. 
Een kunstenaar kritiseert zijn eigen werk 
voortdurend tijdens het ontstaansproces, op 
een wijze die door ‘de innerlijke logica’ van het 
werk wordt afgedwongen. Een academische 
denkwijze volgt heel andere patronen en geeft 
betekenis volgens andere principes dan 
degene die de kunstenaar hanteert bij het 
maken van zijn werk – dat mag ik tenminste 
hopen. Met een proefschrift over zijn werk 
grendelt een kunstenaar de betekenis van zijn 
werk zo veel mogelijk af voor andere, afwij
kende interpretaties. Maar de werkelijke kracht 
van kunst, en misschien ook wel haar echte 
subversiviteit, schuilt juist in de mogelijkheid 
om een kunstwerk op vele niveaus en vanuit 
verschillende perspectieven te interpreteren.
D.v.d.P.: Verandert de kunst onder invloed van 
de academisering van het kunstonderwijs?
A.T.: Onmiskenbaar is theorievorming van grote 
invloed geworden. Van kunstenaars wordt nu 
verwacht dat ze hun werk theoretisch kunnen 
onderbouwen. Daar is op zichzelf niets mis 
mee; misschien wordt het discours zelfs 
interessanter naarmate er meer kunstenaars 
aan deelnemen. Helaas zie je echter dat 
theoretici en curatoren steeds meer waarde 
hechten aan de theoretische basis van een 
kunstwerk en steeds minder aan wat het 
kunstwerk los daarvan heeft mee te delen.  
Ik denk dat de kloof die is ontstaan tussen de 
kunstwereld en de samenleving, een kloof waar 
we nu politiek de nek over breken, voor een 
deel daarop is terug te voeren. Het hoogtheore
tische discours, afgetopt met de verschijning 
van de kunstenaaracademicus, versterkt de 
suggestie dat je academisch geschoold moet 
zijn om kunst te kunnen begrijpen. Het zou me 
niet verbazen als kunstenaars in opstand 
komen en buiten de grote instituten een 
tegenbeweging gaan vormen die de marginali
teit van het kunstenaarschap koestert en de 
boodschap uitdraagt dat intelligentie geen 
academisch keurmerk vereist.
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theorie in artistieke kringen (en in het 
kunstonderwijs in het bijzonder), en ander
zijds de greep van de kunstmarkt op de 
kunstpraktijk. Is artistic research evenwel 
een oplossing voor deze problemen? Neen, 
voor beide vraagstukken bestaan adequate
re antwoorden. Zo is het evident dat de 
kwestie van de relatie theoriepraktijk bin
nen het kunstonderwijs aan de orde moet 
worden gesteld op een wijze die aangepast is 
aan de noden van de kunstproductie; en zo 
zijn er reeds structuren voorhanden (zoals 
de werkplaatsen of  de postacademische 
instituten) waar kunstenaars aan hun 
praktijk kunnen werken en erover reflecte
ren zonder dat ‘de markt’ om de hoek loert. 
In beide gevallen schuift Borgdorff  uit pure 
legitimatiedrang een valse oplossing naar 
voor. In het tweede geval kan dit manoeu
vre zelfs pervers worden genoemd: je zou 
immers kunnen denken dat Borgdorff  erop 
speculeert dat kunstenaars alsnog voor zijn 
oneigenlijke oplossing zullen kiezen, nu de 
postacademische instituten in Nederland 
worden ontmanteld.
 Toch weet Borgdorff  ronduit verpletteren
de argumenten voor de legitimiteit van het 
nieuwe vakgebied op tafel te leggen. We vin
den ze terug in de talloze passages waarin de 
uiteenlopende verwezenlijkingen op het ter
rein van artistic research voor het voetlicht 
worden gebracht: opleidingen, studiepro
gramma’s, lectoraten, congressen en sym
posia, en last but not least artikels en boeken 
zoals dat van Borgdorff  zelf. In hoofdstuk 5 
worden maar liefst vijf  pagina’s gevuld met 
een lijst van institutionele initiatieven, boe
ken en conferenties die aan artistiek onder
zoek zijn gewijd – zonder één woord com
mentaar. In een ander hoofdstuk – het 
allerlaatste in het boek – wordt een initiatief  
voorgesteld dat de auteur zelf  mee in de stei
gers heeft gezet: het openaccessinternet
tijdschrift Journal for Artistic Research (JAR). 
Om de haverklap zwaait Borgdorff  met het 
institutionele palmares van artistic research 
en daarbij vergeet hij zelden om de officiële 
erkenning van het vakgebied en de bijho
rende toekenning van middelen door de 
overheid in de verf  te zetten. Voorafgaand 
aan de reeds genoemde lijst met conferenties 
en publicaties stelt Borgdorff: ‘Such a frame
work [het conceptuele en institutionele 
kader van het ‘paradigma artistic research’] 
gains a stable status once it is underpinned 
by the following elements: (1) institutions 
and organisations that support the para
digm and afford it legitimacy; (2) publicati
ons in books and journals which explicate 
the paradigm’s basic principle and provide 

access to the research findings; (3) conferen
ces in which cuttingedge developments wit
hin the paradigm are presented and dis
cussed; (4) government bodies and funding 
agencies that support the paradigm through 
both formal and material means; (5) institu
tions of  higher education which pass on the 
paradigm and initiate newcomers into it.’ 
Hoe meer instituten en initiatieven, hoe 
meer conferenties en A1publicaties, en 
vooral, hoe meer gouvernementele erken
ning en subsidies, hoe steviger artistic 
research in het zadel zit. De inhoudelijke 
argumenten die Borgdorff  aanvoert om 

artistic research te legitimeren mogen dan 
vals zijn, zijn vakgebied beschikt over uitste
kende papieren om publieke erkenning en 
legitimiteit te verwerven. Cynisch machts
vertoon is het middel waarmee Borgdorff  de 
lezer ervan probeert te overtuigen dat artis
tic research wel degelijk legitiem is. 

3.

In zijn proefschrift beschrijft Borgdorff  uit
voerig de verhouding van het nieuwe vak
gebied tot de kunstwereld en de universiteit. 

Dat contact wordt volgens hem langs beide 
kanten door harmonie en wederzijdse toe
nadering gekenmerkt.
 Op de relatie tussen artistic research en de 
academische wereld heeft Borgdorff  een 
vrolijke kijk, die vooral wordt ingegeven 
door een blakend optimisme omtrent de 
jongste ontwikkelingen binnen de universi
taire wereld. Zo hanteren de universiteiten 
de laatste tijd een steeds vrijere opvatting 
over ‘onderzoek’, waarbij voortaan ook 
allerlei onconventionele methodes mogen 
worden gehanteerd. De kunstenaars hoeven 
dus geen schrik te hebben van de universi

Gesprek met Cornel Bierens 
(Daniël van der Poel)

Daniël van der Poel: Hoe zie jij de academise-
ring van het Nederlandse kunstonderwijs?
Cornel Bierens: Er is wel een verband gelegd 
met de emancipatiestrijd die Kant voerde ten 
gunste van lagere faculteiten als de wijsbe
geerte en de menswetenschappen, die destijds 
niet als academisch volwaardig werden gezien. 
Dankzij die strijd kregen we een professor 
Nietzsche en een professor Freud, een zegen. 
Maar waren zij wetenschappelijk? Niet echt. 
Wel waren ze onmiskenbaar geleerd en 
schreven ze met gouden pennen, en die 
combinatie maakte hen onweerstaanbaar. Of 
de universiteit nu veel aan hun talent heeft 
bijgedragen weet ik niet, maar aan hun status, 
ja, dat geloof ik wel.
D.v.d.P.: Wordt de kunst door de zich voltrekkende 
academisering geëmancipeerd of ingelijfd?
C.B.: Emancipatie als motief om de kunst te 
academiseren is oneigenlijk. De universiteit 
moet openstaan voor iedere kunstenaar die er 
onderzoek wil doen, maar het kunstgehalte van 
het te maken werk zal door al dat onderzoek op 
zichzelf niet groeien. Is een roman ooit beter 
geworden omdat de schrijver literatuurweten
schapper was? Wetenschap betekent 
formaliseren, terwijl de kunst zich naar haar 
aard aan elke formalisering onttrekt, altijd, hoe 
fijnmazig die ook is. De wens van de kunst om 
voor universitair te mogen doorgaan is volgens 
mij eerder een symptoom van de toenemende 
formalisering en formattering van de maat
schappij als geheel. Vrijwel alles wordt onder 
controle gebracht, traceerbaar gemaakt, 
gemonitord. De kunst mag bestaan mits zij haar 
nut bewijst, maar het zijn benauwde tijden voor 
elke freischwebende Intelligenz.
D.v.d.P.: Kan de kunstenaar nog wel verzet 
bieden, nu hij gedwongen lijkt het steeds 
academischer vocabulaire van de kunstwereld 
te beheersen?

C.B.: Het probleem is dat de taal die veel 
kunstenaars hanteren verraadt dat ze er alleen 
de artistieke modes, de intellectuele clichés 
van kennen. Ze brengen onleesbare teksten 
voort, wolken van hypercontemplatie, zoals het 
kunstonderwijs dat nu al decennialang 
aanmoedigt. In het algemeen heeft de taal die 
in de tweede helft van de twintigste eeuw over 
de kunst is uitgestort veel verpest. Een beeld 
dat zich zo makkelijk in taal laat vangen is nooit 
een sterk beeld. Als woorden het op een hoger 
plan moeten tillen, dan kan het kunstwerk dat 
blijkbaar niet op eigen kracht. Maar ook hier 
geldt: zodra iemand het met veel talent doet kan 
het weer meesterlijk worden. Zo iemand 
creëert dan een parallelle wereld in taal. Ik 
smelt bij kunstenaars die echt goed kunnen 
praten of schrijven. Maar waar leer je dat? Niet 
op de universiteit, zoals je daar ook niet leert 
hoe je moet leven.
D.v.d.P.: Zie je iets goeds voortkomen uit het 
doctoraat in de kunsten?
C.B.: Als voorbeeld zou ik Clemens Kemme 
willen noemen. Hoewel hij niet als universitair 
musicoloog is opgeleid, promoveert hij door 
onvoltooide werken van Mozart te voltooien en 
daarover verantwoording af te leggen. De leeg 
gebleven plekken in Mozarts werk zijn 
natuurlijk allang door anderen ingevuld, maar 
deze man denkt het beter te kunnen. 
Schitterend onderzoek. Hij weet werkelijk alles 
van Mozart en kan al zijn aanvullingen heel 
precies verdedigen op grond van wat de 
componist in vergelijkbare gevallen zelf heeft 
gedaan. Maar stel nu eens dat zich bij een of 
andere passage noten aan hem opdringen die 
voor zijn gevoel puur Mozart zijn, hoewel hij er 
niet direct een analogie voor kan aanwijzen in 
diens oeuvre. Dan kan hij twee dingen doen: 
wetenschapper blijven en die noten niet 
gebruiken, of kunstenaar worden en die noten 
wel gebruiken, al kan hij ze niet met harde 
aanwijzingen verdedigen. Dat is het punt: het 
kan pas echt kunst worden op het moment dat 
het ophoudt academisch te zijn.

Gesprek met Suchan 
Kinoshita (Birgit Cleppe)

Birgit Cleppe: Wat denk jij over de academise-
ring van het kunstonderwijs en het doctoraat in 
de kunsten in het bijzonder?
Suchan Kinoshita: Het doctoraat in de kunsten 
is volgens mij een zeer problematische zaak. 
Een doctoraat past binnen een academisch 
beoordelingssysteem dat haaks staat op hoe je 
met kunst moet omgaan. De kwaliteit van kunst 
kun je niet afmeten aan vooraf vastgelegde 
criteria. Ik vraag me af waar die behoefte om 
een academische titel te behalen vandaan 
komt. Voor sommige kunstenaars en voor de 
kunsthogescholen lijkt de academisering een 
zaak van ‘gelijke rechten’ ten opzichte van de 
universiteiten. Maar de belangrijkste verklaring 
zit wellicht in de reductie van onderwijs tot 
business. Elke doctorstitel betekent extra geld. 
Het komt allemaal neer op een rekensommetje.
B.C.: Heeft dit ook inhoudelijke repercussies op 
de kwaliteit van het kunstonderwijs?
S.K.: Het lijkt me in elk geval geen goede zaak 
dat we straks misschien enkel nog docenten 
hebben die een doctoraat in de kunsten hebben 
behaald. Met dat criterium trek je vooral 
carrièristen aan. De bachelormaster Ph.D 
structuur volgt helemaal het stramien van de 
carrière. Een docent aan een kunstacademie 
moet je niet kiezen op basis van een titel, maar 
op basis van zijn of haar werk. Titels zijn alleen 
maar een institutionele dekmantel om de 
verantwoordelijkheid van je keuze te ontlopen. 
Anderzijds moet een student zelf zijn parcours 
op de academie kunnen uitstippelen. Op een 
academie word je met heel uiteenlopende 
dingen en mensen geconfronteerd, maar 
uiteindelijk moet je het toch zelf uitzoeken. Ik 
weet niet precies hoe het er in België aan 
toegaat, maar in Duitsland wordt tegenwoordig 
alles in rigide curricula ondergebracht. De 
student krijgt hierdoor veel minder zeggen
schap. Sinds de bachelormasterhervorming is 

alles veel schoolser geworden – dat merk je 
bijvoorbeeld aan de manier waarop studenten 
gequoteerd worden. Ik herken dat schoolse ook 
in het doctoraat in de kunsten.
B.C.: Het doctoraat in de kunsten legt een 
schools format op dat de kunstpraktijk 
aanvreet?
S.K.: Opgelet, ik vind een doctorstitel op zich 
niet problematisch. Het lijkt me ook best 
interessant dat sommige kunstenaars met 
wetenschappelijk onderzoek bezig zijn of 
wetenschappelijk willen werken, op voorwaar
de dat zij het uit interesse in de wetenschap 
doen en niet omwille van de titel en de 
carrièremogelijkheden die dat oplevert in het 
kunstonderwijs. Een doctoraat is een academi
sche titel, en moet mijns inziens behaald 
worden op basis van de bestaande criteria aan 
de universiteit. Ik vind het een probleem dat 
men voor het doctoraat in de kunsten nieuwe 
beoordelingscriteria wil vastleggen. Hoe bepaal 
je die criteria? En wie bepaalt ze? Daarnaast 
bestaat het gevaar van polarisering. In de 
huidige discussies merk ik steeds vaker dat de 
kunst tegenover de wetenschap wordt 
geplaatst. Men vertrekt van het clichébeeld dat 
de kunst irrationeel en de wetenschap rationeel 
is. Dat vind ik ook niet juist. Er zijn trouwens 
veel kunstenaars die met onderzoek en met 
wetenschap bezig zijn zonder dat ze een 
doctoraat in de kunsten schrijven. Onderzoek is 
een essentieel onderdeel van het kunstenaar
schap.
B.C.: Zou je dan voor onderzoeksbeurzen voor 
kunstenaars pleiten die niet aan een doctorsti-
tel gekoppeld zijn?
S.K.: Wat ik een prikkelende gedachte vind, is dat 
kunstenaars de mogelijkheid zouden krijgen om 
hun normale carrière voor een bepaalde periode 
te onderbreken om zich op onderzoek toe te 
leggen. Je zou het als een soort tijdskrediet 
kunnen zien. Maar niet om een titel te behalen, 
laat staan een PhD, want dan wordt de 
kunstenaar gedwongen zich aan allerlei normen 
aan te passen. De kunstenaar moet zelf de 
voorwaarden scheppen waaronder hij of zij werkt. 

Discussie over de reader gepubliceerd in het kader van het symposium ‘The Artist as Researcher’, Koninklijk Academie voor Beeldende Kunst, Den Haag, 56 februari 2010. 
Met o.m. Henk Borgdorff, Marcel Cobussen en Edith Doove



De Witte Raaf  – 159 / september – oktober 2012 22

teit. Integendeel, de universiteit verlangt er 
haast naar om artistieke vormen van ken
nisproductie te omarmen! Wie gelooft in een 
dergelijk buitenaards sprookje? Talrijke cri
tici hebben de laatste tijd problematische 
ontwikkelingen binnen de universitaire 
wereld aangekaart: de toenemende contro
lezucht en bureaucratisering; de steeds meer 

instrumentele, marktgerichte benadering; 
de inlijving van het onderwijs en het onder
zoek aan de universiteiten in de neoliberale 
logica van de kenniseconomie… Deze kriti
sche betogen zijn Borgdorff  blijkbaar niet 
bekend.
 De Europese onderwijshervormingen – 
het ‘Bolognaproces’ – vormen zonder meer 

de belangrijkste verklaring voor de opkomst 
van artistic research, maar in het boek 
wordt die context helemaal naar de achter
grond verdrongen. Slechts hier en daar 
wordt gealludeerd op de weerstand tegen 
Bologna. De bezwaren tegen deze ontwikke
lingen worden steevast herleid tot een spij
tig misverstand, een gebrek aan informatie 
of  een ziekelijke hang naar polarisering – 
tussen artistic research en kunst, ‘denkers’ 
en ‘doeners’, of  universiteit en kunstonder
wijs. Soms worden ze simpelweg met een 
rancuneuze sneer afgeserveerd – ‘unfoun
ded, hypedup Bolognaphobia’. Namen 
van auteurs worden niet genoemd en er 
wordt geen enkele kritische bron geciteerd, 
zodat het onmogelijk is Borgdorffs karikatu
rale beweringen te toetsen.
 Terwijl in The Conflict of  Faculties enerzijds 
wordt gewezen op de ontvankelijkheid van 
de universiteit voor alternatieve vormen 
van kennisproductie, besteedt Borgdorff  
anderzijds zeer veel aandacht aan de for
mele criteria waaraan artistic research 
dient te voldoen. Van naaldje tot draadje 
worden normen en standaarden opgesomd 
en uit de doeken gedaan. Om te beginnen 
schuift Borgdorff  drie ‘recommendations’ 
of  ‘guidelines’ naar voor met behulp waar
van je kan uitmaken of  een artistiek project 
als artistic research kan worden beschouwd: 
1. ‘Is the exposition of  artistic/intellectual 
interest?’ 2. ‘Does the submission expose 
practice as research?’ 3. ‘Does the expositi
on design and navigation support the (artis
tic) proposition?’ De tweede ‘guideline’ ver
fijnt Borgdorff  nog met een bijkomende lijst 
van zeven vragen, zoals ‘1. It is indeed 
research?’ ‘4. Is the description or expositi
on of  the topic, issue, or question sufficient
ly lucid to make clear to the forum what the 
research is about?’ […] ‘6. Does this experi
ment, participation, interpretation, or ana
lysis provide answers to the question posed 
and, by so doing, does it contribute to what 
we know, understand, and experience?’ en 
‘7. Does the type and design of  the docu
mentation support the dissemination of  the 
research in and outside academia?’ De for
mulering van een ‘onderzoeksvraag’; de 
‘contextualisering’ van het ‘onderzoek’; de 
‘documentatie’ en de ‘transparante presen
tatie’; de ‘verantwoording’ ingeval men van 
de criteria afwijkt: het zijn stuk voor stuk 
eisen die afkomstig zijn uit de toetsingspro
tocollen voor publicaties aan de universi
teit. Ook het volledige beoordelingskader – 
het ‘assessment framework’ met zijn 
‘evaluation criteria’, zijn ‘quality control’ 
en de bijhorende ‘peerreview’ – komt vol
ledig uit de academische koker. Beschouwen 
we het formele kader in zijn geheel, dan 
komt het erop neer dat artistiek onderzoek 
in een academisch format wordt geperst. De 
conclusie is dat het formele kader van artis
tic research erop gericht is de regels van de 
academische kennisproductie tot een nieu
we groep ‘kennisproducenten’ – de kunste
naars – uit te breiden.

4.

Wat de relatie met de kunstwereld betreft 
merkt Borgdorff  op dat kunstenaars en 
kunstinstellingen hun praktijk steeds vaker 
als onderzoek voorstellen. Voor het overige 
is hij zwijgzaam over dit onderwerp. Volgens 
Borgdorff  vergt de relatie tussen de kunst
wereld en artistic research immers een 
aparte studie. Over de opzet van die studie 
wil hij wel het volgende kwijt: ‘A historical 
study of  artistic research, which is likewise 
yet to be written, will not only have to unco
ver what factors – or better still, actors – 
have contributed to the rise of  this research 
field, but it will also need to show what 
developments immanent in art practice 
have fuelled its emergence.’ Hoe kunnen we 
overtuigd worden van de relevantie van een 
vakgebied dat zowel voor de kunstwereld als 
de academische wereld zinvolle resultaten 
moet opleveren als een van die werelden 
niet aan bod komt? Ronduit bizar is echter 
dat Borgdorff  er in bovenstaand citaat reeds 
van uitgaat dat er ‘immanente ontwikkelin
gen in de kunstpraktijk’ zijn die de ‘opkomst’ 
van artistic research verklaren. De belang
rijkste conclusie van deze ‘historische stu
die’ is dus al een uitgemaakte zaak!
 Waar Borgdorff  sporadisch wel uitspra
ken over doet, is de rol die de kunstwereld in 
het nieuwe vakgebied kan spelen. In het 
kader van de bespreking van het peer 
reviewprocedé voor artistic research stelt 
hij daarover het volgende: ‘Yet the question 
remains: Who are the experts? Who are the 
peers? Wouldn’t it attest to the maturity of  
artistic research if  the dominant influence 
of  curators and other ‘secondary’ actors 
were to come to an end?’ Weliswaar is artis
tic research ook voor het nut en het welzijn 
van de kunstwereld bedoeld, maar de 
‘secundaire actoren’ van de kunstwereld 
worden met een wrokkige uithaal aan de 
kant gezet. Omdat ze niet over een PhD 
beschikken? Of  acht Borgdorff  hen gecor
rumpeerd door de kunstmarkt? Een meer 
aannemelijke verklaring vinden we in de 
volgende passage: ‘In the art world, among 
artists and curators, a good many reservati
ons existed (and still exist) towards ‘artistic 
research’, and definitely towards academia.’ 
Sommige mensen in de kunstwereld, waar
onder ongetwijfeld veel ‘secundaire acto
ren’, houden niet echt van artistic research. 
Hun inbreng kan dus worden gemist!
 Hoe ziet Borgdorff  tot slot de verhouding 
tussen de twee groepen die wél in de peer
reviewcommissies van artistic research 
mogen zetelen, de kunstenaars en de acade
mici? Hierover worden we ingelicht in een 
passage waarin Borgdorff  – zowaar in de 
lijn van Immanuel Kant – de ultieme eman
cipatie van de ‘laagste faculteit’ (het kunst
onderwijs) bepleit: ‘The time has now 
arrived to make a similar appeal for the libe
ration of  what we might provokingly call 
the ‘lowest faculty’ – that of  art education 
and research. […] it is now time to grant 
equal opportunities to artistic research as 
conducted in art education institutions. […] 
In concrete terms this would mean, first of  
all, opening the existing direct and indirect 
academic funding mechanisms to support 
research in the arts as defined here. […] In 
addition, professional art schools must be 
eligible to compete for grants and other fun
ding, to create research traineeships, and to 
allocate staff  to assessment committees. 
The ‘lowest faculty’ should further be ena
bled to set up properly funded ‘practice
based’ masters and PhD programmes in the 
arts.’ De ultieme emancipatie van de kunst 
staat dus voor de deur. Eindelijk zal de kunst 
ernstig worden genomen en als een vol
waardige intellectuele discipline worden 
gevaloriseerd. Maar het is niet zozeer de 
kunst die deze erkenning te beurt valt: de 
kunst wordt immers pas naar waarde 
geschat op het moment dat ze ophoudt 
kunst te zijn en muteert tot een academi
sche vorm van kennisproductie die onder 
het toezicht van de universiteit staat. Een 
grotere minachting voor de kunst en een 
arroganter geloof  in de suprematie en de 
almacht van de universiteit over de kennis
productie is nauwelijks denkbaar.

The Conflict of  the Faculties: Perspectives 
on Artistic Research and Academia van 
Henk Borgdorff  verscheen in 2012 bij 
Leiden University Press, Rapenburg 73, 
2311 GJ Leiden (071/527.14.51; www.
lup.nl).

Gesprek met Carel Blotkamp 
(Marc Kregting)

M.K.: Hoe kijk jij aan tegen de academisering 
van het kunstonderwijs en het doctoraat in de 
kunsten in het bijzonder?
C.B.: De academisering van het kunstonderwijs, 
met name de introductie van de mogelijkheid om 
in de kunst te promoveren, lijkt me een heilloze 
zaak. Ik denk dat ze een uitvloeisel is van de 
verwarring rond het begrip ‘onderzoek’, dat niet 
alleen in de wetenschap, maar tegenwoordig 
ook in de kunst veelvuldig wordt gebruikt. 
Natuurlijk zit er bijvoorbeeld in wiskunde en 
filosofie een intuïtieve factor, en kan onderzoek 
daar zelfs artistiek ogende resultaten opleveren, 
maar onderzoek betekent er toch echt niet 
hetzelfde als in kunst. Wetenschap staat in het 
teken van de vooruitgang. Het historische is er 
onvermijdelijk niet meer relevant. In kunst ligt 
dat anders. Vermeers werk is vandaag de dag 
nog evenzeer de moeite waard als in zijn tijd, en 
het kan ook voor kunstenaars nog steeds – of 
weer opnieuw – actuele waarde bezitten. 
Vooruitgang bestaat niet in de kunst, wel 
verandering.
M.K.: Zie je een verschil tussen beeldende 
kunst en andere kunstdisciplines?
C.B.: Ik weet niet of bij theateropleidingen of 
conservatoria de academisering ook toeslaat. 
Wellicht laten beeldende kunstenaars zich 
makkelijker verleiden om zich met een 
doctoraat te bewijzen – als het ware om de 
zegswijze bête comme un peintre te logenstraf
fen. Daarbij rijst een praktisch probleem, de 
verhouding tussen het verbale en het visuele. 
Het is maar aan weinigen gegeven zowel mooie 
dingen te maken als goed te schrijven. Waar 
richt je je op bij het evalueren: op het verhaal of 
op de plaatjes?
M.K.: Zijn er ontwikkelingen in de kunst die de 
academisering legitimeren?
C.B.: De vraag om academisering komt 
vermoedelijk eerder van de organisaties dan 
van de kunstenaars zelf, tenzij het de meer 
middelmatigen betreft. Wat kan het jou als 
kunstenaar immers schelen dat je doctor bent? 
Er is in de kunst van de laatste decennia wel 
een verschuiving merkbaar naar een meer 
intellectuele benadering, als een nawee van de 
conceptuele kunst van de late jaren 60. Art & 
Language maakte toen werk dat uitsluitend uit 
taal bestond en een sterke hang naar 
systematiek vertoonde, waardoor kunst naar 
een ander, meer intellectualistisch niveau werd 
getild. Maar uiteindelijk is dat suggestie, omdat 
taal nu eenmaal bij uitstek een voertuig is voor 
manipulatie, schijn, dubbelzinnigheid.
M.K.: Waar komt dan die academiseringsdrang 
in de kunsten vandaan?
C.B.: Er is in Nederland een maatschappelijke 
tendens waarbij het verschil tussen Hoger 
Beroepsonderwijs en universiteit vervaagt. Ook 
het HBO wil promotie mogelijk maken. Maar 

niemand is gebaat bij het uitwissen van 
grenzen. Organisaties hebben financieel belang 
bij proefschriften, waarvoor het ministerie bij 
voltooiing een lucratief bedrag uitkeert dat 
gedeeltelijk doorvloeit naar de faculteit. En 
uiteraard zijn promovendi zelf door beurzen een 
paar jaar onder de pannen. Dat zou wel eens de 
voornaamste aantrekkingskracht kunnen 
uitmaken van het promoveren in de kunst. Het 
is althans niet waarschijnlijk dat kunstenaars in 
hun vrije tijd dit soort grote projecten opzetten.
M.K.: Dat neemt niet weg dat artistiek 
onderzoek iets zou kunnen opleveren, of niet?
C.B.: Ik betwijfel dat. Kunst is hoe dan ook geen 
objectief meetbaar fenomeen. Er bestaan 
alleen meningen over, met meer of minder 
overtuiging gebracht. Voor beoordeling en 
inzicht is vooral fingerspitzengefühl nodig.  
Op zichzelf lijkt het me overigens niet verkeerd 
het instrumentarium en de codes te beheersen, 
maar zo’n garantie, laat staan een controleer
bare uitkomst, is er bij kunst nooit.
M.K.: Zijn er dan geen positieve voorbeelden 
van academisering in de kunst? Neem de 
Angelsaksische landen…
C.B.: In Nederland wordt daar wel vaker naar 
verwezen, omdat het fenomeen van het 
doctoraat in de kunst er al langer bestaat.  
Er is echter een heel andere traditie in de 
Angelsaksische landen. In de Verenigde Staten 
en Canada bijvoorbeeld zijn veel kunstopleidin
gen verbonden aan universiteiten. Die zijn 
overigens van wisselend niveau, en dat blijkt 
ook uit de zogeheten promoties. Ik herinner me 
gedrukte jaaroverzichten van alle promoties in 
de VS op het gebied van de verschillende 
kunsten en historische wetenschappen: daarin 
stond een proefschrift van 800 bladzijden over 
Van Ruysdael naast een proefschrift van 16 
bladzijden ‘over mijn werk’. Dat is toch appels 
met peren vergelijken?
M.K.: Zie jij dan een alternatief voor heel deze 
ontwikkeling?
C.B.: Het zou goed zijn wanneer men zich 
afvraagt waar die promoties precies een 
vervolg op zijn. Momenteel bestaat er bij 
kunstopleidingen vaak een heel goed eerste 
jaar, met groepsonderwijs en veel oefeningen, 
maar de drie jaren daarna is het programma 
nogal richtingloos en niet meer systematisch 
opgebouwd. De studenten werken voornamelijk 
in een eigen atelier. Het gaat dan zogezegd om 
‘persoonlijke uitspraken doen’ en ‘jezelf 
uitdrukken’. Men moet diep uit zichzelf putten, 
af en toe komt er een docent langs. Bij de 
tweedefaseopleidingen is het niet anders. 
Academisering vraagt om een ander traject.  
In het universitaire onderwijs is er een 
bachelorfase die uitmondt in een master, onder 
andere een onderzoeksvariant. Pas daarna 
begint men eventueel aan een proefschrift. 
Maar in kunst is die onderbouwing er niet. Ik 
zou het daarom verstandiger vinden eerst het 
bestaande onderwijs kritisch door te lichten, 
als er zo nodig moet worden gepromoveerd in 
de kunsten.

Daniel Morgenthaler presenteert fragmenten uit het boek ‘See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher’ (red. Janneke Wesseling)
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Preambule

Wanneer we vanaf  enige afstand terugblik
ken op de wijze waarop in deze regionen een 
zestal jaar geleden de doctorsgraad voor 
kunstenaars werd ingevoerd, dan kunnen 
we ons alleen maar verbazen over de snel
heid waarmee het ‘ding’ zich in onze levens 
heeft genesteld. Niet minder hoeven we ons 
te verbazen over de onbezonnenheid waar
mee alle betrokken overheden getracht heb
ben om iets te implementeren dat nog geen 
enkel rijpingsproces had ondergaan en 
waarover alle betrokken partijen zeer ver
schillende meningen hadden. Ik heb het 
over het wonderlijke ‘onderzoek in de kun
sten’, dat een onontbeerlijk onderdeel van 
de academisering van de kunsten vormde.
 Indien de gevolgen niet zo dramatisch 
waren, dan zouden we ons vandaag kun
nen vermaken met het parodiëren van wat 
er toen aan de hand was: mannen en vrou
wen, die tot 2006 altijd gewoon waren 
geweest hun activiteiten te ontplooien in de 
vertrouwde omgeving van universiteit, aca
demie of  kunstwereld, maar die nu het 
‘ongeluk van Bologna’ overkwam1, zaten 
plots samen rond een tafel om na te denken 
hoe elk van hen een overtuigende rol kon 
spelen in een nieuw type scenario. Het sce
nario was evenwel nog niet geschreven. Het 
was aan hen om het zelf  te bedenken. Deze 
vrouwen en mannen – die vermoedelijk wel 
met de beste bedoelingen waren samenge
komen – hadden echter geen enkel idee hoe 
het moest worden opgebouwd. Niemand 
had een flauw benul van hoe de plot er zou 
kunnen uitzien. Welkom in de wondere 
wereld van het onderzoek in de kunsten.
 Deze mensen, met hun verschillende ach
tergronden en referentiekaders, begonnen 
aan het nieuwe scenario te werken in een 

volkomen normenloze omgeving. Ze had
den slechts een gebrekkige kennis over de 
competenties van de anderen, wisten niet 
welke richtlijnen ze zouden toepassen en 
hadden geen helder doel voor ogen. Het 
gevolg was dat elk van hen gewoon bleef  
verder denken vanuit zijn of  haar expertise, 
kennis en gewoonten, en dat het gemeen
schappelijke engagement beperkt bleef  tot 
het manifesteren van goede wil en eventu
eel ook, naargelang de plek van samen
komst, een vleugje parfum van het onbe
kende in de spontane sfeer van de dag.
 De implementatie van de doctorsgraad 
voor kunstenaars in Vlaanderen is dus tot 
stand gekomen in een omgeving waarin het 
kwaliteitscontrolesysteem, waar de univer
siteiten zo trots op zijn (het oordeel van de 
peers), volkomen buiten werking werd 
gesteld. Geen van de deelnemende partijen 
(universiteiten, academies, kunstwereld) 
beschikte immers over goede maatstaven of  
instrumenten om de inhoudelijke kwalitei
ten, het aanzien en de werkelijke expertise 
van de ander te meten of  er zelfs maar hoog
te van te krijgen. De appelen deden dus alsof  
ze echt niet zo verschillend waren van de 
peren en deze laatsten, overweldigd door 
zoveel blindheid en zoveel welwillendheid 
om samen op te treden, waagden het niet 
daar iets tegen in te brengen.
 Hoofdzaak was dat er snel een scenario 
kwam zodat de acteurs konden beginnen te 
spelen, want er zat druk op de ketel. In 
Vlaanderen werden de hervormingen die 
schuilgaan onder de term ‘academisering’ 
namelijk niet aangestuurd door de bedacht
zame, individuele geesten van kunstenaars 
of  academici, maar door superinstituten, 
universitaire associaties genaamd. Zij 
claimden niet alleen de wijsheid en het oor
deelsvermogen om te regeren over een hele 
waaier kennisgebieden, maar gingen te 
werk in een sfeer die dicht in de buurt komt 
van een spelletje monopolie zonder genade, 

maar dan wel met echt geld en echte macht. 
Deze algemene omstandigheden hebben er 
beslist toe bijgedragen dat vele in wezen 
integere, toekomstige acteurs in de spotlich
ten stonden voor ze het goed beseften. Ze 
kregen zelfs niet de tijd om zich af  te vragen 
of  de teksten van de tegenspelers wel de 
inhoud dekten die zij erin meenden te her
kennen. De begindagen van het doctoraat 
in de kunsten werden dus bewust en onbe
wust gekenmerkt door spraakverwarring, 
door afwijkende aspiraties en perspectieven, 
door zwarte gaten in het gemeenschappelijk 
project en witte vlekken in het gemeen
schappelijk geheugen.
 Het doctoraat in de kunsten is er in 
Vlaanderen nooit in geslaagd een eigen legi
timiteit op te bouwen. Dat zou immers 
alleen maar mogelijk zijn geweest door het 
gemeenschappelijk verwerven van een 
nieuw stuk maatschappelijke grond, wat in 
de beste der werelden aanleiding zou heb
ben gegeven tot een gezamenlijk beheer 
ervan in wederzijds respect. In plaats daar
van zijn de meeste initiatieven snel verwor
den tot een rondje institutioneel getouwtrek 
tussen instellingen die alleen geïnteresseerd 
leken te zijn in hun machtspositie ten 
opzichte van elkaar, of  in het behoud van 
een diep gekoesterd zelfbeeld, ook al vindt 
dat zelfbeeld (zoals in het geval van de mees
te conservatoria) zijn oorsprong in een 
verre 19de eeuw. De hele tijd is de kloof  veel 

te diep gebleven tussen de burcht van de 
kennis, waar de nieuwe graad werd toege
kend, en het veld van de expertise in de kun
sten waar de resultaten noodgedwongen 
onderworpen werden aan een ultiem oor
deel: dat van de kunstwereld, een wereld die 
haar eigen nietsontziende vormen van peer 
review hanteert, ook al worden die niet over
al op dezelfde manier begrepen.

Le loup sonne le chien

Niet alleen de institutionele context waarin 
de hervormingen werden doorgevoerd, ook 
de snelheid waarmee verschillende kennis
tradities met elkaar in aanvaring werden 
gebracht (alsof  dit alleen een puur onder
wijskundig probleem was) en het gebrek 
aan dialoog met het expertiseveld van de 
kunsten hebben geleid tot deze magere 
oogst. En toch wil ik ervoor waarschuwen 
om al te snel en te radicaal oordelen uit te 
spreken over het ‘ding’ an sich en wat het 
heeft betekend. Want hoewel hier de indruk 
kan ontstaan dat het de universiteiten (en 
in nog hogere mate hun associaties) aan 
breeddenkendheid en visie ontbreekt, heb ik 
zelf  mogen ervaren dat de universitaire 
partner zich in de beginjaren van het 
Brusselse project waarvan ik de architec
tuur ontworpen heb, bijzonder constructief  
en tolerant heeft opgesteld.

Gesprek met  
Guillaume Bijl over de 
‘academisering’ in België 
(Robrecht Vanderbeeken)

Robrecht Vanderbeeken: Om bij het begin te 
beginnen: sinds de Bolognaverklaring in 1999 is 
de academisering als een trein door het 
kunstonderwijs gedenderd, met veel hervor-
mingswoede en de opstart van het doctoraat in 
de kunsten tot gevolg. Hoe kijk jij tegen de 
Belgische versie van de academisering aan? 
Guillaume Bijl: Ik heb de academisering vooral 
in Duitsland meegemaakt. Met de Belgische 
situatie heb ik minder ervaring. Ik weet wel dat 
het betaalde doctoraat in een land als België, 
waar de subsidies voor jonge kunstenaars 
minimaal zijn, een belangrijk surrogaat voor 
subsidiëring is. Voor sommigen vormt het een 
vervangingsinkomen en dat vind ik positief.
R.V.: Als je ziet hoe de cultuursubsidies onder 
druk staan, terwijl er zoveel geld naar de 
academisering gaat, dan zou men dat geld 
misschien beter rechtstreeks aan de sector 
geven?
G.B.: Dat zou ik een prima idee vinden. 
R.V.: Via de academisering krijgen enkele 
kunstenaars extra geld. Maar ze betalen daar 
wel een prijs voor: men moet teksten schrijven 
over het eigen werk, zelfs een academisch 
publicatiedossier uitbouwen, cursussen volgen, 
allerhande vergaderingen bijwonen, voort-
gangsrapporten opmaken… 
G.B.: Als je niet veel te doen hebt, is dat 
misschien niet zo erg… Maar als je een 
carrière wil uitbouwen, dan is het natuurlijk 
tijdverlies. Kunstenaar zijn doe je zeven dagen 
op zeven, bij wijze van spreken.
R.V.: Intussen zijn een aantal kunstenaars 
gepromoveerd. Wat opvalt is een gespleten 
situatie. Heel wat ‘academische’ kunstenaars 
zijn in de kunstensector weinig tot niet bekend. 
De kunstenaars die een serieuze carrière 
uitbouwen, de meer bekende kunstenaars dus, 
voelen zich niet geroepen. Lopen we daarbij 
niet het risico van een secundair circuit?
G.B.: Dat denk ik wel. Voor een kunstenaar als 
ik heeft die titel geen meerwaarde. Een 
kunstenaar met een internationale carrière 
heeft daar geen boodschap aan.
R.V.: Daarnaast bestaat het risico dat er een 
spanning ontstaat tussen de professionelen uit 
het veld – de curatoren bijvoorbeeld – en de 
professoren aan de universiteit. De interesse 
en de betrokkenheid is van een andere orde. 
Een kunsthogeshool kan zich bovendien ook als 
een galerie gedragen, die de zogenaamde 
‘huiskunstenaars’ wil promoten omdat dit de 
symboolwaarde van het eigen instituut ten 
goede komt.
G.B.: Misschien wel. Nu merken we dat nog 
niet, denk ik, maar het kan in de toekomst een 
gevaar vormen. Daarnaast bestaat het gevaar 
dat een getalenteerde kunstenaar geen les 
meer zal kunnen geven omdat hij niet over een 

doctoraat beschikt. Ik heb altijd in het 
buitenland lesgegeven – eerst in Maastricht, 
daarna in Hamburg en vervolgens in Münster 
– en ik werd als autodidact zonder kunstoplei
ding steeds op basis van mijn curriculum 
aangeworven. In België ben ik nooit gevraagd. 
De mensen die op onze academies lesgaven, 
waren totaal onbekend. Ze hadden geen 
internationale carrière en bijgevolg ook geen 
ervaring in de kunstwereld. Dat kan je je in 
Duitsland niet voorstellen. 
R.V.: Is de situatie in België dan niet verbeterd? 
G.B.: Een beetje wel. Of toch in Brussel en Gent, 
in Antwerpen niet. Aan die academie verandert 
er niets. Nu kunstenaars over een doctoraat 
moeten beschikken, zal het er niet op verbete
ren.
R.V.: Misschien hangt het ook af van de manier 
waarop instellingen met die eis omgaan. Het 
zogenaamde Brusselse model, dat verbonden 
was aan de VUB en intussen is afgevoerd, vatte 
een doctoraat eerder op als een eredoctoraat, 
zodat vooral de gevestigde namen in aanmer-
king kwamen. Elders wordt het doctoraat in de 
eerste plaats opgevat als een diploma in het 
verlengde van een masteropleiding, waarbij 
jonge mensen zich nog een aantal jaren kunnen 
vervolmaken. Het gaat eigenlijk om een 
uitgesponnen en betaald postgraduaat. 
G.B.: Dat kan natuurlijk interessant zijn. Een 
postgraduaat is een beschutte werkplaats en 
die is nodig om tot een volwassen kunstenaar
schap te komen. Nuttig is ook dat jonge 
kunstenaars er met professionelen uit de 
kunstwereld in contact komen.
R.V.: Maar momenteel staan de postgraduaat-
opleidingen in Nederland en België onder druk 
– de Rijksacademie krijgt voorlopig geen 
subsidie, de Jan van Eyck Academie valt terug 
op ongeveer een derde, en van het HISK wordt 
verwacht dat het een doctoratenfabriek wordt 
– terwijl er heel veel energie en middelen gaan 
naar de uitbouw van de kunsthogescholen.
G.B.: Dat is dan heel spijtig. 
R.V.: Het doctoraat in de kunsten creëert ook 
een heel nieuwe verhouding tussen academi-
cus en kunstenaar. Normaal is de kunstweten-
schapper of kunstfilosoof een dienstmaagd die 
het werk van de kunstenaar interpreteert, 
archiveert en uitlegt. Nu zetelt de professor in 
de doctoraatsjury als een rechter, die beslist 
wat goed en slecht is, wat een institutioneel 
lintje verdient en wat niet. Het descriptieve is 
ingeruild voor het normatieve. Dat is toch 
vreemd? 
G.B.: Tja. Er zijn veel vreemde dingen in de 
kunstwereld. Als potentiële kunstenaars dan 
toch geëvalueerd moeten worden, dan gebeurt 
dat best door ervaren kunstenaars. Maar ja, in 
België heeft de kunstenaar niets te zeggen. Er 
werken hier zeer goede kunstenaars, maar de 
kunstenaar wordt niet gerespecteerd. Dat merk 
je aan de schamele subsidies. 
R.V.: Om af te ronden, tips voor het beleid?
G.B.: Kunstenaars zouden zelf een school 
moeten oprichten. Maar ze hebben daar 
natuurlijk geen tijd voor.

Le loup sonne le chien
Een terugblik op 6 jaar onderzoek in de kunsten

Gesprek met  
Michael Van den Abeele  
(Caroline Dumalin)

Caroline Dumalin: Wat denk je over de 
academisering van het kunstonderwijs en het 
doctoraat in de kunsten?
Michael Van den Abeele: Ik vind het verleidelijk 
om aan een doctoraat in de kunsten te 
beginnen omdat er middelen tegenover staan, 
maar ik heb er ook schrik van. Het idee dat ik 
me aan een academisch instituut zou verbinden 
vind ik heel beklemmend. Ik heb het gevoel dat 
de wereld die achter de academisering van het 
kunstonderwijs schuilt, een andere is dan die 
van de individuele kunstenaar. Nochtans heb ik 
een zwak voor analyse en theorie, maar ik 
gebruik die interesse liefst binnen een heel 
specifiek kader.
C.D.: Kan je daar een voorbeeld van geven? 
M.V.d.A.: Neem Perennial, een project dat ik 
vorig jaar samen met Arnaud Hendrickx en 
Richard Venlet organiseerde in de ruimte van 
het toekomstige auditorium van WIELS. We 
vertrokken van de filosofische premisse dat 
toekomstbeelden naar voren geprojecteerde 
herinneringen zijn, maar die idee was slechts 
een vertrekpunt voor iets wat een veel breder 
veld bestreek. Het auditorium werd ingericht op 
een manier die het midden hield tussen een 
academisch seminarie en een futuristisch 
salon. Er vond een lezingenprogramma plaats 
dat volgens een narratieve, subjectieve logica 
was samengesteld. Onder de sprekers 
bevonden zich niet alleen kunstenaars en 
architecten, maar ook de architectuurhistoricus 
Dirk De Meyer, de sciencefictionauteur Mark 
von Schlegell en de psychiater Erik Thys. 
Daarnaast werd er een theatrale, bijna barokke 
combinatie van objecten tentoongesteld. Die 
presentatie had iets kostelijks en deed ook 
denken aan een tijdmachine. Onder de 
getoonde objecten bevonden zich een 
namaakversie van een afgodsbeeldje uit Egypte 
van 200 v.C., de Fallen Astronaut van Paul van 
Hoeydonck, plaasteren doorsneden van 
Middeleeuwse kerkers met muren die veel 
dikker waren dan de omsloten ruimte… 
C.D.: Waar kwam het idee vandaan om het 
seminarie als format te kiezen en er tegelijk de 
grenzen van af te tasten?
M.V.d.A.: Daarvoor moet ik de voorgeschiede

nis van het project toelichten. Het initiatief van 
Perennial lag bij Arnaud Hendrickx, die als 
architect bezig was met een doctoraatsonder
zoek waarvoor hij zich baseerde op verschil
lende types samenwerkingen met kunstenaars. 
Dat het project kaderde binnen een doctoraats
onderzoek heeft trouwens meegespeeld in de 
keuze om het in WIELS te laten plaatsvinden. 
De kunstwereld is een dankbare plek voor een 
architect, omdat je op korte termijn kan werken, 
aan wetgevingen ontsnapt en met een grotere 
autonomie kan ontwerpen. Arnaud gebruikte 
het doctoraat om een grotere vrijheid op te 
zoeken. Hij nodigde ons uit om zijn onderzoek 
bij wijze van spreken te kapen. 
C.D.: Hoe zie jij de evaluatie van projecten zoals 
Perennial? 
M.V.d.A.: Ik geloof dat de idee van een evaluatie 
heel wat kunstenaars afschrikt. Ik zie het nut er 
niet van in om mijn artistiek project te herleiden 
tot iets wat ‘communiceerbaar’ is. Als 
kunstenaar word je gedwongen je werk te 
legitimeren en die positie wil ik niet innemen. 
Mocht ik ooit doctoreren, dan zou ik ervoor 
opteren om mijn betoog te laten schrijven door 
een academicus. 
C.D.: Waarom zou een kunstenaar echter 
doctoreren? Is er een reden te bedenken 
waarom dat interessant zou zijn?
M.V.d.A.: Een goede kunstenaar plaatst zijn 
werk boven alles. Hij is dus ook bereid om 
opportunistisch te werk te gaan en de middelen 
die naar doctoraatsonderzoeken gaan met 
beide handen te grijpen als dat zijn werk ten 
goede komt. Het doctoraat in de kunsten dwingt 
mensen om zo te worden. Als je weet hoeveel 
geld universiteiten krijgen voor elk gefinali
seerd onderzoek en doctoraat, dan vrees ik wel 
voor overproductie. Net voor ik stopte met 
lesgeven in SintLukas Brussel, een viertal jaar 
geleden, heb ik nog een dag meegemaakt 
waarop de hogeschool uitpakte met het aantal 
lopende onderzoeken, het aantal docenten die 
in internationale tijdschriften gepubliceerd 
hadden… Ondertussen heb ik nog altijd geen 
weet van een doctoraatsonderzoek dat de 
moeite waard is. Ik vraag me af of een 
doctoraat in de kunsten überhaupt van 
hetzelfde niveau kan zijn als een goed 
universitair wetenschappelijk onderzoek. Maar 
waarom zou een individuele kunstenaar zich 
daar vragen bij stellen? Hij of zij krijgt geld om 
een project uit te werken – wat natuurlijk een 
goede zaak is als de kunstenaar goed is.
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De universitaire overheid was bereid om de 
voorwaarden te creëren voor een model dat 
gebaseerd zou zijn op inhoud en een gedeeld 
risico, en waarvan verwacht werd dat het 
kon leiden tot een nieuw en wederzijds res
pect tussen alle partners. Dit laatste veron
derstelde dat zowel de kunstenaar als de 
academicus bereid zou zijn om zijn specifie
ke kennisomgeving voor de duur van een 
project te verlaten, en de ander te ontmoe
ten op neutraal terrein, in de hoop dat daar
uit een gemeenschappelijke zaak zou kun
nen ontstaan (wat ook vele keren gebeurd 
is). Elk van deze projecten werd gezien als 
een experimentele verkaveling van een 
nieuw gemeenschappelijk terrein, met het 
oog op de verwerving van de broodnodige 
legitimiteit.
 Is het verwonderlijk dat de tijd nog niet 
rijp lijkt te zijn voor een dergelijke visie, 
wanneer we bedenken dat precies de uit de 
middeleeuwen stammende principes van de 
universiteiten – universitas en humanitas – 
in geen tijd werden uitgehold en vervangen 
door een corporatieve geest, en dit als het 
directe gevolg van dezelfde Bologna
hervormingen?
 Maar ook hier zouden we ons weer vergis
sen door ons te laten verleiden tot al te over
haaste conclusies. Kijkt men wat scherper 
toe, dan ziet men al vlug dat de universiteit 
daardoor tot een paradoxale kennisomge
ving is geëvolueerd. Enerzijds kan ze 
beschouwd worden als een verzameling 
individueel denkende geesten, volgens het 
devies dat elke bezoeker te zien krijgt wan
neer hij voor de poort van de universiteit 
van Heidelberg staat: DEM LEBENDIGEN 
GEIST. Maar anderzijds wordt deze verza
meling geesten bestuurd door een structuur 

die institutionele parameters opstelt en 
afdwingt, regels invoert en navolgt.
 De vraag hoe de spanning tussen beide 
gezichten van de universiteit evolueert, 
vormt stof  voor een ander debat. In geen 
enkel kennisgebied geeft deze paradox ech
ter aanleiding tot scherpere contrasten dan 
in dat van de kunsten. Wat het instituut 
‘universiteit’ betreft kunnen we meedelen 
dat de wind van welwillendheid waarmee 
de kunsten zes jaar geleden werden verwel
komd, intussen volledig is gedraaid. 
Vermoedelijk is de zogenaamde ‘groene 
nota’2 (die de hogescholen een absolute 
almacht over de kunstenopleidingen ver
leent en de rol van de universiteiten in prin
cipe terugdringt tot het uitreiken van docto
raten aan kunstenaars) er niet vreemd aan 
dat de interesse voor de zaak van de kunsten 
in vele ‘instituten’ op een laag pitje staat en 
de universiteiten het liefst onverbloemd hun 
invulling van het begrip ‘onderzoek’ door
getrokken zouden willen zien naar dit lasti
ge nieuwe onderzoeksgebied, dat intussen 
reglementair verankerd is in hun reglemen
ten als gevolg van de invoering van het doc
toraat in de kunsten. Deze klok kan niet 
meer teruggedraaid worden. Een recente 
Vlaamse universitaire studie (ECOOM) die 
het probleem van de outputindicatoren in 
de kunsten denkt te regelen, vormt een 
notoir voorbeeld van deze ijzige wind. 
Anderzijds kan er echter geen ander kennis
gebied worden genoemd dat zo’n fascinatie 
opwekt bij een brede waaier van academici, 
die elk inhoud geven aan hun passie voor de 
kunsten. Overigens lijkt geen enkel acade
misch expertisegebied vrij te zijn van deze 
verborgen passies. Niet alleen academici uit 
de humane wetenschappen koesteren een 

begrijpelijke affectie voor de flexibiliteit van 
het kennisgebied van de kunsten, ook juris
ten, ingenieurs, fysici of  medici, kunnen 
van een drang naar de raadselachtige kun
sten worden verdacht.
 Omdat ik er vanuit mijn ervaring van de 
voorbije jaren meer dan ooit van overtuigd 
ben dat experimentele toenaderingen tus
sen verschillende kennisgebieden bijzonder 
verrijkend kunnen zijn, zal ik mij ook in de 
toekomst, onder welke vorm dan ook, blij
ven inzetten voor het onderzoek in de kun
sten en op zoek gaan naar wat dit onderzoek 
zou kunnen betekenen, ook al heeft het de 
stroom van het moment voorlopig nog 
tegen zich. Maar dat neemt niet weg dat ik 
er niet blind voor ben dat het globale beeld 
anno 2012 relatief  somber is. De invoering 
van het onderzoek in de kunsten heeft mis
schien voor enkelen betekenis gehad, maar 
het heeft geen mentaliteitsverandering 
teweeggebracht vergelijkbaar met bijvoor
beeld het ecologische momentum in de 
jaren 80. Instituten hebben ervan geprofi
teerd om hun positie in het onderwijsland
schap te verstevigen, maar de kloof  die hen 
van de kunstwereld scheidt is groter dan 
ooit. Geen wonder dat nu ook onze ‘niet 
gebonden’ kunstenaars zich openlijk begin
nen af  te vragen op welke basis ze zich voor 
deze kar hebben laten spannen. Zo was er 
enkele maanden geleden een publieke clash 
met Luc Tuymans, die zich met het hem 
kenmerkende temperament afzette tegen 
het instituut universiteit. Deze hopelijk tij
delijke beschadiging raakt mij des te meer, 
omdat het project dat ik met Tuymans heb 
opgestart een briljante illustratie vormt van 
de onvermoede rijkdom die plots zichtbaar 
kan worden wanneer een kunstenaar en 

een wetenschapper, in alle vrijblijvendheid 
en ongestoord door institutionele paranoia, 
de weg vinden naar elkaar. In Boedapest, 
later in Basel en ten slotte in Brussel leidden 
de confrontaties tussen de schilder, die pri
mair in beelden denkt en ze ook in het leven 
roept, en de vader van de Bildwissenschaften 
Gottfried Boehm, die zijn hele loopbaan over 
het fenomeen ‘beeld’ heeft nagedacht, regel
matig tot het veroveren van onvermoede 
kennis. Geen van beiden was er uit zichzelf  
ooit toe gekomen deze nieuwe wegen uit te 
gaan. Dat deze methodologie in dit geval 
uitstekend gewerkt heeft, betekent echter 
niet dat we een oplossing kunnen aanbie
den voor de kern van het probleem. Elk pro
ject veronderstelt telkens weer de uitvin
ding van zijn eigen methodologie. Het 
scheppen van een juiste werkbare omge
ving, gestoeld op wederzijdse interesse en 
respect, is veel belangrijker dan het najagen 
van een structurele verankering van dit 
soort onderzoek in een verifieerbare, opleg
bare en meetbare praktijk.
 Dit brengt ons tot een voorlopige conclu
sie. Wanneer ik terugblik op zes jaar onder
zoek in de kunsten, vind ik geen betere 
manier om de toon en de smaak van het 
moment te vatten dan door beroep te doen 
op een fabel van Jean de La Fontaine. Hij 
voert een wolf  op die door de honger gedre
ven het bos verlaat en op een landweg een 
hond ontmoet. Excuseer mijnheer de hond, 
zucht de wolf, hoe doe jij dat? Hoe kom je aan 
die mooie kleren en wat heb je een geluk drie 
keer per dag te worden gevoed. Geen wonder dat 
ronde buikje van je terwijl ik er graatmager en 
uitgehongerd bijloop. De hond laat zich de lof  
en de afgunst van de wolf  welgevallen en 
voelt zich een hele heer. Tot de wolf  hem 
vraagt hoe hij aan de afdrukken in zijn nek 
komt. Zou het soms kunnen dat die er zijn 
omdat je ’s nachts aan de ketting wordt gelegd 
om de bezittingen van je baasje te bewaken? Als 
dat zo is, dan verkies ik de vrijheid van mijn 
leven in de bossen en de wolf  liep door.

Het haar van de hond

Een dergelijke haastige situatieschets van 
de stand van zaken na zes jaar onderzoek in 
de kunsten kan niet geloofwaardig zijn 
indien we niet ook nog wat aandacht beste
den aan die andere hoofdrolspeler, die er de 
gewoonte van heeft gemaakt om zich de 
sleutelmomenten van het scenario toe te 
eigenen, namelijk de kunsthogeschool.
 Het is merkwaardig om vast te stellen met 
welke overgave de kunsthogescholen zich 
het nooit duidelijk gedefinieerde onderzoek 
in de kunsten hebben toegeëigend. Onder 
de vlag van deze nieuwe brand in de kunsten 
werden in Vlaanderen honderden ‘onder
zoeksprojecten in de kunsten’ gelanceerd, 
gefinancierd en gepromoot. Als beginnende 
bankbedienden werden jonge kunstenaars 
gestimuleerd om als ‘researcher’ door het 
leven te gaan, met als tegenpand vier jaar 
loon en een atelier. Alleen beseften ze in vele 
gevallen niet dat hun nieuwe brand voorlo
pig nog helemaal niet aansloeg in de kunst
wereld en gingen ze voorbij aan het feit dat 
het opstarten van een kunstenaarsloop
baan (vooral in de beeldende kunsten, maar 
niet alleen daar) misschien wel een van de 
meest individuele, delicate, complexe en 
compromisloze attitudes veronderstelt, die 
bij de homo sapiens sapiens kunnen worden 
aangetoond.

Antwoord van  
Thierry de Duve aan 
Raphaël Pirenne

Cher Raphaël,

je dois t’avouer que d’ici, à Los Angeles, la 
question du doctorat dans les arts me paraît 
fort lointaine, bien qu’il en soit question ici 
aussi, surtout depuis que Jim Elkins 
s’ingénie à publier toutes les opinions à ce 
sujet. En un mot, je suis contre parce qu’en 
deux ou trois générations cela va orienter 
l’enseignement exclusivement vers un type 
de pratiques fait pour dégoûter les artistes 
véritables. Mais je pense aussi que la 
tendance est irréversible, et que donc ce 
sera à nous de fabriquer l’antidote. Tu peux 
publier ça si tu veux.
 Amicalement,
 Thierry

Jean de La Fontaine

‘Le Loup et le Chien’, gravure van Grandville
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Nog veel merkwaardiger echter is het feit 
dat de gevolgen van deze uitzonderlijke 
revival in de kunsten, zoals die op de cam
pussen van de hogescholen wordt gecele
breerd, nauwelijks waargenomen wordt in 
de kunstwereld zelf. En deze gedachte sti
muleert vanzelfsprekend een vermoeden 
(dat beslist een aanleiding vormt voor ver
der onderzoek) dat het nieuw verworven 
profiel van de hogescholen wel eens gelezen 
zou kunnen worden als een doorslag van 
wat er op organisatorisch vlak als gevolg 
van Bologna met de universiteiten is 
gebeurd. Met ook hier weer de nuance dat 
deze nieuw gestylede instituten, die vermoe
delijk heus wel professioneel worden 
beheerd door energieke zorg en onder
zoekscoördinatoren, evenzeer de tijdelijke 
habitat vormen voor een aantal lebendige 
Geister van uitstekende kwaliteit, van wie 
het eigenlijke podium echter gezocht moet 
worden op een andere plek: in de kunsthal
len, de galerie, de beurs van Basel, het terras 
van de bevlogen verzamelaar op een zonni
ge zomeravond.
 En dit brengt mij bij wijze van besluit tot 
een recente gebeurtenis gerelateerd aan 
deze problematiek, die mij diep heeft geraakt 
en die op zichzelf  een aanklacht vormt die 
elke andere kritiek overstijgt.
 Een zeer gewaardeerde collega had mij 
uitgenodigd deel uit te maken van de jury 
die het doctoraat in de kunsten zou beoor
delen van een uitmuntende Vlaamse land
schapsfotograaf. De kunstenaar, zich 
bewust van de ernst van zijn engagement, 
verdedigde het behalen van deze graad aan 
de hand van twee fotoalbums die zonder de 
minste twijfel een norm hebben gezet. Deze 
kern werd echter vervolledigd met een diep
gaande analyse van de landschapsfotografie 
en haar intieme verbondenheid met 18de 
en 19deeeuwse Britse beeldmodellen, die 

Gesprek met Leen Voet  
(Dirk Pültau)

Dirk Pültau: Je hebt van 2005 tot 2012 
lesgegeven in het atelier schilderkunst van 
Sint-Lucas te Gent. Hoe werd jij er met de 
‘academisering’ geconfronteerd?
Leen Voet: Eerst ving ik allerlei vage geruchten 
op over de veranderingen die op til waren, over 
de nieuwe mogelijkheden die de academisering 
zou bieden, over samenwerking met de 
universiteit en een andere balans tussen 
lesgeven en onderzoeken… Vooral de 
onduidelijkheid is me bijgebleven. Niemand 
leek precies te weten wat er te gebeuren stond. 
D.P.: Sint-Lucas stapte vervolgens in de 
associatie met de KULeuven. Hoe werd daar 
intern op gereageerd?
L.V.: Volgens mij had men vooral schrik van de 
universiteit. Wat zou de samenwerking met de 
universiteit betekenen voor de verdeling van de 
budgetten? Zou de kunstschool autonoom 
kunnen blijven functioneren? Dat waren de 
vragen. Vreemd was wel dat niemand zich 
afvroeg wat die autonomie van de kunstschool 
dan precies inhield. Over de eigenheid van het 
kunstonderwijs binnen de associatie bleef het 
muisstil.
D.P.: Wat waren de effecten op je praktijk als 
docent?
L.V.: Als docent moest je steeds meer adminis
tratieve taken verrichten. Voor elke prestatie 
moest een fiche worden ingevuld. Men eiste 
voortdurend ‘bewijzen’ dat je functioneerde. We 
werden ook steeds meer als ambtenaren 
benaderd. Het woord ‘kunstenaar’ werd taboe 
op de school. Het kunstenaarschap of het 
lesgeven ernstig nemen, dat was iets voor luie 
docenten. Men suggereerde voortdurend dat je 
‘eens iets zou kunnen doen’…
D.P.: …een onderzoeksproject opstarten?
L.V.: Precies. Vooral de jongere generatie 
docenten werd geviseerd. Afgelopen acade
miejaar werden de contracten van een aantal 
docenten – ook het mijne – opgezegd. Ik 
vermoed dat we de laan werden uitgestuurd op 
grond van onze gebrekkige ‘inpasbaarheid’ in 
de organisatie van de school. Of waren we te 
kritisch? Nochtans is de school juist gebaat met 
kritische geluiden. Ook onderzoek biedt 
onvermoede mogelijkheden als je er zorgvuldig 
mee omspringt.
D.P.: Hoe zou je dat potentieel omschrijven? 
L.V.: Er liggen kansen om samenwerkingen op 
te zetten waarvoor in de commerciële 
kunstwereld geen plaats is. Ik ben in 2007 in de 
Onderzoeksraad van SintLucas gestapt. Ik ben 
er nog steeds van overtuigd dat er mogelijkhe
den waren, maar men heeft ze niet gegrepen.
D.P.: Wat heeft men dan volgens jou ‘fout’ 
gedaan?
L.V.: Men had ‘onderzoek’ consequent vanuit de 
kunstpraktijk moeten definiëren. Toen de 

visietekst werd herschreven, werd na veel 
gepalaver één zinnetje opgenomen waarin dat 
uitgangspunt gearticuleerd werd, maar in de 
praktijk heeft men die keuze nooit willen maken. 
Men bleef voortdurend schipperen. De 
onderzoeksvoorstellen moesten te maken 
hebben met kunst, maar liefst niet te veel. Het 
ene commissielid merkte op dat het onder
zoeksgeld niet diende om kunstwerken te 
produceren, een andere collega had het dan 
weer over de onderzoeksvraag die niet duidelijk 
was. Wat hebben zulke commentaren met kunst 
te maken? Die vraag kan je trouwens ook 
stellen over de lopende doctoraten die op de 
website van SintLucas worden voorgesteld. 
Als ik de titels lees, dan denk ik op geen enkel 
moment aan kunst. Ze passen daarentegen 
naadloos in een academische onderzoekscul
tuur. 
D.P.: Heb je ooit zelf een onderzoeksvoorstel 
ingediend?
L.V.: Ja, het project FELIX – een boek met 774 
tekeningen gebaseerd op het oeuvre van Felix 
De Boeck (18981995). Bij mijn weten is dat het 
enige zuiver artistieke project dat door de 
Onderzoeksraad werd goedgekeurd. Het boek 
was er trouwens ook zonder de Onderzoeks
raad gekomen. Lang heb ik de druk gevoeld om 
in een van de onderzoeksgroepen van 
SintLucas te stappen, maar uiteindelijk heb ik 
daarvan afgezien.
D.P.: Waarom?
L.V.: Omdat de onderzoeksgroepen te zeer 
blootstaan aan de druk om te produceren. 
Publicaties, lezingen, tentoonstellingen, 
evenementen, het maakt niet uit wat – als men 
maar een output kan aantonen. Alle onder
zoeksgroepen werken bovendien rond een 
bepaald thema, zoals het medium van de 
tekening of ‘materie en beeld’. Ik vind dat een te 
dwingend korset.
D.P.: Heb jij de indruk dat de ‘academisering’ 
inmiddels ook invloed heeft op het werk van de 
studenten? Maken zij een ander soort kunst?
L.V.: Voorlopig niet, maar je merkt wel dat ze op 
een andere manier over hun werk spreken. Ze 
hebben het steeds vaker over ‘hun onder
zoek…’ – docenten en juryleden vragen 
namelijk voortdurend naar het ‘onderzoek 
binnen hun praktijk’. Stel je voor, iemand van 20 
jaar die het over zijn ‘onderzoek’ heeft. Het is 
gewoon hilarisch. Het lijkt wel alsof bij elk 
kunstwerk een stappenplan hoort. Ik vrees dat 
de academisering een serieuze impact zal 
hebben op de kunst van de toekomst. Volgens 
mij staat ons een hoop dossierkunst te 
wachten: kunst die uit nauwelijks meer dan een 
dossier bestaat, maar die het bewijs vormt dat 
er ‘onderzoek’ werd gevoerd. In de kunst moet 
je het lef hebben om aan te modderen en 
dingen te doen die op het eerste zicht geen 
steek houden. Ik vrees echter dat die modus 
stilaan verloren gaat.

Jazz & Sounds, Gent, 2228 maart 2010. Open Lab: demonstratie projecten Onderzoek in de Kunsten, De Bijloke

Gesprek met Geert Bekaert 
(Birgit Cleppe)

Birgit Cleppe: Wat denk jij over de academise-
ring van het kunstonderwijs en het doctoraat in 
de kunsten?
Geert Bekaert: Ik vind academisering een groot 
woord. In feite is dit een proces dat al een paar 
eeuwen geleden in gang werd gezet en 
sindsdien is er altijd al discussie geweest over 
de rol van de academie in de opleiding van 
kunstenaars. Die opleiding heeft altijd iets 
geforceerds, want in principe zouden 
kunstenaars zichzelf geen beperkingen moeten 
opleggen. De term ‘academisme’ heeft al sinds 
de 19de eeuw een pejoratieve bijklank, die 
wordt geassocieerd met slechte kunst. In feite 
is het probleem van de academisering van het 
kunstonderwijs dus niet nieuw.
B.C.: Maar de inkanteling van die kunstacade-
mies in universiteiten, die zich toch hoofdzake-
lijk op wetenschappelijke kennisproductie 
toeleggen, werkt dat niet als een tang op een 
varken?
G.B.: Een groot deel van die kunstenaarsoplei
dingen is ook gericht op het overbrengen van 
theoretische en andere kennis. Dat is zeer 
belangrijk. In de traditionele opleidingen werd 
in de eerste plaats in stijlen gedacht, en betrof 
het vooral een technische opleiding. En dat is 
ook nu nog waardevol. Die vertrouwdheid met 
het ambachtelijke, met de techniciteit kan een 
hulpmiddel zijn om de inventiviteit van de 
kunstenaar aan te scherpen. Al kan een 
opleiding aan een kunstacademie natuurlijk ook 
wel de dood van de kunstenaar betekenen. Ik 
ben ervan overtuigd dat een kunstacademie 
vooral een inspirerend milieu moet bieden aan 
de studentkunstenaar. Hierbij kan ook de 
aandacht voor de theoretische bagage zeer 
bevorderlijk werken. 
B.C.: Biedt de inkanteling volgens jou ook 
voordelen voor de universiteiten zelf? 
G.B.: Het zou een heel gelukkige ontwikkeling 
kunnen zijn voor onze universiteiten, die tot nog 
toe nogal anticultureel ingesteld waren. Denk 
maar aan de omvorming van kunstgeschiedenis 
naar kunstwetenschappen. Alsof die discipline 
op dezelfde manier te benaderen valt als 
pakweg dendrologie. Deze eenzijdig weten
schappelijke instelling geeft geen antwoord op 
de wezenlijke vragen. De introductie van een 
nietwetenschappelijke discipline als kunst aan 
de universiteit legt de relativiteit van de 
wetenschappelijke aanpak bloot. We moeten 
niet te veel willen aansturen op een vorm van 
‘zuiverheid’. Er moeten wezenlijke onduidelijk
heden zijn die niet op te lossen vallen. De 
integratie van kunstenaarsopleidingen in een 
universitaire context kan in die zin zeer 
bevruchtend zijn. Theoretisch lijkt het mij 
althans een heel zinnige ontwikkeling. Al is de 
kans groot dat er in de praktijk niet veel zal 

veranderen, buiten de administratieve 
rompslomp. Het is nog maar de vraag of er in 
werkelijkheid van een echte wisselwerking 
sprake zal zijn. Het is een nogal megalomane 
onderneming om alles bijeen te voegen. Daar 
spelen eigenlijk weinig inhoudelijke argumen
ten, maar voornamelijk praktische zaken zoals 
een vlottere dienstverlening, economische 
voordelen. Er bestaat bij dat soort grote 
associaties een aanzienlijk gevaar voor 
vervlakking.
B.C.: Denk je niet dat het vooral dit soort 
opportunistische motieven zijn die aan heel 
deze ontwikkeling ten grondslag liggen?
G.B.: Natuurlijk speelt er ook een vorm van 
opportunisme. Dat moet je erbij nemen. Maar 
de uitkomst kan ook positief zijn.
B.C.: Ook voor het doctoraat in de kunsten?
G.B.: Aanvankelijk vond ik het idee van een 
doctoraat in de kunsten wat ridicuul. Het is in 
elk geval niet meteen vanzelfsprekend. In feite 
is het ingevoerd met de verkeerde motieven. 
Universiteiten springen mee op de trein van het 
succes van de kunstwereld. Om dezelfde reden 
organiseren ze bijvoorbeeld ook concerten. Dat 
geeft de indruk van breeddenkendheid. Voor 
kunstopleidingen is de erkenning door 
universiteiten echter ook positief. Het verleent 
ze een andere status, een belangrijkere positie 
in de maatschappij. 
B.C.: Maar de kunstenaar heeft toch niet om het 
doctoraat in de kunsten gevraagd?
G.B.: Daar heb je een punt. De vraag naar dat 
doctoraat in de kunsten zou eigenlijk van de 
kunstenaar zelf moeten komen. Als idee is het 
doctoraat dus een beetje ‘scheef’. Niettemin 
kan het betekenisvol zijn, want zelfs in zo’n 
‘scheve structuur’ kunnen veel goede dingen 
gebeuren. Tenminste, als de doctorandus 
zichzelf kan blijven. Dat wil zeggen dat die 
persoon zijn of haar verstand gebruikt en zich 
niet laat meeslepen door een al te simpele 
opvatting van wetenschap. Alles hangt af van 
de persoonlijke invulling van de kunstenaar.
B.C.: Denk je dat het model waarbinnen zo’n 
doctorandus moet opereren, een kunstwerk 
voorzien van een zelfreflecterende theoretische 
tekst, in die optiek niet te dwingend werkt?
G.B.: Ik ben niet zo op de hoogte van wat de 
concrete richtlijnen ter zake zijn. Ik ga ervan uit 
dat de uitkomsten van dergelijke doctoraten 
heel verschillend moeten kunnen zijn. In 
bepaalde gevallen kan een vorm van zelfreflec
tie wel. En het gebeurt meer en meer dat 
kunstenaars dat doen. Al pakt de idee om aan 
zelfreflectie te doen niet altijd even gelukkig uit. 
Een intuïtieve instelling van de kunstenaar kan 
soms veel vruchtbaarder zijn. Denk bijvoor
beeld aan Kafka en de dubbelzinnigheid 
waarmee hij zijn werk maakte. Maar alles hangt 
af van de persoonlijke invulling. De methodiek 
mag je niet te scherp afstellen, anders zit je 
ernaast. Ik denk dus dat het kán, en ik leg de 
nadruk op kán, zinvol zijn. Niet voor iedereen.  
Ik zie het als een van de vormen die mogelijk is.
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(kunst)historisch gegroepeerd worden 
onder de noemer van ‘the picturesque’. Niet 
alleen de historische voorbeelden werden 
op hun paradigmatische eigenschappen 
onderzocht, ook de werken van de kunste
naar zelf  werden volgens dezelfde methode 
doorgelicht. Het leek mij zinvol om na te 

gaan of  een dermate ingrijpende scan van 
het eigen creatieve proces, geen schade had 
berokkend aan de praktijk van de kunste
naar zelf. Ik had nog een tweede vraag die 
dezelfde richting uitging in petto, maar die 
heb ik uiteindelijk ter plaatse ingeslikt. 
Zozeer werd ik getroffen door zijn antwoord: 

‘Dit is een pertinente vraag, want om eerlijk 
te zijn moet ik bekennen dat ik al de tijd dat 
ik aan deze studie heb besteed, geen enkele 
foto meer heb gemaakt.’

Noten

 1  Intussen is het genoegzaam bekend dat de 
academisering van het hoger kunstonderwijs 
geenszins is ingegeven door een oprechte zorg 
over de plaats van de kunsten in de 
maatschappij, maar het wat domme resultaat 
is van een logica waartoe in Bologna besloten 
werd, namelijk om alle historisch gegroeide, 
nietuniversitaire vormen van hoger onderwijs 
in Europa (zoals de polytechnische scholen, de 
scholen voor vertalerstolken, verplegers 

enzovoort) te verplichten zich te onderwerpen 
aan de universitaire traditie, waardoor een 
homogene bachelormasteromgeving tot stand 
kon komen. Dit impliceerde vanzelfsprekend 
een overgangsfase, die in Vlaanderen de 
‘academisering’ wordt genoemd. Na het 
afronden daarvan werden deze opleidingen 
reguliere universitaire masters.

 2  De zogenaamde ‘groene nota’ is een studie 
besteld door de toenmalige minister van 
onderwijs Frank Vandenbroucke. De nota gaf  
de minister o.a. de aanbeveling om de 
kunstenopleidingen niet te laten ‘inkantelen’ 
(in het jargon van die dagen) binnen de 
universiteiten, maar verder over te laten aan de 
zorgen van de hogescholen. De aanbeveling 
werd gevolgd.

Gesprek met Gert Verhoeven 
(Dirk Pültau)

Dirk Pültau: Van 2006 tot 2011 heb jij lesgege-
ven in Sint-Lukas Brussel, een hogeschool die 
in het kader van het Bolognaproces in een 
associatie is gestapt met de KULeuven. Hoe 
heb jij de impact van de academisering 
beleefd?
Gert Verhoeven: In het begin stond ik er 
helemaal niet zo argwanend tegenover. Volgens 
mij kon zo’n partnerschap met de universiteit 
best interessant worden. Ik vond dat de 
kunsthogeschool en de universiteit veel van 
elkaar konden leren, en hoopte ook dat de 
universiteit een tegenwicht kon bieden aan de 
voortschrijdende commercialisering van de 
kunstwereld en de macht van de galeries. Ook 
de introductie van onderzoek in SintLukas leek 
me aanvankelijk een goede zaak. Om die reden 
bedong ik bij de directie een fulltime aanstelling 
zodat ik me op onderzoek kon toeleggen. Ik heb 
zelf enkele onderzoeksprojecten in SintLucas 
opgestart, waaronder het project Nomads go 
home dat handelde over de manier waarop de 
kunstenaar als intermediair wordt ingeschakeld 
tussen verschillende sectoren van de 
maatschappij. Daarnaast heb ik aan een 
onderzoeksproject over waterverf meegewerkt, 
samen met Dirk Lauwaert, Fik Van Gestel en 
Philippe Van Snick.
D.P.: Heeft de samenwerking met de universiteit 
uiteindelijk gebracht wat je ervan verwacht 
had?
G.V.: Nee, ik heb me schromelijk vergist.
D.P.: In welke zin?
G.V.: De universiteit bleek helemaal niet 
geïnteresseerd in een dialoog. Ze heeft gewoon 
haar eigen regels opgelegd. Het beste bewijs is 
de nieuwbouw van SintLukas aan de 
Paleizenstraat, die onlangs werd opgeleverd. 
Naast twee grote aula’s omvat dat gebouw 
enkel kantoren. De voorzieningen voor kunst? 
Nihil! De infrastructuur voor de atelierwerking 
is erbarmelijk. Studenten krijgen veel te weinig 
tijd om met hun werk bezig te zijn. Ze moeten 
zich uitsloven om papers te schrijven, die van 
een belabberd niveau zijn omdat er amper 
begeleiding is. Een gezonde atelierwerking 
heeft plaatsgemaakt voor pseudotalk over 
onderzoek. Er is geen aandacht meer voor de 

concrete ervaring, voor de materialisering van 
het kunstwerk. 
D.P.: En je carrière als onderzoeker in de 
kunsten…
G.V.: Dat is een totale afknapper gebleken.  
Ik heb maar liefst zeven onderzoeksvoorstellen 
geschreven en telkens werden ze om een 
pietluttige reden geweigerd. De ene keer was 
er een probleem met de methodologie, de 
andere keer waren de doelstellingen niet 
precies genoeg geformuleerd. Het academi
sche format met zijn regels en criteria was niet 
aan mij besteed.
D.P.: Hoe kijk je meer in het algemeen aan 
tegen het onderzoek dat in Sint-Lukas gevoerd 
wordt?
G.V.: Als ik de lopende onderzoeksprojecten 
beschouw, dan ben ik sceptisch. De meeste 
voorstellen getuigen van een ongelooflijk 
simplisme. Interessante doctoraten heb ik 
evenmin gezien. Er wordt vaak gezegd dat de 
kunsthogescholen tijd nodig hebben om 
hoogstaand onderzoek te ontwikkelen, maar ik 
geloof er niet meer in.
D.P.: Waarom niet?
G.V.: Omdat de definitie van ‘artistiek onder
zoek’ volledig op het academisch format is 
toegesneden. Waarom kan een tentoonstelling 
bijvoorbeeld geen volwaardig artistiek 
onderzoek zijn? Waarom moet er absoluut een 
schriftelijke verantwoording aan te pas komen? 
Niet te verwonderen dat dat tekstgedeelte vaak 
aan een copywriter wordt toevertrouwd. 
D.P.: Denk je dat de ‘academisering’ een 
stempel op de kunst van de toekomst zal 
drukken?
G.V.: Dat vrees ik wel, ja. Wat mij vooral 
beangstigt, is dat veel voorstanders van de 
academisering denken dat artistiek onderzoek 
tot een nieuw type kunstenaar zal leiden. Ik hou 
mijn hart vast als ik daaraan denk.
D.P.: En als ze gelijk krijgen… Hoe zal de kunst 
er dan uitzien?
G.V.: Als een artistieke toepassing van discours; 
als een academische, dogmatisch intellectua
listische versie van de conceptuele kunst, 
zonder de humor die je in de historische 
conceptuele kunst terugvindt. Kunst heeft te 
maken met het onbekende, het experiment, het 
oneindig uitwerken en bijstellen van hypothe
ses… voor al die dingen zal geen plaats meer 
zijn in het kunstonderwijs in Vlaanderen.

Gesprek met 
Dirk Snauwaert 
(Caroline Dumalin)

Caroline Dumalin: Wat denkt u over de 
academisering van het kunstonderwijs en het 
doctoraat in de kunsten?
Dirk Snauwaert: Je moet twee zaken onder
scheiden. Aan de ene kant is er de kwestie van 
het docentschap in het kunstonderwijs – hier is 
nog niet duidelijk of alle docenten over een 
doctoraatsdiploma zullen moeten beschikken. 
Aan de andere kant is er het artistieke 
onderzoek en het doctoraat in de kunsten.  
Als tentoonstellingsmaker en hoofd van een 
kunstinstelling ben ik vooral in het laatste 
geïnteresseerd. In het verleden hebben we ons 
met WIELS al rond die kwestie geëngageerd. 
C.D.: Kan je daar iets over vertellen? 
D.S.: Een aantal jaren geleden is WIELS samen 
met een groep instellingen in ‘Het Platform 
– doctoraat in de kunsten’ rond de Vrije 
Universiteit Brussel gestapt, een initiatief van 
Hans De Wolf. Het Platform wilde een aantal 
erkende kunstenaars samenbrengen waarvan 
de praktijk als een model voor een doctoraat in 
de kunsten kon fungeren. Het plan was om 
samen te werken met een aantal tentoonstel
lingsruimtes – waaronder WIELS, maar 
bijvoorbeeld ook het Paleis voor Schone 
Kunsten – die de bijhorende tentoonstellingen 
zouden organiseren. Jammer genoeg is daar 
weinig uit voortgekomen. Voor een deel komt 
dat allicht omdat erkende kunstenaars niet zo 
veel zin hebben om zich te onderwerpen aan 
het lange administratieve traject dat met een 
doctoraat gepaard gaat.
C.D.: Waarom wilde jij je met WIELS binnen het 
Platform engageren?
D.S.: Omdat ik vaststelde dat veel actuele 
artistieke praktijken zich probleemloos in zo’n 
doctoraatstraject laten inschrijven. Kunst 
maakt voor mij in de eerste plaats deel uit van 
een kritischintellectueel verhaal. Waarom 
zouden we het dan niet laten valideren volgens 
criteria die ook bij andere vormen van 
intellectuele productie gangbaar zijn? Een 
tentoonstelling functioneert in mijn ogen 

volgens dezelfde retorische principes als een 
‘academische’, goed gestructureerde 
argumentatie. Een tentoonstelling maakt iets 
‘zichtbaar’ en dus inzichtelijk; ’quod erat 
demonstrandum’ is evengoed het principe van 
een tentoonstelling als van een academisch 
betoog. Het medium van de tentoonstelling 
staat dan ook zéér dicht bij dat van de publieke 
verdediging van een doctoraat. Ik zie heel wat 
tentoonstellingen die als een doctoraatsver
handeling kunnen gelden. 
C.D.: Kan je een voorbeeld geven?
D.S.: Zelf hebben we bijvoorbeeld in samenwer
king met vier andere instellingen Spectres van 
Sven Augustijnen georganiseerd. In het kader 
van die tentoonstelling hebben debatten 
plaatsgevonden met historici, postkoloniale 
theoretici en kunstcritici, en is ook een 
publicatie verschenen. De tentoonstelling heeft 
ook aanleiding gegeven tot een publiek debat. 
Zowel de interne beoordeling door een 
academische peer group als het moment van 
de ‘publieke verdediging’ waren aanwezig, 
alleen is er geen waarderingscijfer bij 
uitgesproken.
C.D.: Van het doctoraat in de kunsten wordt 
echter vaak verwacht dat de kunstenaar zijn 
praktijk legitimeert en rationaliseert. 
D.S.: Dat is inderdaad een probleem. Als je ziet 
hoe het doctoraat in de kunsten nu bekeken 
wordt, dan moeten er een aantal zaken worden 
aangepast. Ik vind het normaal dat men een 
tekstueel en discursief aspect verbindt aan het 
doctoraat in de kunsten – maar in welke mate 
en in welke vorm? Je kan van kunstenaars niet 
verwachten dat ze als academici een 
metaperspectief ontwikkelen op hun eigen 
werk. Het probleem is dat het beeld als drager 
van ideeën binnen het academische discours 
nog te zeer gewantrouwd wordt. Misschien 
moet men voor het doctoraat in de kunsten niet 
enkel naar de menswetenschappen, maar ook 
naar de positieve wetenschappen kijken, waar 
veldwerk en laboratoriumonderzoek een grote 
rol spelen. Hoe dan ook vind ik het belangrijk 
dat de beeldende kunst zich in een intellectueel 
en academisch veld inschrijft, en als een valide 
onderdeel van de menswetenschappen wordt 
erkend. Anders zou het wel eens kunnen dat zij 
zich tot de ontspanningsindustrie veroordeelt.

‘The Academy strikes Back’, conferentie over kunst, onderzoek en academisering, SintLukas Brussel,  
4 en 5 juni 2010
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GALERIE VAN DER MIEDEN

WE ARE MOVING!

old address: Pourbusstraat 15, B-2000 Antwerp
new address: Aalststraat 10 Rue d’Alost, B-1000 Brussels

more info: www.vandermieden.com / info@vandermieden.com

ANTWERP (last exhibition)
‘Flatlands Camp Project’ Adam Jeppesen
07.09.2012 – 20.10.2012

BRUSSELS
‘Introducing BXL’ Artists of the gallery
07.09.2012 – 27.10.2012

Cross-Examinations

    Anarchism Without 
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   How Much Fascism?
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   Ultimate Substance
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Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen
www.extracity.org
info@extracity.org
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150 lentes (1862-2012), zo oud is het Sint-Lucas kunst- en architectuur-
onderwijs in Gent. Dit moeten we vieren. Met evenementen, symposia en 
een zondagschool. Het kloppend hart van Old School, Nieuwe Klas wordt 
gevormd door de ‘Nieuwe Klas’, een tijdelijk paviljoen dat middenin de 
Zwartezustersstraat staat. Het ontwerp van architecten De Vylder Vinck 
Taillieu brengt de school in de straat en de straat in de school.

PrOGraMMa

OLD ScHOOL, Nieuwe KLaS
internationaal Symposium over kunst- en architectuuronderwijs
auditorium 3, Zwartezustersstraat 27, Gent 
curator: Moritz Küng
De toegang is gratis. info en inschrijven via www.150jaar.be

DONDerDaG 4 OKTOber     09:15 — 18:00
      

Felicity allen (Gb), Kunstenaar, auteur   
Matt Mullican (uSa), Kunstenaar 
David Kohn (Gb), architect
cesare Pietroiusti (i), Kunstenaar

Panneldiscussie – Q&a
Moderatie: Koen brams, Moritz Küng

   
VrijDaG 5 OKTOber             09:15 — 18:00

Guadalupe echevarria (e), academicus
willem Oorebeek (NL), Kunstenaar
Marcus Steinweg (D), Filosoof
ralf rugoff (uSa), academicus

Panneldiscussie – Q&a
Moderatie: emiliano battista, Moritz Küng

 

KiNDerSyMPOSiuM 
Symposium voor kinderen over kunst, kunstenaarschap en creativiteit
auditorium 3, Zwartezustersstraat 27, Gent
curator: jeroen Frateur
Toegang €5 (lunch inbegrepen). info en inschrijven via www.150jaar.be

ZaTerDaG 6 OKTOber            10:00 — 15:00
Moderator en gastheer: Kapitein winokio

                                     
Gerda Dendooven (b), illustrator, auteur
Pascal Smet (b), Minister van Onderwijs
Mario Fernandez (b), Goochelaar
Danny ronaldo (b), circusartiest
Tinka Pittoors(b), Kunstenaar
Pascale Platel (b), Theatermaker

ZONDaGScHOOL
auditorium 3, Zwartezustersstraat 27, Gent
curator: Sebastien Vanblaere
De toegang is gratis. info en inschrijven via www.150jaar.be

ZONDaG 7 OKTOber             14:00 — 17:00
Tekenen met Marc Nagtzaam

ZONDaG 14 OKTOber             14:00 — 17:00
beeldhouwen met Philippe aguirre y Otegui

150 MiNuTeN FeeST + aFTerParTy
Optredens en dj-sets
info line-up en tickets: www.150jaar.be

wOeNSDaG 17 OKTOber           17:00 — 22:00
Oude Houtlei 13 H, Gent 

inch of Morning
red juliette
calling Susan
Hong Kong Dong
’t Hof van commerce
…

aFTerParTy                            22:00
culture club, afrikalaan 174, Gent

buscemi
bobby ewing
Davidov
Foxy Lady & Mc elvee
…

PHaNTOM raDiO/HearTbeaT/THey SHOOT TyPO
curator: wim Lambrecht
Paviljoen Nieuwe Klas/Zwartezustersstraat 27
info via www.150jaar.be

3/10 — 18/10                                   
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Jacques Lizène – Small mediocre drawing on stripped 
paper, graphite on paper, 1966 (courtesy galerie 
Nadja Vilenne, Liège)

Jacques Lizène responds to the editors’ invitation to contribute to an 
issue on ‘art education, academisation and artistic research’. A pencil 
drawing of  a shitting dog is accompanied by the following text: ‘It’s all 
about (a) point of  view(s). Those who are all for it are wrong. Those 
who are against it aren’t right’ (Jacques Lizène, 2012). 

Jacques Lizène – artistic research

Koen Brams & Dirk Pültau – Jef  Cornelis

This indepth interview with former Flemish television maker Jef  
Cornelis discusses the film 3 x kunstonderwijs (3 x Art Education), made 
in 1987 in collaboration with Chris Dercon. Cornelis and Dercon 
visited three art schools in Flanders and Brussels: the Royal Academy 
of  Fine Arts (Ghent), The Royal Academy of  Fine Arts (Antwerp) and 
SintLukas Hogeschool (Brussels). Through discussions with the three 
institutes’ directors, guests from the art world, teachers and students, 
they develop a critical view on the ‘state of  art education’ in Flanders. 
As a second theme in the interview, Cornelis reflects on his personal 
experience as a teacher at one of  these institutes, namely SintLukas.

Jef  Cornelis – history of  television – Art education

‘Tomorrow everything will be different’ – On Art 
Education (in Flanders, The Netherlands and Germany). 
A panel discussion with Guillaume Bijl, Vaast Colson 
and Guido Goossens, moderated by Koen Brams

An edited version of  a public panel discussion on art education in 
Flanders, the Netherlands and Germany, staged on 19 November 2011 
in the Middelheim Museum, Antwerp. The discussion starts with a 
reflection on Jef  Cornelis’s aforementioned film of  1987, which was 
screened ahead of  the panel discussion. The participants reflect on the 
difference between the situation in 1987 and nowadays, discussing 
topics like the organisation of  art education, the relation between the 
art school and the art world, and the place of  theory and reflection 
within art education. Finally the consequences of  the Bologna process 
and the so called ‘academisation’ of  art education are tabled, as are 
potential alternatives to these educational reforms. 

Art education – Bologna process – PhD in the arts

Wouter Hillaert – Conversation with Bart Meuleman

This conversation with writer and theatremaker Bart Meuleman 
commences with his experience as a teacher within the Cabaret 
program of  the Antwerp Royal Conservatory, part of  the Artesis 
Hogeschool, between 2003 and 2011. It discusses the negative 
consequences of  the 1994 decree concerning colleges within the 
Flemish Community that instigated the amalgamation of  many 
schools, including Studio Herman Teirlinck and the Antwerp 
Conservatory. Hillaert and Meuleman consider the effects of  the 
Bologna process on the quality of  the Cabaret training program. The 
story ends with Meuleman’s departure from the school in 2011.

Artesis Hogeschool, Antwerp – Bologna process

Rudi Laermans – Disciplining Thought vs. Nimble 
Thinking: Possible Stakes of  Teaching Theory

In this essay the author starts from his personal experiences as a theory 
teacher to compare two educational settings and their respective 
approaches to the teaching of  theory. On the one hand, Laermans 
teaches social theory at a Flemish university, the KU Leuven. On the 
other hand, he teaches theory classes at the Brussels based 
international dance school PARTS. The author analyses how the 
university – especially in the ‘post Bologna age’ – addresses its students 
as ‘consumers’ and how this corresponds with a type of  ‘theory 
teaching’ as ‘mediation of  validated information’ packed in ‘teaching 
units’, the ‘quality’ of  which, ‘learning objectives’ and ‘ability to study’ 
by the ‘norm student’ are regularly assessed by different ‘stakeholders’. 
In contrast to this neoliberal type of  standardized education Laermans 
describes how the conditions at PARTS create space for a performative 
type of  teaching, for ‘doing theory’, where the accent shifts to the 
living encounter between theoretical concepts or insights and the 
students’ cothinking. 

Learning theory – KU Leuven (University) – P.A.R.T.S (dance school, 
Brussels) 

Guido Goossens – The artist as researcher. On the 
emergence of  a new discipline

Goossens reflects on different problems concerning artistic research 
starting from the reader See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher 
edited by Janneke Wesseling and published by Valiz in 2011. He 
questions the reorganization of  higher art education in accordance 
with academic norms by pointing to the different status of  theory 
within an academic and art highschool [hogeschool] context. He also 
criticizes the fiction of  the university as a free space and laboratory for 
autonomous art production liberated from the pressure of  the market. 
His essay analyzes the contradictions that inhabit the notion of  artistic 
research, which combines the notions ‘art’ and ‘science’, and thus 
inevitably struggles with the incompatibility of  two kinds of  assessment 
criteria, linked to the art world and to science respectively.

Artistic Research – Janneke Wesseling

Dirk Pültau – All power to the university

This is a review of  the book The Conflict of  the Faculties. Perspectives on 
Artistic Research and Academia by Henk Borgdorff, a publication of  the 
author’s PhD, which was defended on 24 April at the University of  
Leiden. Pültau criticizes Borgdorff  for his ruthless obsession with 
academic formats and his onesided attempt to impose them on art 
production in the form of  ‘artistic research’; for his different false 
strategies to legitimize ‘artistic research’; and for his irrational belief  in 
the supremacy of  academic knowledge production.

Artistic Research – Henk Borgdorff

Hans Maria de Wolf  – ‘Le loup sonne le chien’. Looking 
back on six years of  research in the arts

This contribution looks back on six years of  research in the arts from 
an insider’s point of  view. De Wolf  himself  tried to develop his own 
educational model (the socalled ‘Brussels Model’) as a response to the 
new obligations of  ‘academisation’. The model was based on the idea 
of  a free encounter between two types of  knowledge, that of  artists and 
that of  researchers.

Artistic Research (Research in the arts)

Short author biographies may be found in ‘Ondertussen’on p. 23.

Jack Pierson
7 September – 6 October 2012

Roni Horn Selected Drawings 1984 –2012

25 October – 24 November 2012

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8 Rue Saint-Georges, Brussel 1050 Bruxelles — t. +32 (0)2 639 67 30 — f. +32 (0)2 639 67 38
info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com — Open Tuesday to Saturday, noon to 6 pm
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Nieuws
Hernemingen Jan Fabre in Wenen. Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was (1982) en De macht der theater-
lijke dwaasheden (1984), de theaterstukken waarmee Jan 
Fabre begin jaren 80 zijn internationale reputatie als kun
stenaar gevestigd heeft, zijn bekend en zelfs berucht, en 
ondertussen bijna legendarisch. Enkel vijftigplussers heb
ben ze gezien. Het grootste deel van de actieve theaterma
kers en van het geïnteresseerde theaterpubliek heeft de 
voorstellingen niet meegemaakt. Het kon er zich tot voor 
kort enkel een idee van vormen op basis van de gepubliceer
de teksten en van de dvd’s met de bijna geïmproviseerde 
opnamen van de opvoeringen.
 Dat Fabre de stukken herneemt is een verrassing. Een der
gelijke beslissing brengt een zeker risico met zich mee, en 
gaat daarom ook gepaard met een zekere inzet. De herne
mingen zijn deze zomer in première gegaan tijdens het 
ImPulsTanzfestival in Wenen, te beginnen met De macht… 
in het Burgtheater, een van de grootste bastions van de 
Europese toneeltraditie. (De eerste première van het stuk 
vond overigens plaats in het Teatro La Fenice in Venetië tij
dens de kunstbiënnale van 1984.)
 De demarche van de jonge Fabre, die vanaf  het eind van 
de jaren 70 ook actief  was als performancekunstenaar, 
bestond erin om het ‘theater’ op te laden met het bijzondere 
‘werkelijkheidsgehalte’ eigen aan de performance en de 
happening. In zijn vroege voorstellingen zijn inderdaad vele 
basiselementen terug te vinden die Susan Sontag (in 
Happenings: an art of  radical juxtaposition, 1962) aan deze 
vorm van ‘painter’s theater’ toeschrijft: de verbrokkeling 
van taal en dialoog, het gebruik van acteurs als ‘material 
objects’, het repetitief  uitrekken van ‘simple acts’ en een 
‘image of  action characterized by ceremoniousness and 
ineffectuality’, het betrekken van het publiek door het uit te 
dagen enzovoort.
 Fabre bracht zijn voorstellingen echter niet in een alter
natieve kunstruimte, een galerie of  experimentele theater
locatie, en hij volgde bewust niet de quasi verplichte ‘elimi
nation of  the stage’, maar zocht net de confrontatie met het 
theaterpubliek en koos om te werken binnen de setting van 
de klassieke salle à l’italienne. De basisvoorwaarde waarop 
de theatersituatie berust is immers dat er op een welom

schreven plaats en binnen een welbepaalde tijd iets te zien is 
wat niet ‘echt’ gebeurt. Acteurs voeren een ‘spel’ op voor 
een publiek dat betrokken wordt – de in-lusio deelt – en dat 
de acteurs voor de krachttoer achteraf  met applaus bedankt. 
Wat Fabres postdramatische theater van de performance en 
happening onderscheidt, is niet zozeer een specifieke esthe
tiek, maar het werkelijkheidskarakter. Immers, de perfor
mancekunstenaar ‘speelt’ niet, maar ‘verricht’ iets – en kan 
zijn/haar performance dan ook niet opnieuw opvoeren. 
Geheel anders dan wat gefantaseerd of  verteld wordt, of  op 

toneel gespeeld wordt, schrijft de performance of  happe
ning zich als unieke handeling in de historische tijd in, met 
de ambitie als referentie of  mijlpaal te dienen. ‘In 1974 
heeft een man gedurende 3 dagen 8 uur met een wilde 
coyote in een kamer doorgebracht’: voilà, voor altijd.
 Fabre speelt, op meerdere niveaus, deze ‘realiteit’ die door 
het theatercontract wordt buitengesloten uit tegen de ‘con
structie’ van de toneelmatige opvoering. De clash tussen 
beide wordt expliciet gethematiseerd, en is in De macht… 
zelfs het centrale thema. In beide voorstellingen trekt Fabre 
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deze feitelijkheid van de performance mee in de theatervoor
stelling via de lichamelijkheid van de spelers én van het 
publiek. Cruciaal daarbij is het laten terugkeren van de 
reële tijd in de fictieve tijd van de voorstelling. De stukken 
duren respectievelijk bijna 8 en 5 uur. Dat maakt dat de 
acteurs niet zomaar kunnen ‘spelen’, maar een welhaast 
sportieve prestatie moeten leveren. Onvermijdelijk worden 
reële moeite en vermoeidheid – en niet een theatrale, ver
edelde vermoeidheid – op het toneel geëxposeerd. De duur 
maakt ook dat het publiek, dat na een tijd dorst krijgt en te 
lang zonder onderbreking in zijn stoel zit, onmogelijk 
geconcentreerd kan blijven, en dus nooit helemaal kan 
‘opgaan’ in wat het ziet.
 In Het is theater… zet Fabre 8 uur – een werkdag lang – het 
‘dagelijkse leven’ op scène. Op een eenvoudig, klassiek podi
um verrichten acht acteurs twintig scènes lang basishan
delingen. Roken, rondtollen, zich wassen, aan en uitkle
den, springen, trappelen, likken, hummen, lachen, 
gorgelen. En ze herhalen de banale uitspraken en woorden 
die de dagelijkse handelingen begeleiden. Het echte leven 
bestaat uit die eindeloze herhaling van hetzelfde, maar dit 
repetitief  karakter verbergt zich in de variaties en gedachte
loosheid. Door met acht ‘acteurs’, in uniform, deze gebaren 
te isoleren, gesynchroniseerd en ritmisch te herhalen, en 
ook nog eens opnames van geënsceneerde prototypes ervan 
met 8mmprojectors op de lichamen van de spelers te pro
jecteren, wordt het loze karakter ervan pijnlijk expliciet. De 
voorstelling insisteert door de uitermate gerekte scènes en – 
geheel anders dan de messy esthetiek van de happeningtra
ditie – door een strenge, nietszeggende vormelijkheid, die 
eerder nog ontleend is aan de dans en het circus dan aan 
het theater.
 De macht der theaterlijke dwaasheden is een complexere en 
meer ambitieuze voorstelling, tegelijkertijd het complement 
van en een repliek op Het is theater…. In De macht… thema
tiseert Fabre het geheel onverwachte succes van Het is thea-
ter… als evidentie van de essentiële ‘dwaasheid’ van het the
ater, en hij maakt van dat succes de ‘sleutel’ tot de intrige 
van zijn nieuwe voorstelling. De macht… bestaat uit 16 tafe
relen waarin telkens een ‘motief ’ of  een verhaalkern gelinkt 
wordt aan een muziek en/of  tekstfragment uit de theater
geschiedenis en aan een klassiek schilderij. Deze voorstel
ling deconstrueert niet de dagelijksheid, maar de basismy
thes van het theater en de kunst: de Liefde (met Hoofdletter) 
en de Kunst (het kunstenaarschap, het succes…). Twee 
gekende sprookjes leveren de kernbeelden van de taferelen: 
De Nieuwe Kleren van de keizer – de Kunst die naakt is zonder 
dat iemand het opmerkt – en De Prinses die de kikker tot Prins 
kust – de Kunst die van een gewone jongen een Kunstenaar 
maakt. En door de reeks taferelen loopt er één lijn: de canon 
van het avantgardetheater van begin jaren 80, te begin
nen bij ‘Richard Wagner, Ring des Nibelungen, Festspiel

haus, Bayreuth, 1876’, over alle grote opvoeringen en refe
renties van het vernieuwend theater (Maurice Béjart, Peter 
Brook, Heiner Müller, Pina Bausch…), om te culmineren in 
‘Het is Theater zoals te voorzien en te verwachten was, Jan 
Fabre, Theater Stalker, Brussel, 1982’. Fabre, toen net 26, 
liet zijn stuk dus eindigen met het uitdagend usurperen van 
de theatergeschiedenis.
 Voor de hernemingen heeft Fabre de twee stukken niet 
aangepast of  ‘geactualiseerd’. Ze worden nagenoeg tot in de 
details gespeeld zoals ze gecreëerd werden. Het is theater… 
bevat geen duidelijke referenties en komt daardoor gemak
kelijker los van de context. De macht… daarentegen, waarin 
de brutale toeeigening van de traditie en het herschrijven 
van de theatercanon cruciaal is, is duidelijk gedateerd: het 
stuk stopt immers in 1984 en refereert aan pioniers en 
voorstellingen die voor de grote meerderheid van het 
publiek en de jonge theatermakers vandaag onbekend of  
reeds oude geschiedenis zijn. De kans bestond dus dat zeker 
De macht… als een ‘historische opvoering’ zou overkomen, 
waarvoor men een intellectuele en museale interesse kan 
opbrengen, maar zich in het verleden moet verplaatsen om 
het belang of  de sterkte ervan te zien.
 Maar zo is het, merkwaardig genoeg, niet gegaan. De pre
mière van de ‘gedateerde’ De macht… in het Burgtheater is 
na bijna dertig jaar net zo ontvangen als in de theaters in 
Vlaanderen in 1984, met dezelfde zeer uiteenlopende en 
tegenstrijdige reacties van toen: toeschouwers die luid rea
geren en roepen, aarzelende collectieve pogingen om met 
gelach het gebeuren op scène toch grappig te vinden, osten
tatief  de zaal verlaten, en ten slotte een lange staande ovatie 
van een uitgedund publiek.
 Het basisprincipe dat verklaart waarom deze voorstellin
gen hun oorspronkelijke kracht en ongemakkelijkheid na 
bijna drie decennia behouden, is wellicht meteen de reden 
waarom een positieve consensus over het theaterwerk van 
Fabre – en misschien om gelijkaardige redenen ook over zijn 
beeldende kunst – onmogelijk is: een eigensoortige radicali
teit en overdaad.
 Bijvoorbeeld: in De macht… laat Fabre 4 acteurs in rij per
fect gelijktijdig hun dode geliefde in hun armen dragen, 
vooraan op het toneel teder neerleggen, zich statig en 
melancholisch afwenden en weer naar achter stappen, 
waarna de geliefde weer tot leven komt, naar haar Prins 
huppelt, in zijn armen springt en sterft, waarna de Prins 
opnieuw… enzovoort. Door deze scène, die narratief  en for
meel geheel gesloten en duidelijk is, een kwartier lang te 
herhalen breekt de schone vorm. De helden raken immers 
uitgeput en zweten echt, de synchronie en de hoofsheid slij
ten weg, de meisjes worden hun gewicht. En de geoefende 
toeschouwer heeft dit begrepen, en is daar best tevreden 
om. Vervolgens gaat Fabre echter nog eens minutenlang 
door, tot de ‘acteurs’ – werkelijk onnodig, ‘onverantwoord’ 

– vallen en zich pijn doen, en de scène ook voor de toeschou
wer pijnlijk en irriterend wordt. De esthetische afstandelijk
heid en het ‘begrip’ bieden geen bescherming meer tegen de 
affreuze scène. Wat niet meer mooi en zinvol is, is immers 
geen theater meer, en we krijgen zin om op te stappen. 
Theater dus, enigszins zoals te voorzien en te verwachten, 
en ‘voor gevorderden’. Bart Verschaffel

p Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was wordt 
op 29 en 30 september en De macht der theaterlijke dwaashe-
den wordt op 12, 13 en 14 oktober opgevoerd in deSingel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; www.
desingel.be). 

p De Nederlandse tekst van beide stukken is opgenomen in: 
Jan Fabre, Ik ben een fout. Theaterscripts & theaterteksten 
(1975-2004), Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2004. 
De stukken zijn uitgegeven in het Engels en Frans, met de 
historische opnames op dvd: Jan Fabre, C’est du théâtre 
comme c’était à espérer et à prévoir / This is theatre like it was to 
be expected and foreseen, Paris, L’Arche, 2009 (2 dvd’s, 431’); 
Le pouvoir des folies théâtrales / The power of  theatrical mad-
ness, Paris, L’Arche, 2009 (1 dvd, 256’).

Heropening Stedelijk Museum Amsterdam. Vanaf  zo 
23 september is het Stedelijk Museum Amsterdam weer 
toegankelijk voor het publiek. De eerste grote renovatie van 
het historische museumgebouw uit 1895 is voltooid en 
biedt plaats aan de permanente collectie. De nieuwbouw 
van Benthem Crouwel Architekten voorziet in ruimtes voor 
de tijdelijke tentoonstellingen en biedt plaats aan publieks
voorzieningen als entree, restaurant, winkel en bibliotheek. 
Dankzij deze ingreep is het museum nu naar het Museum
plein georiënteerd. Op de begane grond van de ‘oudbouw’ is 
er enerzijds plaats voor de 19deeeuwse kunst en de 20ste
eeuwse kunst tot de jaren 60, en anderzijds voor de perma
nente presentatie design. Op de tweede verdieping van de 
‘oudbouw’ is kunst van de jaren 60 tot nu ondergebracht, 
met monografische zalen gewijd aan Willem de Kooning, 
Barnett Newman en Hanne Darboven. Stedelijk Museum 
Amsterdam, Museumplein 10 (www.stedelijk.nl).

Façade 2012 – CBK Zeeland, Netwerk Aalst, BePart 
Waregem. Van 17 augustus tot 18 november vindt Façade 
2012 plaats in de binnenstad van Middelburg. Façade is een 
kunst en architectuurmanifestatie, georganiseerd door CBK 
Zeeland. Deze editie voorziet een kunstroute door Middelburg 
met kunstenaarsingrepen in de stedelijke ruimte. In een 
parallelprogramma wordt ingegaan op de vraag hoe 
Middelburg als casus exemplarisch is voor de Nederlandse 
stad van de 21ste eeuw. Centraal staat het begrip authentici

opening 
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teit. Daarnaast wordt ingegaan op de maakbaarheid van de 
stad en city branding. De manifestatie loopt dankzij samen
werking met de partners Netwerk en BePart ook in de 
Belgische steden Aalst en Waregem. (www.facade2012.nl, 
www.netwerkart.be)

Rijksakademie van beeldende kunsten en De Ateliers 
gaan fuseren. De Rijksakademie van beeldende kunsten 
en De Ateliers, twee postacademische instellingen voor 
beeldende kunst, hebben op 16 juli een samenwerkings
plan ingediend bij het Ministerie van OCW. Bedoeling is om 
het beste van beide instellingen te verenigen in één nieuw 
topinstituut dat plaats zal bieden aan 60 kunstenaars. De 
twee huidige locaties aan de Sarphatistraat en de 
Stadhouderskade in Amsterdam worden behouden. In het 
samenwerkingsplan wordt meteen ook aangedrongen op 
een uitgebreide structurele basisfinanciering door de over
heid. Het is niet verantwoord om het nieuwe topinstituut 
voor talentontwikkeling geheel aan de markt over te laten, 
zo luidt het. (www.rijksakademie.nl en www.deateliers.nl)

LUCA. 150 jaar Sint-Lucas. In 1862 startte SintLucas in 
Gent met tekenlessen om jongens en mannen uit de arbei
dersklasse in hun vrije tijd een doel en bijkomende vorming 
te geven. Dit werd het begin van een nationale beweging die 
de pedagogie van het kunstonderwijs wezenlijk heeft veran
derd. Tegen het einde van de 19de eeuw waren er Sint
Lucasscholen in acht steden in België, één in Frankrijk 
(Rijsel). SintLucas viert die verjaardag met een reeks 
publieke en nietpublieke activiteiten omtrent toekomstper
spectieven in het kunst en architectuuronderwijs. Een tij
delijk paviljoen, ontworpen door studenten Architectuur 
onder leiding van architect Jan De Vylder, wordt de belicha
ming van het nieuwe onderwijs dat de SintLucasscholen 
nastreven. De festiviteiten worden afgesloten op 18 oktober 
met de lancering van LUCA, de nieuwe naam voor de 
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. LUCA verenigt Sint
Lucas Architectuur en Beeldende Kunst, het Lemmens
instituut, Narafi en SintLukas Brussel. LUCA is de enige 
hogeschool in Vlaanderen die zich specialiseert in kunst en 
architectuur. LUCA heeft de ambitie om uit te groeien tot 
een internationaal gerenommeerde instelling van acade
misch en professioneel kunst en architectuuronderwijs. 
(www.150jaar.be)

Mondriaan Fonds garandeert substantieel deel beur-
zen voor postacademische instellingen. Het Mondriaan 
Fonds zal de komende twee jaar voor de postacademische 
instellingen Rijksakademie en Ateliers, Jan van Eyck 
Academie en het Europees Keramisch Werkcentrum een 
minimaal aantal beurzen garanderen waarmee getalen
teerde kunstenaars diensten op het gebied van praktijkver

dieping kunnen inkopen. Daarmee wil het Fonds de drasti
sche gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor de 
postacademische opleidingen compenseren. Beeldend kun
stenaars kunnen vanaf  2013 een aanvraag indienen voor 
deze gewaarborgde plekken. De selectie gebeurt door het 
Mondriaan Fonds en de betrokken instelling. Na 2014 zal 
het aantal gegarandeerde plaatsen bij de postacademische 
instellingen worden verminderd. Naast de gewaarborgde 
plekken reserveert het Mondriaan Fonds eenvijfde van het 
budget voor beurzen praktijkverdieping voor kunstenaars 
die een opleiding in het buitenland verkiezen of  een andere 
vorm van praktijkverdieping die overtuigend aansluit bij 
hun praktijk. (www.mondriaanfonds.nl)

Art on Paper. Van 4 tot 7 oktober loopt in het Brusselse 
White Hotel de ‘Drawing Fair’ Art on Paper. Dankzij het 
succes van de twee vorige edities is de beurs nu een volledig 
onafhankelijk evenement geworden. De beurs is dit jaar 
uitsluitend gewijd aan tekenkunst. Een veertigtal interna
tionale galeries zullen de kamers van het White Hotel 
betrekken. Art on Paper, the Brussels Drawing Art Fair, 
White Hotel, Louizalaan 212, 1050 Brussel (www.arton 
paper.be).

La Loge. Nieuwe Brusselse ruimte hedendaagse 
kunst. Op 6 september ging in Brussel in een voormalige 
modernistische vrijmetselaarsloge de presentatieruimte La 
Loge open. Het programma richt zich op noties van ruimte, 
leefomgeving en gebruik. Het artistieke seizoen van La Loge 
bestaat uit vier tot vijf  projecten. Elk project wordt uitge
diept door middel van een reeks evenementen: conferenties, 
workshops, presentaties, performances, debatten. La Loge 
opent met een solotentoonstelling van Sophie Nys, bestaan
de uit de semidocumentaire film Parque do Flamengo over het 
gelijknamige park in Rio de Janeiro en een reeks fotogram
men van zaden van planten uit het park. Arto Lindsay ver
zorgde op basis van de plantenlijst de soundtrack van de 
film. Aansluitend op de tentoonstelling zijn een lezing met 
architect Kersten Geers, een workshop met Pablo Leon de 
La Barra, een concert door Arto Lindsay en een interventie 
van een botanist uit de Nationale Plantentuin van België 
gepland. La Loge, Kluisstraat 86, Brussel (www.laloge.be).

Impakt Festival. No More Westerns. Van 24 tot 28 okto
ber loopt in Utrecht de 24ste editie van het Impakt Festival. 
Onder de titel No More Westerns wil het festival nadenken 
over de culturele gevolgen van de huidige ingrijpende geo
politieke en economische veranderingen. Hoe zullen opko
mende supermachten als China, Brazilië en India ons toe
komstige medialandschap beïnvloeden? Welke nieuwe 
iconen, symbolen, pictogrammen, paradigma’s en genres 
komen bovendrijven? (www.impakt.nl)

Lorenzo Benedetti en Mark Manders naar de Biënnale 
van Venetië. De presentatie Room with Broken Sentence van 
curator Lorenzo Benedetti (1972) en beeldend kunstenaar 
Mark Manders (1968) is door het Mondriaan Fonds uitge
roepen tot Nederlandse inzending voor de 55ste editie van 
de Biënnale van Venetië, die in 2013 zal plaatsvinden. 
Hiermee volgt het Mondriaan Fonds het advies van een jury, 
die uit vier eerder geselecteerde voorstellen het plan van 
Benedetti en Manders koos. (www.mondriaanfonds.nl)

Nominaties AICA oorkonde 2012. De AICA Oorkonde 
(Association Internationale des Critiques d’Art) wordt wis
selend jaarlijks toegekend aan een instelling, tentoonstel
ling en een publicatie. Voor de editie van 2012 nomineerde 
de jury (Lily van Ginneken, Alexander Mayhew en Alied 
Ottevanger) drie publicaties: Cornerstones (Witte de With 
Publishers), YVI Magazine (Welmer Keesmaat, uitgave in 
eigen beheer) en de website van Stichting Egress Foundation 
(website van Seth Siegelaub). Volgens de jury zijn ze elk uit
zonderlijk in hun vakgebied, met name door een persoon
lijke aanpak of  invalshoek. De volledige nominatietekst is te 
lezen op www.aicanederland.org.

Expanded Performance in Stroom Den Haag. Het pro
gramma van Stroom Den Haag staat van 30 september tot 
16 december in het teken van performance in de meest 
ruime zin van het woord. Op Expanded Performance zal 
nieuw werk te zien zijn van Ruth Buchanan, Leidy 
Churchman, Vlatka Horvat en Adrien Tirteaux. Het pro
gramma omvat onder meer ook een architecturale ingreep 
door Thomas Heyer en Jakob Kunst en een leesgroep onder 
leiding van kunstenaar Maria Pask, waarvoor kandidaten 
zich met een gemotiveerde mail kunnen aanmelden. Meer 
info www.stroom.nl.

Filmavond Kurt Schwitters: product van zijn tijd, 
genie of  goed getikt? In samenwerking met Mondriaanhuis 
Amersfoort organiseert FASadE op do 27 september om 
19u30 een filmavond omtrent Kurt Schwitters. De Duitse 
kunstenaar Kurt Schwitters (18871948) was een belang
rijke voorvechter van de 20steeeuwse kunst. Hij was zowel 
kunstschilder, beeldhouwer, architect, dichter als toneel
schrijver en werd beroemd met zijn collages, zijn klankdich
ten en als bedenker van Merz. De filmavond presenteert 
onder meer de film Kurt Schwitters en de traditie van het van-
dalisme door Herman van Bergeijk. Theater De Lieve Vrouw, 
Lieve Vrouwestraat 13, Amersfoort. (www.fasade.nl)

De Verbeelding: Oproep voor beeldend kunstenaars 
i.s.m. filmproducenten. Met het samenwerkingsproject De 
Verbeelding stellen het Mondriaan Fonds en het Nederlands 
Filmfonds tweemaal € 300.000 ter beschikking voor een 
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ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling

ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition
kindly invite you to the exposition

laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATIE

tussen

EVA DELVAUX (LE PIED DU MUR)
en

PIERRE DE SOETE

Vernissage: 25.08.12 van 16-19u
Expo: van 25.08.12 tot 14.10.12

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
+ 32 50 70 53 38

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15u tot 18u

of op afspraak

beursschouwburg.be

Laura Kalauz (AR/AU) & Martin Schick 

(CH/DE), David Helbich (DE/BE), Ant 
Hampton (GB) & Britt Hatzius (GB), Gerard 
Herman (BE), Harald Welzer (BE), Dmitry 
Paranyushkin (RU) & Diego Agulló (ES), 
Sarah Vanhee (BE), Feiko Beckers (NL), 
Hedwig Houben (NL), Bas Schevers (NL), 
Manah Depauw (BE) & Cathy Weyders 
(BE), Ieva Misevičiūtė (LT/NL), Michael 
Portnoy (US), Charlotte Bouckaert (BE), 
Miet Warlop (BE), Gérald Kurdian (FR) en 
vele, vele anderen...

be
ur
ss
ch
ou
w
bu
rg

“I don’t 
hate you for 

failing, 
I love you for 

trying” 
– Marge 
Simpson

I 
Fail 

Good

 5.10—
 24.11      2012

performance – 
expo – 

� lm – muziek

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai z/n, B-9300 Aalst × T +32 (0)53 70 97 73 
× F +32 (0)53 70 97 72 × info@netwerk-art.be × Tentoonstellingen open di. t/m zo. 14 > 18:00 × 
tentoonstelling: € 1 / concerten en events: € 10 / 7 × Op concertavonden en events open tot 22:00, op 
flmavonden tot 20:00

sep/nov × 2012
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

façade
Stijn Ank & Public Team  × Stefaan Dheedene ×  
Alice De Mont × Anna Malagrida  × Lucie Renneboog  
× Charlotte Moth × Veerle Michiels × Jurgen Ots ×  
Piki & Liesbet Verschueren  × Lotte Van den Audenaeren  
× Sofie Van der Linden × Dirk Zoete
Opening za. 22.09 × 1400

Tentoonstelling za. 22.09 > zo. 18.11.2012
open di. t/m zo. 1400 > 1800 × gesloten do. 01.11 en zo. 11.11

traNCHe de VIe
Sonia Si Ahmed & Maya Dalinksy × Julien Bruneau ×  
Edurne Rubio × Fieldworks (Heine Avdal & Yukiko Shinozaki)
Event vr. 12.10 × 2000

deNIColaI & ProVoost 
+ traNsquINqueNNal
Opening do. 18.10 × 2000

Tentoonstelling do. 18.10 > zo. 21.10
Performance elke dag 1730
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filmproject dat de nadruk legt op de beeldende kracht van het 
medium, dat de grenzen tussen beeldende kunst en film ver
kent en dat de artistieke potentie heeft om op internationale 
filmfestivals te worden geselecteerd. Voorstellen kunnen tot 
uiterlijk 13 november worden ingediend. Meer info www.
mondriaanfonds.nl en www.filmfonds.nl.

PACKED vzw lanceert website preservering audiovi-
sueel erfgoed. Onder de naam ‘SCART’ lanceert PACKED 
vzw een website over de preservering van audiovisueel erf
goed. Door het snelle in onbruik raken van technologieën en 
formaten, de overgang van een analoge naar een digitale 
wereld en de immer toenemende productie van audiovisueel 
materiaal staan instellingen met audiovisuele collecties voor 
enorme uitdagingen. Op de website wordt hierover kennis 
bijeengebracht in de vorm van artikels, (kunstenaars)inter
views, richtlijnen, gevalstudies… (www.scart.be)

Guggenheimwebsite presenteert ervaringen met de 
conservatie van tijdsgebaseerde media. De conserve
ring en het documenteren van (tijdsgebaseerde) mediakunst 
veronderstelt een aparte expertise. Het conserveringsdepar
tement van het Solomon R. Guggenheim Museum ontving 
in het verleden vele vragen naar advies hieromtrent. Daarom 
stelt het via een apart onderdeel op de website van het muse
um deze kennis ter beschikking. Zo zijn er onder meer docu
mentatietemplates (Iteration Reports, Media Reports…) te 
downloaden, en modellen voor videopreservering (analoge 
SD, digitale SD en HD). (www.guggenheim.org)

Frans Masereel Centrum lanceert een internationale 
‘call for expertise’. Het Frans Masereel Centrum werkt 
aan een onlinedatabase met technische informatie over 
druktechnieken. Hiermee wil het Centrum bestaande lacu
nes invullen. In boeken en op het internet is heel wat infor
matie te vinden, maar de kennis uit individuele experimen
ten en ervaringen wordt nauwelijks gedeeld. Met de 
databank stelt het Centrum kunstenaars een middel ter 
beschikking om informatie te delen in de vorm van beelden, 
tekst, via een link of  een verslag van een workshop (www.
fransmasereelcentrum.be).

Wissels
Guus Beumer wordt directeur nieuwe instelling voor 
architectuur, design en e-culture. Guus Beumer wordt 
de directeur van een nieuwe nationale instelling voor archi
tectuur, design en ecultuur. Deze instelling ontstaat op 1 
januari 2013 na de fusie van de huidige sectorinstituten 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela, 
Nederlands Instituut voor Design en Mode, en Virtueel 
Platform (kennisinstituut voor ecultuur). Omwille van deze 
fusie had Ole Bouman in juli zijn vertrek als directeur van het 
NAi aangekondigd. Guus Beumer zal tot november bij Marres 
werkzaam blijven, waar hij zeven jaar geleden in dienst trad. 
Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikke
ling van Marres tot een spraakmakende presentatieinstel
ling voor eigentijdse cultuur. (www.marres.nl, www.nai.nl)

Lezingen
Symposium – De kunst van kritiek: de actualiteit van 
Adorno. De Appels Arts Centre en het GoetheInstituut 
organiseren op wo 19 september om 20u de lezing Adorno 
and the Palace of  Culture door Alexander García Düttmann en 

op do 20 september van 13 tot 18u een symposium met vier 
lezingen waarin de centrale begrippen en thema’s in Adorno’s 
zopas naar het Nederlands vertaalde boeken Prisma’s en 
Zonder richtlijn het uitgangspunt vormen, gevolgd door een 
rondetafelgesprek waarin de relevantie van Adorno’s denken 
voor een kritiek van de hedendaagse cultuur en maatschappij 
centraal staat, met onder meer Thijs Lijster, Sudeep Dasgupta, 
Josef  Früchtl, Johan Hartle, René Gabriëls, Merijn 
Oudenampsen, Bas van Putten en Ad Verbrugge. De lezing 
vindt plaats in De Appel arts centre, Prins Hendrikkade 142, 
Amsterdam. Het symposium heeft plaats in het Goethe
Institut, Herengracht 470, Amsterdam. (www.octavo 
publicaties.nl, www.deappel.nl en www.goethe.de)

Masters of  Reality. Lezing Steve Rushton. Steve 
Rushton geeft op wo 19 september om 19u een lezing bij 
het verschijnen van zijn nieuwe boek Masters of  Reality (uit
gegeven door Piet Zwart Institute and Sternberg Press) en 
presenteert de film A Communications Primer (Charles & Ray 
Eames, 1953). Worm, Boomgaardsstraat 71, Rotterdam 
(www.pdzwart.wdka.nl). Vrije toegang.

Soundimageculture. In de reeks Tekst & Context leidt 
Pieter Van Bogaert op wo 19 september een bijeenkomst 
omtrent het werk van Johan Grimonprez en op ma 1 okto
ber omtrent de films van het Black Audio Film Collective, 
telkens van 14 tot 18u. Op ma 15 en do 16 oktober zijn er 
vertoningen van en discussies over het werk van Ben 
Russell, telkens van 10 tot 17u. Argos, Werfstraat 10, 
Brussel (www.soundimageculture.org).

The Knight’s Move: Nader Vossoughian en Owen 
Hatherley. Op do 20 september om 20u houdt curator en 
theoreticus Nader Vossoughian een lezing. Op do 22 
november is de Londense schrijver en architectuurjourna
list Owen Hatherley te gast. Stroom Den Haag, Hogewal 
19, Den Haag . Inkom € 5. (www.stroom.nl)

MDD. Hoe Subjectief  is de kunstgeschiedenis? MDD 
nodigt een aantal sprekers uit om hun ultieme imaginaire 
‘kunstverzameling’ toe te lichten. Welke werken uit de 
kunstgeschiedenis bepaalden hun denken over kunst of  
hun liefde voor de kunst? Volgende sprekers zijn uitgeno
digd: Kris Martin (kunstenaar) en Oscar van den Boogaard 
(auteur) op 19 september, Johan Creten (kunstenaar) en 
Koen van den Broek (kunstenaar) op 26 september en 
Murielle Scherre (modeontwerpster) en Paul Dujardin 
(directeur Bozar) op 3 oktober. De lezingen gaan telkens 
door van 20 tot 22u in Museum DhondtDhaenens, 
Museumlaan 14, 9831 Deurle (www.museumdd.be).

bkkc/De Pont kunstenaarsgesprek. Op do 20 septem
ber met Hendrik Driessen (ovr 20jarig bestaan van De 
Pont), op do 18 oktober met Berlinde De Bruyckere, op do 
15 november met Wout Berger. Het gesprek gaat telkens 
door om 20u in Auditorium De Pont, Wilhelminapark 1, 
Tilburg (www.bkkc.nl en www.depont.nl). Inkom € 4.

Façade 2012. Ontmaskerde stad. Een reeks lezingen 
over stad en architectuur. Op di 25 september om 19u30 
met David Robson en Chelvadurai Anjalendran; op za 29 
september om 13u met Jan Salden; op do 4 oktober om 
19u30 met Willem van de Broeke en Johan de Koning; op di 
9 oktober om 19u30 met Rob Wijnberg en Mariet 
Schoenmakers. Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg (www.
facade2012.nl).

Lezingen Design September. Op di 25 september om 20u 
Matali Crasset in Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. Op 

wo 26 september Benjamin Hubert en op do 27 september 
Ionna Vautrin, telkens om 20u15 in Flagey, Heilig 
Kruisplein, Brussel. (www.designseptember.be)

Lezing Digitize, democratize: libraries and the digital 
future. Op wo 26 september om 20u spreekt cultuurhisto
ricus Robert Darnton over de gevolgen van de digitale revo
lutie voor de toekomst van het boek. Singelkerk, Singel 452, 
Amsterdam   (www.spui25.nl).

FORMER WEST. Beyond What Was Contemporary 
Art. In samenwerking met Utrecht School of  Arts organi
seert BAK Utrecht op za 29 september het tweede deel van 
het derde FORMER WEST Research Congress, met bijdragen 
van onder meer Marion von Osten, Bassam el Baroni, 
Delaine Le Bas, Mihnea Mircan, Rasha Salti, Jonas Staal en 
Stephen Wright. Utrecht School of  the Arts, Mariaplaats 28, 
Utrecht. Inkom € 15 (lunch en koffie inbegrepen). Volledig 
programma en inschrijving via www.formerwest.org.

Middelheimmuseum. Het lichaam in beeld. Op zo 30 
september om 13u organiseert Het vliegend hert samen met 
deBuren een eerste filosofische wandeling in het ver
nieuwde beeldenpark Middelheimmuseum. Inleider en gids 
is dichter, denker en essayist Maarten Doorman. Het Zoekend 
Hert, Koninklijkelaan 43, BerchemAntwerpen (www.
hetzoekendhert.be, www.deburen.be, www.middelheim 
museum.be).

Lezing: Seurat and the Art of  Visual Experience. Op 
ma 1 oktober om 15u15 spreekt assistentprofessor 19de
eeuwse kunst Michelle Foa (Tulane University, USA) over de 
neoimpressionist Georges Seurat en zijn belangstelling voor 
de visuele perceptie. VOCzaal, Bushuis, Klovenierburgwal, 
Amsterdam. (www.onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl)

Lezingen Stedelijk Museum Amsterdam. In de reeks 
Collection Close-Up bespreken op do 4 oktober om 19u30 de 
conservatoren van het museum (Bart Rutten, Hripsimé 
Visser en Leontine Coelewij) hun keuzes en overwegingen. 
In de reeks filmvertoningen en discussieavonden komen op 
do 18 oktober Isaac Julien en op do 1 november The Otolith 
Group (Kodwo Eshun) aan bod, telkens om 19u30. Stedelijk 
Museum Amsterdam, Museumplein 10 (www.stedelijk.nl).

Themalezingen Van Abbemuseum: Het oog wil ook 
wat. Op do 4 oktober Ogen kijken door Jenneke Lambert, 
over de weergave van het oog in de schilder en beeld
houwkunst, film en fotografie. Op do 1 november Door de 
ogen van de kunstenaar door Annebel Kuperus, over de 
Kroatische kunstenaar David Maljkovic en zijn blik op de 
(kunst)wereld. Telkens van 19 tot 21u in Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, Eindhoven (www.vanabbemuseum.nl).

Old School, Nieuwe Klas. Symposium ter gelegenheid 
van 150 jaar Sint-Lucas. Internationaal Symposium 
over kunst en architectuuronderwijs op do 4 en vr 5 okto
ber met Matt Mullican, David Kohn, Cesare Pietroiustu, 
Guadalupe Echevarria, Willem Oorebeek, Marcus Steinweg 
en Ralf  Rugoff. Koen Brams en Emiliano Battista modereren 
de paneldiscussies. SintLucas Beeldende Kunst, Zwartezusters
straat 27, Gent. (www.150jaar.be)

Netwerk. A Public School By a Public Team. Op vr 5 
oktober om 20u lichten Stijn Ank en Marc Belderbos het 
ontwerp toe van een nieuw gebouw voor de Academie voor 
Beeldende Kunsten Aalst. Netwerk, Houtkaai, Aalst (www.
netwerkart.be).

INFO@ARGOSARTS.ORG 
TEL +32 2 229 00 03 
WED-SUN 11.00-18.00

OPENING 
29.09.2012 
18.00-21.00

JAMES 
BENNING
ONE WAY 
BOOGIE 
WOOGIE 
2012

WOLF 
VOSTELL
FILM & VIDEO 
1963-1987   

EXHIBITIONS 
30.09.2012 — 
16.12.2012

REVUE
OU
CINQUIÈME SAISON: 
AN ANTHOLOGY OF 
SOUND POETRY

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER 
B-1000 BRUSSELS 

DWR_sep2012.indd   1 6/09/12   15:44
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MARRES

CENTRE FOR
CONTEMPORARY
CULTURE

De Wandelaar

22 september – 
4 november 2012

Met bijdragen van onder 
andere: Delphine Bedel, 
Wineke Gartz, Katja van 
Driel, Begoña Muñoz, Robin 
Pourbaix en Bas Princen. 

Tentoonstellingsessay: 
Peter Peters

Curator: Nils van Beek

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
The Netherlands
T +31.(0)43.3270207
F +31.(0)43.3270208
info @ marres.org
www.marres.org

Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking, 
Viking Penguin, New York, USA, 2000, p.40

At the 1991 Conference on the Origins of 
Bipedalism in Paris, three anthropolo-
gists had reviewed all the current theo-
ries on walking as a kind of academic 
stand-up comedy routine. They described 
the ‘schlepp hypothesis’, which explained 
walking as an adaptation for carrying 
food, babies and various other things; 
‘the peek-a-boo hypothesis’, which in-
volved standing up to see over the grass 
of the savannah; ‘the trench coat hy-
pothesis,’ which, like Guthrie’s theory 
that so amused Pat, connected bipedal-
ism to penile display, only this time to 
impress females rather than intimidate 
other males; ‘the all wet hypothesis,’ 
which involved wading and swimming during 
a proposed aquatic phase of evolution, 
‘the tagalong hypothesis,’which involved 
following migratory herds across that ev-
er-popular savannah; ‘the hot to trot hy-
pothesis,’ which was one of the more se-
riously reasoned theories, claiming that 
bipedalism limited solar exposure in the 
tropical midday sun and thus freed the 
species up to move into hot, open habi-
tat; and the ‘two feet are better than 
four’ hypothesis, which proposes that bi-
pedalism was more energy-efficient than 
quadrupedalism, at least for the primates 
who would become humans.
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SMAHK/DeFKa – Nut en Nadeel van het Promoveren 
in de Kunsten. Op vr 5 oktober van 14 tot 17u30 discussie 
over PhDtrajecten in de kunst, in samenwerking met het 
Lectoraat Art & Public Space (LAPS). Gerrit Rietveld 
Academie, Frederik Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam. 
Vooraf  aanmelden via info@lapsrietveld.nl.

Surplus Authors. Lezingen door Marianne Flotron, 
Angela Melitopoulos en Maurizio Lazzarato. Naar 
aanleiding van de groepstentoonstelling Surplus Authors bij 
Witte de With spreekt Philippe Pirotte op za 6 oktober om 
17u onder de titel Work met Marianne Flotron. Op do 25 
oktober om 19u brengen Angela Melitopoulos en Maurizio 
Lazzarato de lezingperformance Assemblages (2010). Witte 
de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam (www.wdw.nl).

Indian Summer 2012. Artist’s Lectures at De Ateliers. 
Lucy Skaer op di 9 oktober, Shezad Dawood op di 16 okto
ber, Jack Whitten op di 23 oktober, Seth Siegelaub op di 30 
oktober, David Jablonowski op di 6 november, Michael 
Stevenson op di 13 november, Josephine Pride op di 20 
november. Telkens om 17u in De Ateliers, Amsterdam 
(www.deateliers.nl). Inkom € 5, reserveren via office@de
ateliers.nl.

Debat PLUG ROTTERDAM. AIR richt met haar nieuwe 
programma PLUG Rotterdam de aandacht op betekenis en 
potentie van kleine bouwprojecten voor de binnenstad. Op 
wo 10 oktober om 20u in De Unie, Mauritsweg 3435, 
Rotterdam (www.deunie.nu).

Publieksbemiddeling in musea in transitie. Op wo 10 
oktober 2012 organiseert M – Museum Leuven in 
samenwerking met BAM, FARO, IBBTSMIT en Vrije 
Universiteit Brussel een conferentie over digitale technolo
gieën en de toekomst van publiekswerking in musea. Welke 
toepassingen bestaan er en welke trends moeten musea 
zeker opvolgen? Binnen welke educatiemodellen en leer
theorieën zijn ze in te passen? En hoe kunnen we de impact 
ervan meten? M – Museum Leuven, Leopold Vanderkelen
straat 28, Leuven. (www.mleuven.be)

Witte de With – Causeries. Witte de With organiseert tot 
april 2013 een maandelijkse causerie over uiteenlopende 
onderwerpen. Op do 11 oktober is het thema The Mountain 
in Art and Literature, op do 15 november Artificial Moons 
(Lighting in Theater). Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl). Entree € 5.

Kunstenaarsgesprek KCG. Hans den Hartog Jager 
spreekt op do 18 oktober om 20u met Wouter Venema en 
Gijs Frieling. Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 
63a, Nijmegen (www.kcg.nl). Entree € 5.

deSingel: 50 jaar wet op de stedenbouw. Naar aanlei
ding van vijftig jaar wet op de stedenbouw (1962) program
meert het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) 
van het Vlaams Architectuurinstituut een lezingen en 
filmreeks. Vier films uit de jaren 19501970 worden telkens 
ingeleid door een deskundige in de naoorlogse stedenbouw 
en verstedelijking. Op di 23 oktober lezing door Michael 
Ryckewaert (Erasmushogeschool Brussel, KU Leuven) en de 
film Trilogie: Eigen schoon, rijke kroon/Mensen in de stad/Een 
centenkwestie (1951) van Charles Dekeukeleire. Op di 6 
november lezing door Michiel Dehaene (UGent) en de film 
Six mille habitants (1958) van Luc De Heusch. Op di 27 
november lezing door Marcel Smets (KU Leuven, voormalig 
Vlaams Bouwmeester) en de film De straat (1972) van Jef  
Cornelis en Geert Bekaert. Op di 11 december lezing door 

Bruno Notteboom (UGent, SintLucas Architectuur) en de 
film Vlaanderen in vogelvlucht (1976) van Jef  Cornelis. 
Telkens om 20u in deSingel – Muziekstudio, Desguinlei 25, 
Antwerpen (www.desingel.be en www.vai.be).

OSK Sectiedag Architectuur en Stedenbouw. Op do 8 
november zijn er op de OSK Sectiedag Architectuur en 
Stedenbouw presentaties van onder meer Hartmut Frank 
(Hamburg), Pieter Uyttenhove (Gent) en Jean Louis Cohen 
(New York). NAi, Museumpark 25, Rotterdam. (www.
onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl)

Architectuurwijzer: Lezing S,M,L,XL. Op wo 14 novem
ber om 20u15 over de architectuurproductie in Genk aan 
de hand van de kledingmaten (of  het beroemde boek van 
Rem Koolhaas): S,M,L,XL.  Cmine cultuurcentrum Genk 
(www.architectuurwijzer.be).

DeFKa/SMAHK. Sandberglezing. Op vr 16 november 
geeft Steven ten Thije een lezing onder de titel Hoe heden-
daags is het hedendaagse museum? Stedelijk Museum Assen 
Hedendaagse Kunst, Venestraat 88, 9402GP Assen (www.
smahk.nl).

Beeldende kunst
Jimmie Durham. Een kwestie van leven en dood en 
zingen. ‘Ik ben tegen architectuur. […] Ik hou niet van 
‘constructies’. Ik wil geen logisch, rationeel betoog dat van 
hier naar daar gaat, van begin naar einde, om daar dan een 
‘punt’ te maken dat iedereen kan onderschrijven. Ik wil 
helemaal geen punt maken, en ik wil er zeker geen hebben.’ 
Aan het woord is Jimmie Durham, in een voordracht uit 
2004 gehouden in het M HKA en getiteld Over geld, architec-
tuur en taal. Een voordracht. Durhams huidige overzichtsten
toonstelling in het M HKA is even ‘rommelig’ als zijn werk 
zelf. Er is geen parcours dat de werken lineair achter elkaar 
plaatst. Het is een ruimtelijke constellatie die ondersteund 
wordt door de architectuur van de gelijkvloerse verdieping, 
waar de centrale inkomhal als een knooppunt tussen de 
andere zalen in ligt. Daar worden werken uit alle creatieve 
periodes van Durham getoond en komt de hele tentoonstel
ling in een web van associatieve kruisverwijzingen samen. 
Zo zijn er video’s te zien van Durham die een steen in een 
emmer verf  gooit om er doeken mee te bespatten. De doeken 
zelf  hangen in de verste zaal. Ook zijn reeds geluidswerken 
hoorbaar die elders in het museum staan opgesteld. Aan 
een tafel kunnen enkele publicaties over het werk van 
Durham geconsulteerd worden en er staan computers ter 
beschikking waar bezoekers in een uitgebreide database 
meer info over de kunstwerken en de kunstenaar kunnen 
terugvinden.
 De meer dan honderdtwintig werken van de tentoonstel
ling zijn samengebracht in een reeks thematische ‘ensem
bles’. Enkele van die ensembles komen rechtstreeks uit 
vroegere tentoonstellingen en zijn voor de gelegenheid 
gereconstrueerd. Zo bevindt zich in de rotonde een groep 
werken onder de titel Approach in Love and Fear, die eerder op 
Documenta IX (1992) al te zien was. In de themazaal Anti-
architectuur, En ja/Niet ja zijn werken te zien die voor het 
eerst getoond werden in Architexture in Galerie Micheline 
Szwajcer (Antwerpen, 1994) en in La porte de l’Europe (les 
bourgeois de Calais) (Calais, 1996). Verder is ook materiaal 
uit de tentoonstellingen Stones at Home in Christine König 
Galerie in Wenen (2000), en Le ragioni della leggerezza in 
Galleria Franco Soffiantino in Turijn (2004) overgenomen. 
Deze laatste ensembles worden echter niet als aparte enti

teiten getoond, maar krijgen een plaats binnen breder opge
zette thema’s zoals Dode dieren en andere geesten, Steen, Taal 
en tekst of  Recent figuratief  werk. Zelfs de titel van de tentoon
stelling Een kwestie van leven en dood en zingen werd ontleend 
aan vroeger werk, met name aan een van Durhams eerste 
solotentoonstellingen in het Alternative Museum in New 
York in 1985. De tentoonstelling volgt op die manier geen 
strikt chronologische opbouw, maar is veeleer geconcipi
eerd als een fragiele assemblage van fragmenten uit 
Durhams carrière. Ze evoceert daarmee treffend de zoeken
de, soms recursieve manier waarop het oeuvre van Jimmie 
Durham tot stand komt.
 De sculpturen die in de zaal Dode dieren en andere geesten 
staan opgesteld, zijn assemblages op zich. Durham heeft ze 
vervaardigd met allerlei gerecupereerd materiaal en toeval
lig gevonden voorwerpen zoals dierenschedels, maskers, 
pluimen, kralen en knopen, houten takken of  pvcbuizen. 
De meeste werken zijn gemaakt voor de kunstenaar in 1994 
naar Europa verhuisde. Sommige beelden werden door de 
jaren heen ook verder bewerkt of  uitgebreid. Hoewel deze 
beelden op het eerste zicht de aanblik hebben van bezielde 
totems, vertaalt Durhams afkomst als Cherokee en zijn ver
leden als activist van de American Indian Movement in de 
jaren 70 zich nooit in een romantische reminiscentie aan 
zijn eigen identiteit. De objecten waaruit de werken zijn 
opgebouwd, zoals kapstokken, een bikini of  een stuurwiel, 
zijn duidelijk westers en stellen onze ideeën en vooroordelen 
met betrekking tot culturele authenticiteit in vraag. De 
ernst van deze problematiek wordt in Durhams werk echter 
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Arc de Triomphe for Personal Use (Yellow), 2007, collectie  
Dena Foundation for Contemporary Art, Paris. foto: JeanLouis Losi
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steevast met de nodige humor gecounterd. De gemanipu
leerde mythevorming rond de figuur van Pocahontas door 
de entertainmentindustrie wordt bijvoorbeeld gethemati
seerd in het werk Pocahontas’s Underwear (1985), een met 
veren en parels getooid rood slipje.
 Een gelijkaardige ironie kenmerkt het werk Jesus, Es geht 
um die Wurst (1992) dat de affiches en de cover van de cata
logus van de tentoonstelling siert. Dit gedeeltelijk met een 
korst van mest, modder en bloed bezette houten beeld van 
een jongeman grijnst ons toe. Het is een Christusbeeld dat 
maar weinig gemeen heeft met de gangbare WestEuropese 
voorstellingswijze. Zijn helrood geschilderde penis staat 
omhoog en hij toont de stigmata op handen en voet, evenals 
de foto van een gemummificeerde hond. Durhams Christus 
verbindt de viriliteit van een springlevend lichaam met de 
doodse afwezigheid van een lijk. De titel, letterlijk vertaald 
Jezus, het gaat om de worst, maar ook wel figuurlijk Jezus, het 
gaat om de essentie, kondigt reeds de ambivalentie van de 
thematiek aan.
 Het spanningsveld tussen dode materie en levende orga
nismes sluit aan bij Durhams particuliere omgang met 
steen. Steen als materie vormt in Durhams visie samen met 
‘Geloof ’ een grondvest van de Europese traditie, en is in die 
optiek onlosmakelijk verbonden met ideologie en macht. 
Durham tracht zijn stenen echter van die connotatie los te 
weken, wat meteen ook leidt tot een groot verzet tegen 
architectuur en monumentaliteit. In de zaal Recent 
Figuratief  Werk deconstrueert hij de monumentaliteit en 
ideologische lading van de triomfboog met een elegante 
Arch de Triomphe for Personal Use (2007) op mensenmaat. 
Met zijn werk Paradigm for an Arch (1995) in de zaal Anti-
Architectuur En Ja/Niet-Ja herleidt hij de architectuur van de 
triomfboog tot een onbruikbare tweedimensionale, boog
vormige mozaïek van objecten op de vloer. In de themazaal 
Steen toont hij stenen als gereedschap of  als louter objecten. 
Voor St-Frigo (1996) wordt een beeldhouwwerk gecreëerd 
door stenen te gooien naar een koelkast. In A Stone Asleep in 
Bed at Home (2000) ligt een blok graniet in een bed dat het 
onder dat gewicht begeven heeft.
 Helemaal achterin de zaal Steen staat het werk Rocks 
Encouraged (2000) opgesteld. In een met donker geluidsiso
lerend materiaal en tapijt beklede box heeft Durham een 
aantal versteende houtblokken opgesteld. Het gaat om fos
siele resten van hout die een proces ondergingen waarbij 
alle organische materialen worden vervangen door minera
len (meestal silicaten), maar de originele structuur van het 
weefsel behouden blijft. In de box is slechts één bezoeker per 
keer toegelaten. Het werk zorgt voor een rustpunt in de ver
der nogal warrige tentoonstelling. Terwijl elders de vele 
associatieve en thematische verbanden spelen en de werken 
bewust dicht op elkaar betrokken zijn, wordt de concentra
tie hier heel strak gehouden. In een hoek van de box is op 
bescheiden wijze het door Durham zelf  geschreven gedicht 
Middle aangebracht. Het is de enige plek waar het zingen 
van de geluidssculpturen wegsterft. Hier ligt de kern. Tijd 
heeft het leven en de dood verzoend. The stars, eagles, loons 
and coyotes/sang ‘time is with you’/’History is on your side’/
Trees gave seeds/ and rocks encouraged. Birgit Cleppe

p Jimmie Durham. Een kwestie van leven en dood en zingen, tot 
18 november in het M HKA, Leuvenstraat 32, 2000 
Antwerpen (03/260.99.99; www.muhka.be).

From Here On. In het Antwerpse fotomuseum loopt 
momenteel een tentoonstelling met de wat uitdagende titel 
From Here On. De titel geeft weinig informatie over wat de 
bezoeker precies te zien zal krijgen, maar belooft in elk geval 
een baanbrekende tentoonstelling, een militante expo ook 

die een harde cesuur trekt tussen ‘toen’ en ‘nu’, tussen foto
grafie zoals ze ooit was en zoals ze nu is. Kortom, een ten
toonstelling die een duidelijk standpunt inneemt, en die 
zelfs de pretentie heeft het toekomstige pad van de fotografie 
uit te tekenen.
 De tentoonstelling in Antwerpen is een licht aangepaste 
versie van de expo die oorspronkelijk te zien was tijdens de 
vorige editie van de Rencontres de la Photographie in Arles. De 
samenstellers – Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik 
Kessels, Martin Parr en Joachim Schmid – staan garant 
voor een prikkelende visie op fotografie, wars van allerlei 
vooroordelen, wars ook van nostalgie naar traditionelere 
vormen van fotografie. Ze benaderen fotografie eerder als 
een wilde, sociale, anonieme praktijk dan als een nette, 
artistieke, professionele discipline. Hun oog is, net zoals de 
lens van de camera, radicaal democratisch: niets is te 
banaal, te triviaal, te ridicuul om te worden bekeken, bestu
deerd, bewonderd. Die overtuiging hebben ze alvast gemeen 
met de door hen geselecteerde fotografenkunstenaars.
 Het doel van de tentoonstelling zou men kort kunnen 
samenvatten als een poging om de invloed te beschrijven 
van de alsmaar toenemende digitalisering op de productie, 
circulatie en receptie van fotografische beelden. Grosso 
modo kan men de hier getoonde werken in twee groepen 
indelen: de eerste (relatief  kleine) groep handelt over de 
impact van digitale productie en bewerkingsmethodes op 
het fotografische beeld, terwijl de tweede, wat ruimere 

groep, reflecteert over de manier waarop digitale beelden 
circuleren op het internet. Tot de eerste groep behoort werk 
van bijvoorbeeld Herman Zschiegner, die via Google Images 
de verschillende digitale versies van Walker Evans’ portret 
van Allie Mae Burroughs (en Sherrie Levines kopie ervan) 
opsnort en ze afdrukt, of  van Pavel Maria Smejkal, die ico
nische reportagebeelden ontdoet van de vastgelegde actie 
om te zien wat er dan nog rest van het beeld, of  van Josh 
Poehlein, die verschillende opnames van eenzelfde gebeur
tenis samenperst in een soort van kubistische collage. 
Globaal gaat het om procedés waarbij bestaande beelden 
digitaal herwerkt worden tot ‘nieuwe’ beelden. Deze digita
le remix maakt duidelijk dat het fotografische beeld elke sta
biliteit verliest eenmaal het opgenomen is in een proces van 
digitalisering. Digitale beelden zijn nooit meer dan tijdelijke 
‘stollingen’.
 In de andere groep treffen we werk aan van kunstenaars 
die met Google Street View of  Google Maps aan de slag gin
gen (Doug Rickard, Mishka Henner en Jon Rafman), maar 
ook series van verzamelaarsfotografen die, naargelang 
hun particuliere fascinaties, foto’s van erecties (Frank 
Schallmaier) dan wel van wereldbollen (Viktoria Binschtok) 
vergaren, of  het internet afspeuren naar bizarre foto’s 
(zoals Martin Crawl, die op eBay een reeks digitale repro
ducties van anonieme foto’s uit de vorige eeuw aantrof  
waar de verkoper telkens een legofiguurtje op had geplaatst, 
beducht als hij was voor verdere, illegale kopies van zijn 
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archief)… Het zijn grappige, onthutsende, ontroerende, 
revelerende beelden, geplukt uit de bazaar die internet heet. 
Het zijn vaak ook beelden met een dubbele bodem: ze hel
pen ons te begrijpen wat het internet is (een marktplaats, 
een ontmoetingsruimte, een atlas…) en hoe fotografische 
beelden daarin functioneren.
 Maar hoe spannend, amusant, onthutsend dit allemaal 
ook moge lijken, er wringt iets in de presentatie van dit 
materiaal. De tentoonstelling zit als het ware gevangen in 
een verlammende paradox: hoe presenteer je de effecten 
van de digitalisering op de productie en receptie van foto
grafische beelden? Immers, het proces van digitalisering 
speelt zich grotendeels af  in en rond de gedematerialiseerde 
wereld van het (computer)scherm. Het probleem is dat de 
tentoonstelling ‘beelden’ die louter uit pixels bestaan, moet 
omzetten in concrete objecten, in prints om aan de muur te 
hangen of  af  te drukken in een boek. Beelden die ‘gewicht
loos’ rondzweven in een virtuele ruimte – vluchtige en altijd 
veranderlijke digitale informatie – krijgen bij deze objective
ring plotseling (letterlijk en figuurlijk) een zeker gewicht. 
Een gewicht dat de meeste beelden niet kunnen dragen. Als 
deze tentoonstelling iets duidelijk maakt, dan wel dat in de 
digitale schimmenwereld fotografische beelden enkel een 
fascinerende glans hebben omdat ze ‘waarde(n)loos’ zijn.
 Deze beelden worden pas betekenisvol vanaf  het moment 
dat de kunstenaarverzamelaar ze samenbrengt. Zo sugge
reert de zaaltekst bij de penissen van Schallmaier dat de 
reeks in zijn geheel ons iets zou moeten bijbrengen over 
breed gedeelde angsten en verlangens rondom dit ‘populai
re orgaan’. Een wat vreemde, maar niettemin veelzeggende 
conclusie, gezien de beelden toch vooral intrigeren door 
hun nietsontziende letterlijkheid: hier juist geen kritische 
afstand, geen symbolische verdichting, maar wel vleselijke 
directheid. De commentaar is veelzeggend omdat ze sugge
reert dat de ingreep van de kunstenaar de beelden oplaadt 
met een betekenis die hen ontrukt aan hun letterlijkheid, en 
hen alsnog geschikt maakt voor het museum (een museum 
dat nota bene enkele jaren geleden nog door het provincie
bestuur werd teruggefloten toen het een tentoonstelling 
wou wijden aan de feminatheek van Louis Paul Boon). We 
zien niet langer wat we zien (een reeks waarin mannen 
allerlei objecten gebruiken om de imposante lengte van hun 
penis te benadrukken), neen, we zien een sociale verbeel
ding aan het werk.
 De meeste kunstenaars gebruiken strategieën die lijken 
op de diverse appropriationtechnieken van de 20steeeuwse 
avantgardekunst. Sommigen gaan zelfs terug tot 19de
eeuwse fotografische technieken (Corinne Vionnets werk 
bijvoorbeeld is een digitale variant van het composietpor
tret, een techniek die voor het eerst werd toegepast door de 
Britse fotograafwetenschapper Francis Galton rond 1880). 
Het ‘ouderwets’ karakter van de aangewende methodes 
suggereert opnieuw dat men de radicaliteit van de digitale 
revolutie probeert te doorgronden door terug te grijpen 
naar werkinstrumenten die ontwikkeld zijn voor andere, 
oudere media. De opvallende afwezigheid van beeldscher
men in de tentoonstelling – nochtans de plaats bij uitstek 
waar het digitale beeld verschijnt en geconsumeerd wordt 
– versterkt dit effect nog. Enkele videoprojecties daargela
ten, is er slechts één fotograaf  die een scherm binnenhaalt 
in de tentoonstellingsruimte. De installatie van Roy Arden 
bestaat uit een meer dan anderhalf  uur durende processie 
van alfabetisch gerangschikte beelden, allemaal geplukt 
van het internet. De lichtzinnigheid van de onophoudelijke 
beeldenstroom is overweldigend, de kritische blik wordt van 
meet af  aan gestuit. Ardens installatie (en in mindere mate 
ook de projectie van Claudia Sola) maakt duidelijk dat de 
kritische ruimte van het museum wellicht niet langer een 
geschikte plaats is om onze fascinatie voor de digitale 

beeldfontein te overdenken. Misschien suggereert ze zelfs 
dat nadenken over de betekenis van deze beelden überhaupt 
geen zin meer heeft. Steven Humblet

p  From Here On, tot 30 september in het FotoMuseum 
Provincie Antwerpen (FoMu), Waalse kaai 47, 2000 
Antwerpen (03/242.93.00; www.fotomuseum.be).

Ontplofte blik in het Centraal Museum Utrecht. De 
introductietekst op de website van het Centraal Museum 
bevat een vurig pleidooi voor een museum dat de ‘vrijplaat
sen’ van de kunst beschermt tegen ‘een populistische poli
tiek die alleen gevestigde grote namen erkent en heden
daagse kunst ridiculiseert’. Maar ‘anderzijds’, aldus het 
Centraal Museum, ‘dient de kunst ook ontdaan te worden 
van de ideologische stellingen en onbegrijpelijke essays 
waarmee tentoonstellingsmakers haar opzadelen.’ Pure 
kunst zonder ‘moeilijkdoenerij’, daar wil het museum een 
lans voor breken. De groepstentoonstelling Ontplofte blik 
moet dan ook simpelweg vertrouwen ‘in de zeggingskracht 
van een beeld’ uitstralen. 
 De tentoonstelling brengt vijf  kunstenaars samen, deels 
met bestaand werk en deels met werk dat speciaal voor de 
tentoonstelling werd gerealiseerd: conservator Marja 
Bosma stelde klankcomponist William Engelen en de jonge 
Vlaamse beeldhouwer Joris van de Moortel voor, directeur 
Edwin Jacobs koos Ad van Hanegem, en deze laatste bracht 
op zijn beurt de in Berlijn werkende Wolfgang Flad en het 
duo Driessens & Verstappen aan. Het Centraal Museum 
vroeg aan dit vijftal om een tentoonstelling te ‘veroorza
ken’, een formulering waarmee ze de afwezigheid van een 
concept en de centrale rol van ‘het proces’ benadrukken. 
Het procesmatige wordt in de verf  gezet door het verplaat
sen van de ateliers van de kunstenaars naar het museum. 
De kunstenaars werden aan elkaar voorgesteld en uitgeno
digd om met elkaar te dialogeren en op elkaar te reageren. 
Zoals de titel suggereert – een ‘exploded view’ is een 
3Dtekening die toont hoe een apparaat in elkaar steekt – 
beoogt Ontplofte blik een tentoonstelling waarin de afzon
derlijke werken op alle mogelijke manieren verbanden met 
elkaar aangaan en zo een geheel vormen.
 De werken van Engelen, Van Hanegem en Flad waren ten 
tijde van de opening afgewerkt, terwijl die van Van de 
Moortel en Driessen & Verstappen tijdens de tentoonstelling 
evolueren. Engelen verheft met zijn geenszins alledaagse 
composities gewone geluiden tot muziek. Voor iedere com
positie maakt hij een nieuw notatiesysteem. Zo kunnen 
onder meer menselijke emoties en soorten chocolade in 
muziek worden omgezet. Voor Ontplofte blik heeft Engelen 
een compositie met straatgeluiden uit Berlijn gemaakt. De 
klanken van verschillende werken van Engelen weerklinken 
in de hele tentoonstelling en gaan goed samen met onder 
meer het werk van Van Hanegem. Zijn schilderijen geven 
optische illusies weer en roepen met hun kronkelige, ver
warrende composities een chaotische stedelijke omgeving 
op, die door de straatgeluiden van Engelen worden versterkt.
 Opvallend zijn ook de overeenkomsten tussen Van 
Hanegem en de door hem geselecteerde beeldhouwer 
Wolfgang Flad. De kronkels van Flads organische sculpturen 
vormen een echo van de patronen op de schilderijen van 
Van Hanegem. Kiss and tell van Flad is een indrukwekkende, 
ruimtevullende sculptuur. Je wandelt er door en wordt er in 
opgenomen. Zoals veel werken van Flad is het beeld gemaakt 
van afvalmateriaal en zijn er geschriften over kunst in ver
werkt. Flad laat zich niet enkel inspireren door het idealisti
sche gedachtegoed van de avantgarde, maar recycleert deze 
ideeën letterlijk in zijn kunst. Zo benadrukt hij het proces
matige karakter van de kunst en kunstgeschiedenis.

Ook de installaties van Van de Moortel en Driessen & 
Verstappen dragen bij tot het procesmatige karakter van de 
tentoonstelling. Van de Moortel houdt de tentoonstelling in 
beweging met Flooding the mind of  the young person today, 
een installatie die tevens als atelier van de kunstenaar fun
geert. Hij houdt er geregeld performances, hoewel ook zon
der die performances de installatie een indrukwekkend 
geheel vormt. Er heerst stilte terwijl de verschillende 
muziekinstrumenten, de luidsprekers en het gebroken glas 
levendigheid en beweging suggereren. Driessen & 
Verstappen laten hun werk bepalen door processen, hetzij 
fysisch, chemisch of  digitaal. Hun werken zijn, als een land
schap, voortdurend onderhevig aan verandering, door 
warmte of  wind, of  door vallende druppels bijenwas die sta
lagmieten doet ontstaan.
 Is de tentoonstelling ook een organisch, in elkaar groeiend 
geheel, zoals de makers graag hadden gewild? Zeker niet 
altijd. Het werk van Van Hanegem gaat zoals gezegd goed 
samen met de straatgeluiden van Engelen, maar de witte 
museumzaal doet de sfeer deels ook teniet. Voorts hangt Van 
Hanegems werk dicht bij de installatie van Van de Moortel 
zonder dat er van dialoog sprake is. De kloof  tussen de muse
ale opstelling van Van Hanegems schilderijen en de levendige 
installatie van Van de Moortel is zo groot dat het storend 
wordt. De beloofde samenspraak is dus voor een groot deel 
uitgebleven, veel kunstwerken blijven op zichzelf  staan en 

William Engelen

Einzelgänger, 2012. Opdracht Centraal Museum i.h.k.v. Ontplofte blik
foto: Adriaan van Dam

Wolfgang Flad

Kiss and Tell, 2012. Opdracht Centraal Museum i.h.k.v. Ontplofte blik
foto: Adriaan van Dam
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krijgen daardoor te weinig betekenis. Misschien heeft het 
museum toch te veel vertrouwen in de zeggingskracht van de 
beelden? Niet voor niets gaan ‘exploded views’ vaak gepaard 
met een geschreven handleiding. Marjory Degen

p  Ontplofte blik, tot 28 oktober in Centraal Museum, 
Nicolaaskerkhof  10, 3512 XC Utrecht (030/236.23.62; 
www.centraalmuseum.nl).

William Kentridge. ‘Black Box / Chambre Noir’. In 
oktober 2011 stuurde het Medisch Historisch Museum in 
Berlijn een ongewoon pakket naar Afrika. De inhoud: twin
tig menselijke schedels. Ze hoorden toe aan het Herero en 
het Namavolk. In 1904 kwamen tienduizenden leden van 
deze twee volken om bij een massaslachting die als de eerste 
genocide van de 20ste eeuw te boek staat. Ze voltrok zich in 
de voormalige kolonie Deutsch Süd West Afrika, het tegen
woordige Namibië. Toen de lokale bevolking in opstand 
kwam tegen de landonteigeningen door het Duitse regime, 
vaardigde generaal Lothar von Trotha een ’Vernichtungs
befehl’ uit: ‘Het volk der Herero moet het land verlaten. Als 
het volk dat niet doet, zal ik het daartoe met grof  geschut 
dwingen. Binnen de Duitse grenzen zal iedere Herero, met 
of  zonder geweer, met of  zonder vee, worden doodgescho
ten.’ De generaal joeg de oorspronkelijke bewoners de 
Kalahariwoestijn in, waar zij van honger en dorst crepeer
den. Driekwart van de bevolking kwam om. Schedels van 
slachtoffers werden voor ‘wetenschappelijk rassenonder
zoek’ naar Duitsland gestuurd.
 De vergeten genocide is het onderwerp van Black Box/
Chambre Noir (2005), een installatie bestaande uit een 
mechanisch theater en een vijftigtal tekeningen van 
William Kentridge (1955, Johannesburg). Zoals een zwarte 
doos vluchtgegevens registreert, zo inventariseert dit werk 
het schaarse archiefmateriaal over de uitroeiing. In de col
lages en tekeningen zijn historische documenten verwerkt, 
zoals kasboeken en plattegronden. Maar Kentridge is kun
stenaar, geen archivaris. Onder zijn handen veranderen de 
historische feiten in betoverend theater. Op het toneel, met 
coulissen aan weerszijden en wisselende achtergronden, 
speelt zich een computergestuurde voorstelling af  van zo’n 
twintig minuten. Om beurten treden zes mechanisch aan
gedreven figuren in de schijnwerpers, zoals de Rennende 
Man en de Passer Man, terwijl in en over de toneelomlijs
ting animatiefilms worden geprojecteerd. Het geheel wordt 
begeleid door inheemse klaagzangen en passages uit Die 
Zauberflöte, waaronder een hartverscheurende vertolking 
door een straatmuzikant uit Johannesburg.
 De installatie, gemaakt in opdracht van Deutsche 
Guggenheim en eerder getoond in New York en Berlijn, is 
een huwelijk van uitersten. Ingenieuze digitale techniek 
gaat hand in hand met even eenvoudig als aandoenlijk 
geknutsel met papier, houtskool en kippengaas. De onge
wone combinatie is uiterst effectief, zeker in wisselwerking 
met de meeslepende muziek. Al snel ontstaat dat magische 
moment waarop je je voelt meegenomen in een wonderlijke 
sprookjeswereld.
 Geruststellend is dat allerminst. Bruut geweld passeert de 
revue. Mistroostig zijn de vooroorlogse filmbeelden van een 
neushoorn die door twee jagers vakkundig wordt gedood 
(in het werk van Kentridge staat het met uitsterven bedreig
de dier symbool voor de oorspronkelijke bevolking van 
Afrika). Een schaduwspel van twee figuren die met knup
pels een derde persoon in elkaar slaan, herinnert aan de 
vechtende reuzen in Goya’s macabere visioenen van onop
houdelijk geweld. Bij Kentridge echter gaat de gewelddadige 
actie over in machinale routine. Daarmee wordt de afranse
ling een onheilspellende voorafschaduwing van die andere, 

veel omvangrijkere genocide, eveneens begaan door de 
Duitsers. Niet toevallig koos Kentridges vaste componist 
Philip Miller voor fragmenten van een uitvoering van Die 
Zauberflöte uit 1937 in Berlijn, die werd bijgewoond door 
kopstukken van de NSDAP. De vraag die de kunstenaar met 
deze installatie opwerpt, heeft al velen hoofdbrekens 
bezorgd, van Adorno tot Steiner: hoe bestaat het dat het 
tijdperk van weldenkendheid, wetenschap en de emancipa
toire geest van de verlichting gepaard gaat met zulke mens
onterende wreedheden?
 De animatiefilms zijn rijk aan symbolen en metaforen. 
Soms liggen de betekenissen voor de hand. Als een geografi
sche globe verandert in een schedel en uit zijn houder rolt, 
wordt de onhoudbaarheid van het empirische wereldbeeld en 
het bijhorende adagium ‘meten is weten’ nogal letterlijk geïl
lustreerd. Andere zinnebeelden daarentegen vergroten het 
raadsel. Wanneer een witte rinoceros zich opricht en als een 
gepantserde ballerina op beide achterpoten danst, wordt ons 
een glimp gegund van het onvoorstelbare dat de aandacht 
gijzelt en ontroert. De getekende gebeurtenissen hebben de 
gedroomde realiteit van tekenfilms: niets is onmogelijk, alles 
bevindt zich in een permanente staat van metamorfose en 
het publiek valt van de ene verbazing in de andere.
 De kracht van deze voorstelling schuilt in de opeenvol
ging van geconcentreerde beelden die ogenschijnlijk weinig 
verband houden (dansende neushoorns, vallende sterren, 
oude advertenties, rekentabellen) maar die elkaar niette
min aanvullen. Black Box/Chambre Noir is dan ook sterk 
gecomprimeerd, abstracter en minder verhalend dan 
Kentridges eerdere werk, dat zorgvuldig is opgebouwd uit 
archetypische beelden waarvan de emotionele impact 
wordt versterkt door de muziek.

De titel van het werk verwijst naar zowel de zwarte doos van 
het toneel als naar de donkere kamer van de fotografie 
(camera, zoeker en diafragma zijn terugkerende motieven in 
de tekeningen). Ook is het een metafoor voor de verdrongen 
herinnering die het gevolg is van traumatische ervaringen. 
Kentridge noemt het werk nadrukkelijk een Trauerarbeit, 
naar de term die Sigmund Freud gebruikte om het proces 
van rouwverwerking te beschrijven. De herbeleving van 
traumatische gebeurtenissen speelt daarin een belangrijke 
rol, om het verdriet te boven te komen, het verlies te aan
vaarden en het contact met de werkelijkheid te herstellen.
 Zoals uit krantenberichten duidelijk werd, heeft de retour
zending van twintig schedels naar Namibië de trauma’s niet 
kunnen verzachten. Het ontroerende, voldragen en diepzin
nige theater van Kentridge zou een betere remedie zijn. Een 
meesterwerk.  Dominic van den Boogerd

p  William Kentridge. Black Box / Chambre Noir, tot 25 
november, Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 
1, Amsterdam (020/531.03.10; www.jhm.nl).

Beeldende kunst – terugblik
Un-Scene II in WIELS. Onder de noemer Un-Scene organi
seert WIELS om de drie jaar een overzichtstentoonstelling 
van jonge kunstenaars die in België gevestigd zijn. Niet 
zozeer hun nationaliteit, maar het gedeelde culturele en 
sociale milieu van waaruit zij werken vormt daarbij het uit
gangspunt. Op die manier wil Un-Scene zichtbaar maken 
‘wat het maken van kunst in België vandaag diepgaand 

Museum Kurhaus Kleve – Ewald Mataré-Sammlung

Tiergartenstr. 41, 47533 Kleve

www.museumkurhaus.de

Heropening

 9. 9. 2012
Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys

Nieuwe ruimtes

Openingstentoonstelling „Mijn scheerspiegel“

Kulturpartner

       Sparkasse Kleve
Premium-Partner   

William Kentridge in Stockholm tijdens de voorbereiding van Black Box/Chambre Noire, 2005
foto: Petra Hellberg. Deutsche Guggenheim, © William Kentridge
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Beste Lezer,

U kan De Witte Raaf ook bij u thuis in de bus ontvangen. 
Een abonnement kost € 25. Voor € 37,50 kan u bij het 
abonnement bovendien een van onderstaande 
publicaties bestellen. Uw abonnement betekent een 
belangrijke steun voor het blad.

— Carl Einstein, Bebuquin of  de dilettanten van het 
wonder, Yves Gevaert, 1912 (vert. 1998)

—  Dirk Lauwaert. Artikels, Yves Gevaert, 1996
—  Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling. Essays 

over kunst, Yves Gevaert, 1997
—  Dirk Lauwaert, Dromen van een expeditie, Geschriften 

over film 1971-2001, Uitgeverij Vantilt, 2006
—  Koen Brams & Dirk Pültau, The Clandestine in the 

Work of  Jef  Cornelis, Jan Van Eyck Academie, 2009

Verdere info vindt u in het colofon.

ABONNEMENT
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T + 31.20.6257214

F + 31.20.4214606

info@slewe.nl

www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A 

NL - 1017  GD  Amsterdam

Adam Colton
08.09 – 06.10.2012

Martin Gerwers
13.10 – 10.11.2012

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa
Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

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

5 oktober 2012 van 14.00 tot 17.30 uur
Investigations II
Nut en nadeel van het promoveren in de kunsten

Samen met de Gerrit Rietveld Academie organiseert DeFKa een debat over valkuilen en
vergezichten bij het promoveren in de kunsten. Met Jonas Staal, Paula Albuquerque, Tine
Wilde, Daniela de Paulis, Hermann Gabler, Geert Mul,  Jeroen Boomgaard en Gert Wijlage.
Het debat vindt plaats in de Gerrit Rietveld Academie, Frederik Roeskestraat 96, 1076 ED
Amsterdam.

9 september t/m 7 oktober 2012
Tijdsverschijnselen - fotografie en video

S M AHK

bezielt en doorkruist’, aldus de catalogustekst van de hui
dige editie. Tegelijk ondergraaft de dubbelzinnige woordspe
ling in de titel, vertaalbaar als ‘ongezien’ of  als ‘nietscene’, 
vanaf  het begin het bestaan van een duidelijk aflijnbare 
scene in dit land.
 Voor de tweede editie van de triënnale selecteerden Elena 
Filipovic van WIELS en onafhankelijk curator AnneClaire 
Schmitz slechts twaalf  namen – een stuk minder dan bij de 
eerste editie, die een twintigtal kunstenaars samenbracht – 
aangevuld met bijdragen van Walter Swennen en Jacqueline 
Mesmaeker op uitnodiging van Olivier Foulon. Dat liet hen 
toe om meer werken te tonen per kunstenaar en de oeuvres 
op diverse wijzen en plekken met elkaar ‘te laten spreken’. 
Voorts legden ze een voorkeur aan de dag voor kunstenaars 

die er ook andere activiteiten op nahouden, zoals curator, 
schrijver, galeriehouder, uitgever of  radiomaker. Olivier 
Foulon, Michael Van den Abeele en de Duitser Peter 
Wächtler zijn bijvoorbeeld alledrie lid van de werkgroep 
rond Établissement d’en face projects; Harold Ancart en de 
Noor Steinar Haga Kristensen zijn medeoprichters van een 
galerie; Sophie Nys stichtte samen met Richard Venlet het 
publicatieplatform Grotto; en Gerard Herman is de maker 
van een educatief  radioprogramma over natuur en ornitho
logie, dat wekelijks wordt uitgezonden op Radio Centraal.
 Onderlinge diversiteit kenmerkt de realiteit van de 
Belgische scene. De curators kozen dan ook voor een mise
enscène die tegenspraak niet uit de weg ging. Dat vertaalde 
zich in groepsaccrochages waarbij werken van dezelfde 

kunstenaars in wisselende constellaties terugkeerden. De 
eerste ruimte op de tweede verdieping getuigde van een 
haast archaïsche voorkeur voor artisanale technieken en 
persoonlijke verbeelding. Tragikomische figuren die namen 
als Knucklehead Bucky en Cry Baby droegen, werden door 
Nel Aerts gekerfd in dikke houten, met acryl en spuitlak 
geverfde panelen. In de gestileerde symbolistische etsen van 
de Poolse Dorota Jurczak ontvouwde zich een sinistere 
sprookjeswereld, met elegante vogels die verwikkeld zijn in 
een strijd met bebaarde booswichten. De sculpturen in de 
ruimte – van Michaël Van den Abeele en Steinar Haga 
Kristensen – riepen vergane beschavingen op. In vergelij
king met Van den Abeeles statige ‘aardewerk’ uit beton, 
leken de assemblages van Haga Kristensen, aangeduid als 
‘heraldische monumenten’, eerder onvast en meer hybride 
van oorsprong. Die hybriditeit werd zinvoller als je wist dat 
het opschrift verwees naar Giorgio Agambens notie van 
‘eender welke singulariteit’, waarmee de theoreticus een 
zijnsvorm benoemde die elke uiting van identiteit radicaal 
verwerpt. Sophie Nys’ werk leek zowat het buitenbeentje in 
de zaal. Twaalf  ronde houten objecten, geschilderd in rode 
tinten, verwezen naar de twaalf  rode borden die Pieter 
Bruegel in 1558 met voorstellingen van Nederlandstalige 
spreekwoorden beschilderde. Door de voorstellingen van 
Bruegel tot colour fields te reduceren, alludeert Nys op de 
‘vertaalproblemen’ die gepaard gaan met culturele overle
vering. In tweede instantie stonden de losjes gegroepeerde 
monochrome borden volgens de kunstenares symbool voor, 
jawel, België: kleinschalig en bestaand uit ongelijke delen, 
die niettemin toch samenhoren.
 Vincent Meessen was een van de weinige kunstenaars 
wiens bijdrage een aparte ruimte toebedeeld kreeg: een 
zwarte doos herbergde de multimediale installatie 
Ritournelle, waarin Raymond Roussels protosurrealistische 
taalspelen gemixt en ‘gematcht’ werden met de hedendaag
se Afrikaanse hiphopcultuur. Van Nel Aerts waren verder
op ook super 8films te zien, begeleid door de requisieten die 
in de films worden gebruikt. Aerts bedient zich van dit geda
teerde medium vanwege het gradueel versnellende ritme 
waarmee de frames elkaar opvolgen, wat het slapstickeffect 
van haar zelfopgelegde, repetitieve acties versterkt. Op de 
tweede verdieping zette Gerard Herman het mechanisme 
van de loop op zijn beurt om naar een muurvullende opeen
volging van kolderieke gedichten en striptekeningen. Het 
werk van Aerts en Herman zou kunnen doen vermoeden 
dat een zekere hang naar geestigheid kenmerkend is voor de 
Antwerpse scene, maar die voorspelbare kaart werd door de 
curatoren niet getrokken.
 Erg geslaagd was de ruimte op de derde verdieping, waar 
de onrustige en visionaire taferelen met haast mythologi
sche uitstraling van Abel Auer, Dorota Jurczak en Steinar 
Haga Kristensen met elkaar gecombineerd werden. De drie 
ingeweken kunstenaars hanteren een schijnbaar folkloris
tische, contrastrijke stijl die zich niet zomaar laat herleiden 
tot een stroming, context of  generatie.
 Naast de overheersende traditionele media in deze ten
toonstelling, waren enkele videowerken te zien, vaak met 
een psychologische ondertoon. In Eléonore Saintagnans 
Lacan la chénille werd de Franse psychoanalyticus opgevoerd 
als bazige rups die het wonderland van Disneys naïeve Alice 
verstoorde met uitspraken als ‘il n’y a que la foi!’. Blind geloof  
stond tevens centraal in Peter Wächtlers videoinstallatie 
Omen. Als afstandelijke observator schetste Wächtler een 
indringend portret van de menselijke honger naar mystieke 
waarheden en parallelle realiteiten.
 Wat viel er niet te zien op Un-Scene II? Geen spoor van 
modieuze trends, gelukkig maar. Opvallend waren de afwe
zigheid van fotografie en van uitgesproken politieke stel
lingnamen. Wel formuleerde de tentoonstelling een scherp

zaalzicht met werk van Sophie Nys (wand achteraan links), sculpturen van Steinar Haga Kristensen (achteraan) en Michaël Van den Abeele (vooraan), 
en schilderijen van Nel Aerts (wand rechts)

zaalzicht met o.m. werk van Dorota Jurczak (hangend) en  
Harold Ancart (wand rechts)

zaalzicht met werk van Steinar Haga Kristensen
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G A L E R I E  G R E TA M E E R T

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 – 18:00 / RUE DU CANAL 13  – 100 BRUXELLES / OPEN VAN DI T/M ZA 14:30 – 18:00 / VAARTSTRAAT 13 – 1000 BRUSSEL
T: +32 (0)2 219 14 22 – F: +32 (0)2 219 37 21 – E: greta.meert@skynet.be

PETER JOSEPh
tot 27 oktober 

NIELE TORONI
tot 10 november

Te zien in het Caermersklooster
Provinciaal Cultuurcentrum

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) · 9000 Gent · tel. 09-269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be · www.caermersklooster.be© Eva Sereny/Camera Press/ISOPIX

TENTOONSTELLING

van 2 oktober 2012 tot eind 2017

dagelijks van 10 tot 17 uur  
gesloten op maandag, 25-12 en 1-1  
2 euro

van 12 oktober 2012 tot 13 januari 2013

dagelijks van 10 tot 17 uur  
gesloten op maandag, 25-12 en 1-1 

 8/6/4 euro

© KIK/IRPA Brussel

ROMY
SCHNEIDER

LAM GODS

Beursvennootschap
www.meritcapital.be

Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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zinnige kijk op de grenzen van het kunstenaarschap, de 
ondoorgrondelijke wortels van een beeldtaal, en de duistere 
onderlaag van de verbeelding. Dat op twee na alle deelne
mende kunstenaars in Brussel gevestigd zijn, suggereert dat 
de hoofdstad de beste context biedt om veelbelovende, inte
gere en internationaal georiënteerde praktijken tot ontwik
keling te laten komen. Anderzijds is dit simpelweg het mili
eu dat de curatoren van dienst het beste kennen. Steunend 
op die vertrouwdheid hebben ze een selecte, maar niet evi
dente groep kunstenaars voor het voetlicht gebracht, waar
van ze de eigenheid op geen enkel moment uit het zicht ver
loren. Caroline Dumalin

p Un-Scene II liep van 22 juni tot 26 augustus in WIELS, 
Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel (02/340.00.53; www.
wiels.org).

Aanwinsten
Stedelijk Museum verwerft installatie Dan Flavin. In 
1986 creëerde Dan Flavin (1933 – 1996) op uitnodiging 
van toenmalig directeur Wim Beeren een tweedelige instal
latie met tllampen voor de omgang van de eerste verdie
ping van het Stedelijk Museum. In 2011 slaagde huidig 
directeur Ann Goldstein erin om het werk opnieuw te tonen 
tijdens Temporary Stedelijk 2. Nu heeft het Stedelijk Museum 
deze bruikleen kunnen omzetten in een aankoop. Flavins 
untitled (to Piet Mondrian through his preferred colors, red, yel-
low and blue) is een eerbetoon aan Piet Mondriaan, zijn 
voorganger in abstracte kunst en voorvechter van het 
gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw. Het 
tweede onderdeel, untitled (to Piet Mondrian who lacked 
green), is hierop een aanvulling. Hoewel Mondriaan de 
kleur groen verafschuwde, gebruikte Flavin deze juist vaak. 
Binnen de lichttechniek is de derde primaire kleur immers 
niet geel, maar groen. Flavins toepassing van groen is daar
mee indirect een eerbetoon aan Mondriaans modernisme. 
De aankoop werd mogelijk gemaakt met steun van een par
ticuliere donateur, het Mondriaan Fonds en de Vereniging 
Rembrandt. Vanaf  23 september, na de heropening van het 
Stedelijk Museum, zal het lichtkunstwerk opnieuw te zien. 
Naar aanleiding van de aankoop verschijnt een onlinepu
blicatie, met onder meer essays en een niet eerder gepubli
ceerde brief  van de kunstenaar. (www.stedelijk.nl)

Gemeentemuseum Den Haag verwerft triptiek van 
Paul Thek. Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een uit
zonderlijk drieluik uit 1971 van de Amerikaanse kunste
naar Paul Thek (19331988) aangekocht. De aankoop is 
mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Het is 
het eerste monumentale schilderij van Thek binnen de 
Collectie Nederland. Het werk is een voorbeeld van de eer
der mythisch, symbolisch getinte kunst van de jaren 70, 
een stroming die in Nederland nauwelijks vertegenwoor
digd is. Paul Thek, vooral bekend om zijn installaties, woon
de af  en toe in Nederland en had hier ook tentoonstellingen. 
De triptiek loopt uit de pas met de rest van het oeuvre, dat 
schuurt, ontregelt en vaak politiek geladen is. Thek heeft op 
poëtische wijze zijn levensmotto ‘Life is just a bowl of  cher
ries’ in beeld gebracht. De betekenis – het leven is plezierig 
– heeft ook een sterk ironische kant. Het drieluik van Paul 
Thek is op dit moment te zien in het Haags Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41, Den Haag (www.gemeentemuseum.
nl).   Vereniging Rembrandt toont op de website de 
Verrijking hoe deze nieuwe aanwinst de bestaande 
Nederlandse openbarekunstverzameling in een nieuw dag
licht zet. (www.deverrijking.verenigingrembrandt.nl)

Publicaties
Na de zondvloed. De ‘Wondelgemse Meersen’ van 
Stephanie Kiwitt. De voorbije jaren liep aan het KASK het 
project ‘De fotograaf  in de stad’. Het project sloot aan op het 
onderzoek en de tentoonstelling over Edmond Sacré van het 
Gentse stadsmuseum, en fungeerde meteen ook als repliek 
daarop. Sacré was als huisfotograaf  van de toenmalige 
commissie voor monumentenzorg getuige van de transfor
matie en musealisering van het Gentse stadscentrum rond 
1900, en hij is de auteur van enkele van de meest beeldbe
palende zichten van Gent, zoals dat van ‘de drie torens’.
 Hoe kan een stad vandaag betekenis krijgen of  vasthou
den, of  een ‘identiteit’ verwerven? Onzekerheid, de angst om 
‘gelijk’ te zijn en in die ‘gelijkheid’ te verdwijnen, bevangt 
niet enkel individuen en groepen, maar ook naties en ste
den. De steden zoeken een ‘gezicht’ en een ‘identiteit’, plaat
sen en manieren om helemaal ‘zichzelf ’ te zijn, net op het 
moment dat ze meer en meer op elkaar gaan lijken, en oplos
sen in een veralgemeende verstedelijking. Tegelijk wordt 
deze homogenisering in de poststructuralistische intellectu
ele en artistieke cultuur als een conditie beschouwd, en wel
haast geheroïseerd. Het nomadische subject en de mens 
zonder eigenschappen worden gewaardeerd, en het denken 
over de stad zoekt de ‘nietplaats’ op: de generische ruimte, 
de banale, verwisselbare, anonieme plek…
 Hoe kijkt een fotograaf  vandaag naar Gent? Een der gese
lecteerde kunstenaars voor het KASKproject was de Duitse 

fotografe Stephanie Kiwitt (°1972). Bij de eindpresentatie 
verscheen haar kunstenaarspublicatie over ‘De Wondelgemse 
Meersen’, een honderd hectaren groot en onbestemd gebied 
in de bovenrand van Gent. Het is een bijzonder en intrige
rend beeldverhaal.
 De publicatie heeft een colofon die het project situeert, 
maar bevat geen inleiding of  commentaar. De omslag is 
identiek aan het grootste deel van de inhoud: drie rijen van 
drie foto’s per pagina, staand, zonder titel, maar wel voor
zien van het identificatienummer dat de camera automa
tisch toekent, en een leesorde aangeeft: van boven naar 
beneden en van links naar rechts. Naar het einde toe wordt 
deze bladschikking even onderbroken door tien fullpagefo
to’s. De reeks begint op de voorpagina met ‘MG 0049.CR2’ 
en eindigt op de achterkant met ‘MG 9700.CR2. Uit de 
nummering blijkt onmiddellijk dat het om een selectie gaat 
uit duizenden beelden. De bladschikking, die herinnert aan 
een blad contactafdrukken, oogt zakelijk en documentair.
 Het beeld dat Kiwitt voorstelt is paradoxaal: ze documen
teert met reeksen closeups zeer uitgebreid en gedetailleerd 
wat er in de Wondelgemse Meersen te zien is, maar het eind
resultaat van al die visuele informatie is niet het treffend 
portret van een specifieke plek, maar een treffende typering 
van een soort gebied. Dat komt doordat de essentiële ele
menten ontbreken die een gebied of  ruimte omvormen tot 
een landschap, tot een geheel van met elkaar verbonden 
plaatsen. Om op een traditionele, archaïsche manier ruimte 
op te laden met betekenis en ‘plekken’ te maken, zijn er 
immers maar twee middelen: de grens en het centrum. 

TIM VAN LAERE GALLERY
Verlatstraat 23-25  2000 Antwerp Belgium
Tel +32 3 257 14 17   Fax +32 3 257 14 25
info@timvanlaeregallery.com   www.timvanlaeregallery.com

JONATHAN MEESE
6 September  - 20 October 2012

TOMASZ KOWALSKI 
25 October  - 1  December 2012

Dirk Zoete: “The Big Convoy”
25 oktober – 1 december 2012 

Wesley Meuris: “Collection Rooms”
6 december – 26 januari 2013

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40  B-2018 Antwerpen, Belgium
 Tel + 32 (0)3 216 30 28    Fax +32 (0)3 290 66 07  Mob + 32 (0)477 756 721
Open Wednesday – Saturday 2 – 6 pm
mail@anniegentilsgallery.com  www.anniegentilsgallery.com

Stephanie Kiwitt

Wondelgemse Meersen, 2012, Kodoji Press (Baden, CH)
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Koningin Fabiolazaal Antwerpen
15.09.2012 — 24.02.2013 www.kmska.be

Sint LucaS 
antwerpen 
op BiennaLe 
interieur 2012
eMrG (experiMentaL Media 
reSearch Group) 
preSenteert 
VaLence
BudafaBriek, daM, 
kortrijk
juweeLontwerp
edeLSMeedkunSt 
preSenteert aanGekLee(f)d
een GueriLLa-actie 
in kortrijk
Van 20 tot 28 oktoBer 2012
aLLe info op 
www.SintLucaSantwerpen.Be 
www.interieur.Be

SLA_adv_interieur_120829.indd   1 30/08/12   08:07

OPENING
October 25th (6 to 9pm)

EXHIBITION
25.10 - 24.11.2012

Guy MEES
Lost Space

59 rue Van Eyck straat B-1050 Brussels 
tel +32 471 88 26 17  / www.anyspace.be

Kazuo Shiraga   7 september - 20 october 2012

 
Vlaeykensgang   oude Koornmarkt 16   2000 Antwerp   
+32 477 88 80 60   info@axelvervoordtgallery.com

AVG.AD_SHIRAGA(WitteRaaf_125x184H).indd   1 13/08/12   15:49
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Joris Ghekiere
16.09 – 28.10.2012   Opening op beide locaties zondag 16 september, 14 - 19 uur 

Sequence
galerie TRANSIT 

Zandpoortvest 10
2800  Mechelen
T +32 15 336 336
M +32 478 811 441

www.transit.be

open vrijdag, zaterdag & zondag 
14 - 18u of na afspraak

A Choice
CypresGalerie
Vaartstraat 131
3000 Leuven
T +32 16 29 77 37
M +32 495 52 80 97

www.cypresgalerie.be

open maandag tot zondag 
14 -18u of na afspraak

Grenzen maken onderscheid, creëren tegenstellingen, 
waardoor het besef  ontstaat dat er een ‘hier’ en een ‘daar’ 
is. Een centrum is opgehoopte betekenis, die uitstraling 
heeft of  een aantrekkingskracht. Op deze wijze wordt een 
ruimte gehiërarchiseerd en is oriëntatie mogelijk. Een ruim
te die gedifferentieerd en gehiërarchiseerd is, gestructu
reerd en georganiseerd, bestaat uit ‘plekken’, en daar kan 
men ‘weten waar men is’.
 In de Wondelgemse Meersen (zoals te zien in het boek van 
Kiwitt) ontbreekt deze structurering. Het boek van Kiwitt 
toont een gebied met buitengrenzen – nu en dan botst de 
camera immers op een afrastering, op een omheining. Maar 
aan de kant waar de camera ronddwaalt, in de Meersen, 
zijn alle plekken gelijk. Er is geen punt waar men zich op 
kan richten. Men weet niet waar men is. Enkel eindeloos 
ronddwalen in hetzelfde is mogelijk. Zeker, de ‘grond’ die de 
closeups laten zien is niet gelijk, want er zijn reeksen met 
modder, met struikgewas, met verbrande aarde, met gras, 
met kapotte koterijen, met sluikstort. Maar deze verschillen 
doen er nauwelijks toe omdat de ‘vorm’ overal dezelfde is.
 Wat steeds allereerst naar voor komt is de afwezigheid 
van ordening en structuur. Elke foto (alle foto’s in het boek, 
en de 9700 foto’s waaruit de selectie gemaakt is) zegt: niets 
hier is gemaakt, niets is beslist. En zelfs: niets hier is gegroeid. 
Want in groei, in de natuur, werkt een dynamiek die vor
men en organismen voortbrengt, gehelen die op zichzelf  
bestaan en zich enigszins afzonderen. In deze beeldreeksen 
is er echter geen element dat domineert. Dikwijls ligt een 
voorwerp wel letterlijk in het midden van het beeld. Maar 
het ligt er verloren, het straalt niet uit, het heeft niets te 
maken met wat ernaast ligt, het organiseert de ruimte niet, 
en het geeft zelfs nauwelijks een aanduiding van schaal. De 
ene uitzondering hierop is een dubbele pagina met foto’s 
van de Meersen in de sneeuw: het sneeuwtapijt bedekt de 
verwarring, en isoleert wat boven het wit uitsteekt, en zo 
ontstaat er – even – een landschap. Even lijkt het alsof  al 
wat daar verloren ligt, toch samenkomt in iets wat op een 
‘wereld’ lijkt.
 De wijze waarop de Meersen hier verschijnen is vanzelf
sprekend het effect van de manier waarop Kiwitt fotogra
feert en de beelden presenteert: in reeksen, als een herha
ling, insisterend. Frontale, bijziende beelden. Er is weinig 
afstand in de voorgrond of  helemaal geen voorgrond, er is 
weinig of  geen doorkijk of  verte, nauwelijks hemel, zeer zel
den een tweede plan. Het beeld lijkt willekeurig gekadreerd, 
met de suggestie dat ‘dit alles’ eindeloos doorloopt. Bij het 
boek is één poster los toegevoegd, die kan dienen als hand
leiding en leeswijzer: te midden van de ‘informele’ rommel 
te zien op alle andere foto’s ligt een stuk landkaart. Een 
landkaart is iets wat de wereld schematiseert, wat toelaat te 
weten waar je bent en waar je heen kan. Men kan de 
Wondelgemse Meersen echter wel fotograferen, maar niet 
schematiseren. Hiervan valt, net zo min als van de zee, een 
‘kaart’ te maken. De landkaart herinnert hier te midden 
van het vuil en de modder wel aan ‘leesbaarheid’, maar is 
zelf  onbruikbaar en verloren.
 Men zou verwachten dat deze afwezigheid van structuur 
en van samenhang verschijnt als ‘chaos’, of  – met meer 
hedendaagse frases – dat de verdamping van de identiteit 
hier een ‘leegte’ of  een afwezigheid oproept, of  zelfs een 
apeiron die nog onder de ‘plaatsloosheid’ schuilt. Maar dat 
is, opmerkelijk, net niet het geval. Deze lange reeks van in 
elkaar schuivende, overlappende, verschuivende beelden 
zakt niet weg in een homogene, neutrale afwezigheid van 
betekenis, maar vertelt een welbepaald mythisch verhaal. 
Kiwitts boek over de Wondelgemse Meersen schetst een 
scherp, waarheidsgetrouw portret van de Wereld na de zond-
vloed. Het tweede begin. Niet het paradijs na de schepping, 
maar het moment waarop het grote water opnieuw gezakt 

is en al het wrakkige, dat op de bodem ligt, terug bloot komt. 
De Wondelgemse Meersen in Kiwitts boek zijn geen 
‘natuur’, geen cultuur aangevreten door de tijd, geen marge 
of  non-place, geen ruïne en geen vuilnisbelt. Het is de wereld 
na de catastrofe, na een grote gebeurtenis die alles door 
elkaar heeft gegooid en de wereld heeft uitgewist, waarbij de 
‘natuur’ en de ‘cultuur’ gelijkelijk verwoest zijn. Er blijven 
dingen over, maar de plaatsen zelf  zijn verdwenen. De beelden 
van Kiwitt zijn niet te onderscheiden van de foto’s na de 
tsunami.
 De reeds genoemde fullpagefoto’s onderscheiden zich 
doordat de camera, steeds naar de grond gericht, op iets 
botst. De tien beelden leggen ontmoetingen vast. Het gaat 
telkens om het ‘portret’ van een afgebroken of  afgezaagde 
boom die, frontaal en ongeveer manshoog, uit dit wrakkig 
gebied oprijst. Deze foto’s tonen de oergeste van het bouwen: 
verticaliteit, het rechtop zetten van een steen, een menhir, 
een zuil. Te midden van de woestenij – te midden van het 
boek dus – heeft de chaos toch niet het laatste woord, maar 
kondigt zij (opnieuw) de architectuur aan. Waarmee Kiwitt 
zonder woorden haar punt maakt en toont hoe klein de bete
kenissen zijn en hoe ‘onduidelijk’ de wereld is, maar tegelijk 
toont dat, wanneer men dat wil, er steeds opnieuw een Groot 
Verhaal voor het beeld schuift. Bart Verschaffel

p Wondelgemse Meersen van Stephanie Kiwitt verscheen in 
2012 bij Kodoji Press, Winfried Heininger, PO BOX, 5401 
BADEN (CH) (056.221.61.61; www.kodoji.ch). ISBN 
9783037470442.

Gijs van Oenen. Nu even niet! Over de interpassieve 
samenleving. De emancipatie van de hedendaagse wes
terse mens lijkt na minstens twee eeuwen voltooid: politieke 
besluitvorming verloopt volgens de regels van de parlemen
taire democratie, in diverse domeinen is er mogelijkheid tot 
participatie en overleg, en de eigen mening wordt meestal 
hoog gewaardeerd of  minstens gerespecteerd, niet in de eer
ste plaats om wat die mening inhoudt maar omdat ze eigen 
is, op een persoonlijke manier werd verworven, en dus niet 
van buitenaf  opgelegd. Die emancipatie, evenwel, blijkt niet 
alleen als een lust maar evenzeer als een last te worden 
ervaren. Wie geëmancipeerd verantwoordelijkheid neemt 
en dus mee de regels, wetten, normen en idealen bepaalt 
waarnaar gehandeld moet worden, kan zich ook moeilijk 
van dit normatieve kader distantiëren. De norm die we 
(mee) bepalen is meteen onze eigen norm en dus geen 
vreemd gegeven waardoor we ons als sociaal en moreel sub
ject niet aangesproken hoeven te voelen. Integendeel, het 
wordt als hypocriet en dus laakbaar beschouwd om de eigen 
normen niet na te leven, te doen alsof  ze er niet zijn, of  te 
suggereren dat ze vooral voor anderen gelden. Nochtans 
lijkt grens en normoverschrijdend gedrag opgang te maken 
en wordt het alvast als een van de problemen van deze tijd 
aangemerkt: vanuit verschillende hoeken is er een toene
mende bezorgdheid om losgeslagen jongeren, een maat
schappij op drift, verharde omgangsvormen, rücksichtslose 
zelfverrijking enzovoort. Daaraan wordt vaak een verva
gend normbesef  verbonden, al dan niet met verwijzing naar 
afwezige ouders, falende politiek, of  een toegenomen indivi
dualisering.
 Het interessante aan Gijs van Oenens boek ligt in het toe
voegen van een sterk, enigszins contraintuïtief  idee aan 
deze diagnose. Volgens de auteur neemt het normbesef  niet 
af, maar wel onze bereidheid om volgens die normen te 
leven, net omdat het zelfgekozen normen zijn. In de mate 
dat normen sinds de jaren 60 interactief tot stand komen – 
en dus niet louter passief  als een noodzaak worden ervaren 
– voelen die normen anders aan. Ze zijn niet alleen een 

objectieve last, maar zijn ook lastig geworden omdat ze ons 
als een subjectieve schaduw overal volgen. Die nadrukke
lijke aanwezigheid van normen maakt dat Van Oenen van 
metaalmoeheid kan gewagen: net zoals metaal onder voort
durende en wisselende belasting scheurtjes gaat vertonen, 
wordt ons normbesef, door de interactieve en dus persoon
lijke grondslag ervan, ontregeld en minder alert. Kortom, 
net omdat we normen zelf  zijn gaan kiezen, raken we er ook 
sneller door vermoeid, met een schijnbaar verlies aan 
normbesef  tot gevolg. Omdat het onze normen zijn, hebben 
we geen excuus om ons niet aan normen te houden, maar 
net daarom neigen we ertoe normen sneller te overtreden. 
Alsof  we onszelf  af  en toe toestaan blind en doof  voor nor
men te zijn, want wie ze soeverein installeert kan er even 
soeverein genoeg van hebben en zichzelf  de wens toestaan 
met rust gelaten te worden. ‘Nu even niet!’, zoals de veelzeg
gende titel van het boek luidt.
 In het eerste hoofdstuk wordt de ‘interactieve metaal
moeheid’ afgebakend ten aanzien van het door Slavoj Žižek 
en Robert Pfaller gepopulariseerde begrip ‘interpassiviteit’. 
Zoals Van Oenen opmerkt is dit begrip verre van eenduidig 
en misschien net daarom op verschillende manieren inzet
baar binnen verschillende domeinen van de kunst en cul
tuurfilosofie. De auteur weerhoudt de idee van het uitbeste-
den van verantwoordelijkheid, van interpretatieve arbeid, 
van genieten, van geloven, of  van de mogelijkheid tot parti
cipatie, op die momenten dat het individu dit zelf  zou moe
ten of  kunnen doen, maar voegt eraan toe dat interpassivi
teit een recent gegeven is, dat niet begrepen kan worden 
zonder een toegenomen interactiviteit. Hier lijkt zich een 
sociologische wetmatigheid af  te tekenen: als interactiviteit 
en dus de ruimte voor inspraak en zelfbeschikking groeit, 
dan zal ook (de wens tot) interpassiviteit toenemen. Dit 



De Witte Raaf  – 159 / september – oktober 2012 Ondertussen 18

SELTZER . ARCHIVE
7 september - 20 oktober 2012

“R U I M T E   M O R G U E N”
A WINDOW WITH ANOTHER VIEW
Waalsekaai 21-22  |  2000 Antwerpen
Open donderdag t/m zaterdag 14-18 uur 
03 248 08 45 – morguen@telenet.be
www.antwerpart.be
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GALERIE TATJANA PIETERS

PHILIPPE VAN SNICK

Exhibition
09.09 - 28.10.2012

WED - SUN FROM 2 - 6 PM
& BY APPOINTMENT

NIEUWEVAART 124 / 001
B - 9000 GENT

WWW.TATJANAPIETERS.COM

Expo Chicago Art Fair 
20.09 - 23.09.2012
Philippe Van Snick & Heide Hinrichs

Allies / The Archive Revisited

sterkt Van Oenen in de overtuiging dat interpassiviteit een 
heel recent en dus historisch aanwijsbaar gegeven is, waar 
Žižek, Pfaller en co dit minder of  niet in rekening brengen. 
Vanuit hun lacaniaanse achtergrond menen ze dat de men
selijke subjectiviteit door en door interpassief  is: de symboli
sche orde die de omgang tussen mensen onderling en hun 
producten regelt, wordt door niemand echt geloofd, maar 
tegelijk wordt dit geloof  wel aan de anderen toegeschreven. 
Daardoor behoudt het individu een afstand ten aanzien van 
datgene wat hem als sociaal wezen nochtans bepaalt, en 
wordt het naïeve geloof  in, bij wijze van voorbeeld, het com
munisme aan anderen uitbesteed. Op die manier kan het 
individu zichzelf  heimelijk als toch iets verstandiger en 
meer authentiek dan de anderen beschouwen. Dit is even
wel een misverstand, want net dit uitbesteden van het affir
matief  omarmen van een bepaalde symbolische orde houdt 
deze in stand en garandeert haar werkzaamheid.

Van Oenen lijkt voor deze analyse van een gegeneraliseerde 
pathologie terug te deinzen, om de evidente reden dat dit 
niet meteen duidelijk maakt hoe men dan wél op onverdeel
de wijze autonoom en geëmancipeerd kan zijn. Dat is een 
probleem waarmee elke lacaniaanse cultuurkritiek worstelt, 
maar de argumenten waarmee Van Oenen het psychoanaly
tische perspectief  bekritiseert maken ook duidelijk hoe sterk 
hij ervan uitgaat dat we met zijn allen geëmancipeerde, zelf
beschikkende individuen zijn, die van de weeromstuit inter
actieve metaalmoeheid vertonen. Dit blijkt ook uit zijn afwij
zing van de aandacht vanuit lacaniaanse hoek voor het 
kapitalisme om de hedendaagse vormen van subjectivering 
te kunnen situeren: het is hem om de Verlichting als eman
cipatoir project te doen, dat zijns inziens net in de voltooiing 
ervan ons met het probleem van de interpassiviteit als een 
onvoorzien neveneffect opzadelt. Toch had de focus op het 
kapitalisme en de haar begeleidende neoliberale ideologie tot 

een andere probleemstelling kunnen leiden. Vanuit die 
optiek is het hedendaagse individu helemaal geen vrij, voor 
zichzelf  normen uitschrijvend, interactief  subject, maar, 
eenvoudig gesteld, het afvalproduct van een systeem dat 
zich in het beste geval de illusie van autonomie kan veroor
loven. De recente interpassiviteit is in dat opzicht niet zozeer 
het effect van een verhoogde interactieve zelfbepaling, maar 
de even vertwijfelde als logische reactie op een ideologie die 
uitlegt dat het kapitalisme niemand iets verschuldigd is en 
dat een mensenleven maar gerechtvaardigd kan zijn in de 
mate dat het wordt weggecijferd in functie van een economi
sche noodzakelijkheid. Dominiek Hoens

p Gijs van Oenen, Nu even niet! Over de interpassieve samen-
leving, verscheen in 2011 bij Van Gennep, Nieuwezijds 
Voorburgwal 330, 1012 RW Amsterdam (020/624.70.33; 
www.vangennepboeken.nl).

Nieuwe publicaties

• Inge Braeckman. Incantaties 1. Gent: PoëzieCentrum, 
2011. 48 blz. ISBN 9789056551445
Van alle soorten boeken is de poëziebundel wellicht het meest 
geschikt om de subtiliteiten van typografie en vormgeving tot 
uiting te laten komen. Dat moet de Gentse dichteres Inge 
Braeckman ook gedacht hebben toen ze de kunstenaar Jan 
Vercruysse vroeg om haar recente bundel te ontwerpen. Jan 
Vercruysse is berucht voor de compromisloze en strenge aanpak 
van zijn catalogi, edities en kunstenaarsboeken. Een poëziebun
del hoeft niet per se een losse aaneenschakeling te zijn van 
gedichten, verpakt in pocketformaat met een cover bedacht door 
de managementafdeling van een uitgeverij. Jan Vercruysse koos 
voor een groot formaat, dat alle plaats biedt om te tonen hoe een 
uitgekiende typografie bijdraagt aan het kijk en leesplezier van 
de poëzieliefhebber. Rust en concentratie zijn hier het resultaat 
van een gecontroleerde behandeling van wit en tekst. De 
nadrukkelijke, maar sobere onderverdeling van de gedichten 
levert, zonder gebruik te maken van paginanummers, toch een 
overzichtelijk geheel op. En dat verheldert de doordachte poëzie 
van Inge Braeckman. Het is alsof  de gedichten in het licht staan. 
Deze symbiose krijgt men niet zo vaak te zien in poëzieland 
Vlaanderen.

• Denmark. tegenArchieven 1972 – 2012. Antwerpen: 
Guy & Linda Pieters Editions / Pandora Publishers n.v. 
2012. 510 blz. ISBN 9789053253410
Van de Antwerpse kunstenaar Denmark (een pseudoniem 
afgeleid van het joviale ‘den Mark’) verscheen recent een kloeke 
monografie. Zoals vele kunstenaars in de jaren 60 en 70 vertrok 
zijn artistieke loopbaan van een statement. Verontwaardigd over 
de onophoudelijke en onoverzichtelijke stroom informatie in de 
gedrukte media, besloot Denmark eind jaren 70 om de dragers 
van die informatie (kranten, boeken, tijdschriften, dossiers…) zo 
te bewerken dat de inhoud niet meer te consulteren viel. Meestal 
vertrekt Denmark vanuit gestapelde pakketten, die hij kan 
versnijden, persen, kleven, plooien, vastschroeven, verpulveren, 
invriezen enzovoort. Het resultaat zijn objecten, sculpturen of  
installaties. Anders gezegd: Denmark gebruikt gedrukte media 
als materiaal en sculptuur als medium. Soms groeien deze 
werken uit tot monumentale, minimalistische blokken of  
bundelingen die opgesteld staan op de vloer of  in unieke 
bibliotheekkasten of  archiefrekken. In deze nieuwe monografie, 
vormgegeven in een nononsensestijl, is te zien hoe Denmark 
bijna vier decennia lang trouw bleef  aan deze werkwijze. Het 
boek, gebonden in grof  linnen, opent met het motto: multum, 
non multa (kwaliteit, geen kwantiteit). Na een situerende tekst 
van Johan Pas volgen de afbeeldingen, chronologisch verdeeld in 
categorieën: horizontaal versneden boeken, verticaal versneden 

boeken, horizontaal versneden kranten, horizontaal versneden 
boeken of  magazines aangebracht op planken, archieven geperst 
tussen lijmschroeven, vouwwerk, tijdelijke installaties en zo 
meer. De formele varianten zijn legio. Het ontoegankelijk maken 
van de inhoud en het formalistisch benaderen van de dragers 
leveren dikwijls gesloten, doodse objecten op, maar soms is het 
resultaat ook speels of  humoristisch. En toespelingen op ecologie 
of  de kunstmarkt trekken het monomane oeuvre nog meer open.

• Catherine Morris / Vincent Bonin, red. Materializing Six 
Years. Lucy R. Lippard and the Emergence of  Conceptual 
Art. London / New York: The MIT Press / Brooklyn 
Museum, 2012. 275 blz. ISBN 9780262018166

In 1973 verscheen het boek Six Years: The dematerialisation of  the 
art object from 1966 to 1972 van Lucy Lippard. Het unieke van 
deze publicatie is dat de auteur niet zozeer een studie maakt van 
haar onderwerp, maar een chronologische lijst verstrekt van 
artistieke gebeurtenissen aan de hand van een bibliografie, 
gedocumenteerd met foto’s, interview en tekstfragmenten, 
statements, kunstwerken, film en videostills en zo meer. 
Zodoende ziet de lezer als het ware de conceptuele kunst uit de 
pagina’s van het boek oprijzen. Van 14 september 2012 tot 3 
februari 2013 is in het Brooklyn Museum in New York een 
tentoonstelling te zien waarin gepoogd wordt de informatie uit dit 
boek in een fysieke en ruimtelijke presentatie om te zetten. Hierbij 
is vooral gebruik gemaakt van het archief  van Lucy Lippard, die 
destijds nauwe contacten had met veel conceptuele kunstenaars. 
In de publicatie bij de tentoonstelling worden veel oorspronke
lijke, vroege werken en documenten gereproduceerd. Het boek 
getuigt van de compromisloze houding die de vroege conceptuele 
kunst aanvankelijk kenmerkte en bevat historisch verhelderende 
teksten van Catherine Morris, Vincent Bonin en Julia Bryan
Wilson. De auteurs onderzoeken de veranderende verhouding 
tussen de curator, kunstcriticus en kunstenaar, en nemen de 
politieke dimensie van de conceptuele beweging onder de loep. 
Het belangrijkste is evenwel dat voor het eerst de rol van Lucy R. 

Lippard zélf  belicht wordt. Het boek toont aan dat zij een enorme 
katalyserende rol heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis en 
verspreiding van de conceptuele kunst.

• Dennis Tyfus. Mss Meesterd. Antwerpen: Ultra Eczema, 
2012.

De Antwerpenaar Dennis Tyfus is een artistieke duizendpoot. Hij 
is bekend als de man achter het experimentele muzieklabel Ultra 
Eczema, maar duikt als kunstenaar met een do it yourselfattitude 
ook steeds meer in het reguliere kunstcircuit op. Het werk van 
Dennis Tyfus is beïnvloed door de snelle, reproduceerbare en 
efemere kunst van de mailartbeweging uit de jaren 70, maar 
ook door de vormgeving van de punk uit diezelfde periode – twee 
artistieke genres die graag hun middelvinger opstaken naar het 
establishment. Dennis Tyfus is niet nostalgisch, maar de 
middelvinger is er nog wel. In de loop der jaren heeft hij een 
netwerk uitgebouwd van gelijkgestemden (jawel, net zoals de 
mailartkunstenaars) waarop hij kan rekenen om zijn vele 
artistieke projecten te realiseren en distribueren. Onlangs besloot 
hij om een maandelijkse periodiek uit te geven onder de ironische 
titel Mss Meesterd. De eerste aflevering verscheen in april 2012. 
Buiten de titel en een kort colofon bevat het nummer geen tekst. 
Er is geen inleidend statement opgenomen dat de intenties van 
Dennis Tyfus verduidelijkt. Elke aflevering is van begin tot einde 
gevuld met beeldmateriaal: tekeningen, montages, collages, 
foto’s… Soms zijn werken opgenomen van vrienden. Wat dit 
project nog boeiender maakt, is dat Tyfus duchtig varieert met 
papiersoorten, kleuren (sommige afleveringen zijn monochroom) 
en druktechnieken. Zo bestaat de derde aflevering uit een 
fotografische portrettencyclus, gezeefdrukt door de Antwerpse 
kunstenaar Gerard Herman. Jef  Cuypers staat telkens in voor de 
layout. Het formaat en het aantal pagina’s (20) blijft hetzelfde. 
Het project kan gevolgd worden op ultraeczema.com.

Samenstelling: Marc Goethals

Call voor Curatoren
 
De Pianofabriek stelt haar tentoonstellingsruimte  
ter beschikking aan autonome curatoren voor het  
realiseren van projecten binnen de beeldende kunsten.
Eerstkomende uiterste inschrijvingsdatum: 
15 juni 2012. Periodes van mei 2013 tot april 2014.

Meer info en foto’s op de website www.pianofabriek.be 
en via email naar geert.steendam@pianofabriek.be



De Witte Raaf  – 159 / september – oktober 2012 Ondertussen 19

Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-zo 14-18u
❑ ‘Façade’ – Charlotte Moth, Jurgen Ots, 
Dirk Zoete, Lotte Van den Audenaeren, Stijn 
Ank, Stefaan Dheedene… [22/9 tot 18/11]

Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 – 053 73 23 45 
ma-vr 10-12u – 13-17u/za-zo 14-18u
❑ ‘Rebellen van Boon’ – Louis Paul Boon 
(1912-1979) [tot 23/9]

Aarschot

CC Het Gasthuis
Gasthuisstraat 22 – 016/56.48.24 
❑ ‘Huiselijke storingen’ – Sarah & 
Charles, Vadim Vosters, Bruce Nauman, 
Jos De Gruyter en Harald Thys, Leon 
Spilliaert, Paul Joostens… [tot 28/10]

Antwerpen

Annie Gentils Gallery
Peter Benoitstraat 40 – 03/216.30.28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Encyclopedia of Vibration. Part I 
(groundfloor)’ – Lore Vanelslande [tot 
20/10] ❑ ‘Sanitary Section, Installations 
from 2005-2007’ – Els Vanden Meersch 
[tot 20/10] ❑ ‘Works of the last 2 years’ 
– Dirk Zoete [18/10 tot 30/11]

Artists space LOCUS SOLUS
Pourbusstraat 14 – 0610128996 
vr-za 14-18u
❑ ‘Dralend’ – Guy Rombouts [tot 13/10] 
❑ ‘Voorwaarts’ – Albert van der Weide 
[tot 13/10]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Kazuo Shiraga [tot 20/10]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Jonge makers denkers dromers: de 
toekomst van het gesticht’ – UR Architects 
[26/9 tot 28/10] ❑ ‘The Ambition of the 
Territory. Ontwerpen aan een metropolitaan 
Vlaanderen’ – AWJGGRAUaDVVTAT 
[5/10 tot 6/1/2013] ❑ ‘Jonge makers 
denkers dromers’ – Gijs Van Vaerenbergh 
[8/11 tot 6/1/2013]

Extra City – Kunsthal Antwerpen
Tulpstraat 79 – 03 677 16 55 
woe-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘Elements for a Retrospective #1: 
Someone you’ve never seen before’ – 
Steve Van den Bosch [tot 30/9]  
❑ ‘Anarchism without adjectives. 
Cross-examination #1: On the Work of 
Christopher d’Arcangelo, 1975-1979’ 
[tot 30/9] ❑ ‘Cross-examination #2: How 
Much Fascism?’ [5/10 tot 4/11]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘From Here On’ – Hans Aarsman, 
Constant Dullaart, Pavel Maria Smejkal, 
Monica Haller, Laurence Aëgerter… [tot 
30/9] ❑ ‘Stadsfotograaf Antwerpen’ – 
Elisabeth Broekaert, Dan Zollman, 
Maarten Vanden Abeele, Patrick De Roo, 
Alex Salinas [tot 30/9] ❑ ‘Murder is My 
Business’ – Weegee [19/10 tot 
27/1/2013] ❑ ‘Scenes of Life’ – 
Lucie&Simon [19/10 tot 27/1/2013]  
❑ ‘S’ – Gert Jochems [19/10 tot 27/1/2013]

Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 – 03.231.77.42 
wo-za 14-18u
❑ ‘Adam Jeppesen’ [tot 20/10]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Rondom Permeke’ 
– Constant Permeke, Frits Van den 
Berghe, Gustave De Smet, Edgard Tytgat, 
Jean Brusselmans… [tot 24/2/2013]

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 – 03/222.93.20 
di-zo 10-17u
❑ ‘Villa Isengrimus. Louis Paul Boon’ 
[tot 4/11]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-za 14-18u
❑ ‘Blumen’ – Bernd Lohaus 
(tentoonstelling ingericht door Manfred 
Pernice) [tot 20/10]

Lokaal 01 – Antwerpen
Provinciestraat 287 – 03.238.81.66 
vr-za 13-17u
❑ Peter Hulsmans & Anne-mie Melis 
[tot 6/10]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Een kwestie van leven en dood en 
zingen’ – Jimmie Durham [tot 18/11]  
❑ ‘Nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 # 
4: centrum voor hedendaagse kunstuitingen’ 
– Guy Mees, Henri Michaux, Luc Peire, Jef 
Verheyen, Mark Verstockt, Camiel Van 
Breedam… + Nadia Naveau [tot 25/11]  
❑ ‘Collectie XXXI: 5 ensembles, 25 jaar 
M HKA’ – Gordon Matta-Clark, Antoni 
Muntadas, ORLAN, Guillaume Bijl, Paul 
De Vree [5/10 tot 20/1/2013]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Meesterwerken in het MAS. Vijf 
eeuwen beeld in Antwerpen’ [tot 30/12]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
september 10-19u / Oktober tot maart: 
10-17u
❑ ‘Braempaviljoen: selectie uit de 
Middelheimcollectie’ – Bernhard 
Willhelm en Jutta Kraus [tot 13/1/2013] 
❑ Thomas Schütte [tot 13/1/2013]  
❑ ‘(W)onderweg. Ontmoeting van 
beeldende kunstenaars en een groep 
creatieve mensen met autisme’ – Floris 
Vanhoof, Gerard Herman, Sine Van 
Menxel… [tot 29/9]

Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 – 03 232 42 37 
di-zo 10-17u
❑ ‘Pieter Bruegel ongezien!’ [tot 14/10]

NK Gallery
Museumstraat 35 
wo-za 12-18u
❑ Alexei Kostroma [tot 20/10]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Four Stomachs’ – Nina Beier [tot 
1/1/2016] ❑ ‘Cabinet d’ignorance’ – 
France Fiction [tot 1/4/2013] ❑ Dexter 
Sinister, Watch Wyoscan 0.5 Hz [22/9 tot 
23/3/2013] ❑ ‘You owe me big time’ – 
Chosil Kil [22/9 tot 3/11]

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt – 03/231.30.33 
ma-vr 10-17u za 10-15u 18-21u zo 
13-16u
❑ ‘Reünie, van Quinten Metsijs tot Peter 
Paul Rubens. Meesterwerken uit het 
Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal’ [tot 31/12/2017]

Parkloods, Park Spoor Noord
Damplein 31 – 37 – 3 201 13 08 
di-zo 10-18u
❑ ‘Piëtas’ – Jan Fabre [tot 23/9]

Reuzenhuis
Turnhoutsebaan 110 – 03 677 1655 
wo-zo 14-19u do 14-20u
❑ ‘New Ways to Work. Entrée>Exit #5. 
Afgestudeerde kunstenaars en 
ontwerpers van Sint-Lucas/Koninklijke 
Academie (Antwerpen). Selectie: Alan 
Quireyns’ [3/11 tot 16/12]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Seltzer Archive’ – Andreas Seltzer 
[tot 20/10]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel 4’ – André Romão [7/10 
tot 3/3/2013]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Jonathan Meese [tot 20/10]  
❑ Tomasz Kowalski [25/10 tot 1/12]

Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 – 03.360.52.52 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Patro(o)n’ [tot 24/10]  
❑ ‘Wim Ibensprijs 2012’ [tot 24/10]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘Form and Number’ – Norman 
Dilworth [23/9 tot 4/11]

Bilzen

Tesi Samanunga
EXPOapostelhuis bij Alden Biesen/
Historisch centrum Bilzen en oud 
stadhuis op de markt – 089 51 95 30 
ma 9-18u30, di,wo,do 9-16u, vr 9-12u, 
za-zo 11-15u
❑ ‘Tesi Samanunga. Hedendaagse Kunst 
in Bilzen’ – Jan Fabre, Wim Delvoye, 
Fred Eerdekens, Guillaume Bijl, On 
Kawara, Mash Vanvoorden [tot 30/9]

Brugge

Erasmus’s – Utopia Contrast Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37 
wo-ma 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontatie tussen Eva Delvaux (Le 
pied du mur) en Pierre De Soete’ [tot 
14/10]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
avenudejette.blogspot.com
❑ ‘Locus Solus Domesticus’ [22/9 tot 
22/12]

Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat 32 – 02 537.22.02 
di-za 14-18u
❑ ‘Based on a true story’ – Léopold 
Rabus & Guests [tot 27/10]

Albert Baronian
Isidore Verheydenstraat 2 – 02.512.92.95 
di-za 12-18u
❑ ‘London Pictures’ – Gilbert & George 
[tot 6/10]  
❑ Benoit Platéus [26/10 tot 24/11]

Aliceday
Brandhoutkaai 39 – 0486 361 542 
di-za 14-18u
❑ ‘Au Noir’ – Stéphane Calais [tot 
27/10]

Almine Rech Gallery
Abdijstraat 20 – 02 648 56 84 
di-za 11-19u
❑ ‘and yes I said yes I will Yes’ – Angel 
Vergara [tot 29/9]  
❑ Jeff Koons [6/10 tot 17/11]

Anyspace
Van Eyckstraat 59 – 0471 882 617 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Jean-Baptiste Maitre [tot 13/10]  
❑ ‘Lost Space’ – Guy Mees [25/10 tot 24/11]

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘One Way Boogie Woogie 2012’ – 
James Benning [30/9 tot 16/12]  
❑ ‘Six-channel video installation’ – Wolf 
Vostell [30/9 tot 16/12]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Portraits from an art collection. 
Photographs’ – Gaël Turine [tot 7/10]

Art On Paper
Avenue Louise 212 – 0479 28 64 58 
www.artonpaper.be
❑ ‘The Brussels Contemporary Drawing 
Fair’ [4/10 tot 7/10]

Artiscope
St.-Michielslaan 35 – 02.735.52.12 
ma-vr 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Women’s Roundabout’ – Patrizia 
Bonanzinga, Edith de Vries, Eva Fuka, Miriam 
Schapiro, Sylvie Ronflette… [tot 14/12]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Intersections #2. Belgian Design’ – 
Achilles, Lucile Soufflet en Diane 
Steverlynck [tot 31/1/2013]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 13h tot 18h + 1u voor activiteit
❑ ‘I Fail Good’ [5/10 tot 24/11]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘A Pop Nightmare’ – Pascal Bernier 
[26/9 tot 18/11] ❑ ‘Nothing inside but 
you’ – Aurélie Gravas [26/9 tot 28/10]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Mapping Cyprus: Crusaders, Traders 
and Explorers’ [tot 23/9] ❑ ‘Mapping 
Cyprus. Contemporary Views’ [tot 23/9] 
❑ ‘Polaroids 1998-2012’ – Charif 
Benhelima [4/10 tot 18/11] ❑ ‘Naakten’ 
– Marlene Dumas [11/10 tot 20/1/2013] 
❑ ‘Landschappen’ – Thierry De Cordier 
[11/10 tot 20/1/2013]  
❑ ‘Retrospectieve’ – Constant Permeke 
[11/10 tot 20/1/2013]

CIVA – Centre International pour la 
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
❑ ‘1000 chambres avec vue . Le futur 
des grands ensembles de logements’ [tot 
14/10] ❑ ‘elii. Paysage in Progress. 
JF·Kit House Domestic fitness. Tone up 
your body up and down!!’ [tot 23/9]  
❑ ‘Brussels Design September 2012: 
Spirit of Hemp’ [tot 30/9]  
❑ ‘Architecture For Place’ – Glenn 
Murcutt [5/10 tot 20/1/2013]

De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Art’Contest laureaten’ [4/10 tot 
25/10] ❑ ‘DABA Maroc’ – Mustapha 
Akrim, Mohamed Arejdal, Younes 
Baba-Ali, Mohssin Harraki, Mohamed El 
Mahdaoui, Simohammed Fettaka… 
[12/10 tot 13/1/2013]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Recent Paintings’ – Peter Joseph [tot 
27/10] ❑ Niele Toroni [tot 10/11]

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 – 02.514.10.10 
do-za 14-18u30
❑ ‘Belle comme le Jour’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster and Tristan Bera [tot 
27/10]

Galerie Van Der Mieden / Brussel
Aalststraat 10 
wo-za 14-18u
❑ ‘Introducing BXL Artists of the gallery’ 
[tot 27/10] ❑ Dirk Vander Eecken [4/11 
tot 6/12]

Galeries
Galerie de la Reine 28 – (0)65 59 08 89 
12-18u
❑ ‘Citysonic 2012: Sonic Cinema’ 
– Anne-James Chaton + Andy Moor, Chris 
Marker, Christian Marclay, Phill Niblock 
(EU) + Dave Gearey… [28/9 tot 13/10]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-za 14-19u zo 14-18u
❑ ‘2 White Boyz’ – Yannick Val Gesto / 
Bart Van Dijck [tot 13/10]

Hopstreet
Hopstraat 7 – 02 511 05 55 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Expose the Bait’ – Veronica Brovall 
[tot 27/10] ❑ Tinus Vermeersch [10/11 
tot 22/12]

Komplot
Avenue Van Volxemlaan 295 
0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ Seyran Kirmizitoprak & Laurie 
Charles [tot 13/10]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Jordaens en de Antieken’ [tot 
27/1/2013] ❑ ‘De keuze van de 
conservatoren 4: Expressionisme en 
uitdrukking’ – Constant Permeke, Frits 
Van den Berghe, Gustave De Smet, 
James Ensor, Rik Wouters, Jakob 
Smits… [tot 31/8/2013] ❑ ‘Chapters 
I-XVIII Waxes & Bronzes’ – Jan Fabre 
[12/10 tot 27/1/2013]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 12-19u
❑ ‘Parque do Flamengo’ – Sophie Nys 
(music: Arto Lindsay) [tot 3/11]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Without (Jonathan Monk) curated by 
Adam Carr’ – Pierre Bismuth, Ryan 
Gander, Dan Rees, Markus Sixay, Ariel 
Schlesinger… [tot 27/10]

Momentum #6 – Platform for 
Performance
Collectif AUQUAI/Q-02/La Raffinerie – 
momentum-festival.org 
❑ ‘Tweejaarlijks internationaal festival: 
Performance-Art als beeldende 
kunstvorm’ – Tamar Raban, John G. 
Boehme, Sandra Johnston, Willem 
Wilhelmus… [5/10 tot 7/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Belgische Kunst. Een Moderne Eeuw. 
Collectie Caroline & Maurice Verbaet’ 
– Léon Spilliaert, Jules Schmalzigaug, 
Victor Servranck… [11/10 tot 
20/1/2013] ❑ ‘Paul Delvaux. Het 
Ontstaansproces van het oeuvre’ [11/10 
tot 20/1/2013]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u
❑ ‘Sympathy for the Devil’ – James Lee 
Byars, Wim Delvoye, Bruce Nauman, 
Jenny Holzer, Barbara Kruger… [tot 
30/11/2013] ❑ ‘The Feast of Trimalchio 
(2009)’ – AES+F [tot 30/11]

Vertgo art
Hoogstraat 271 
za 10-18u zo 10-17u (of op afspraak)
❑ ‘Illustratietekeningen’ – Nina 
Vandeweghe [tot 30/9] ❑ ‘Collages – 
beeldhouwwerk – keramiek’ – Matthias 
Vandeweghe [tot 30/9]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 – 02.347.30.33 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Leigh Ledare, et al.’ – Leigh Ledare 
[tot 25/11] ❑ Joëlle Tuerlinckx [22/9 tot 
6/1/2013]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 – 02.639.67.30 
di-za 12-18u
❑ Jack Pierson [tot 6/10] ❑ ‘Selected 
Drawings 1984-2012’ – Roni Horn 
[25/10 tot 24/11]

Charleroi

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Charleroi’ – Dave Anderson [22/9 tot 
20/1/2013] ❑ ‘Milieu de rien’ – Magali 
Koenig [22/9 tot 20/1/2013] ❑ ‘Ultima’ 
– Aurore Dal Mas [22/9 tot 20/1/2013]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12/14-17u
❑ ‘Seasons’ – Benoît Van Innis [tot 4/11]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u zomer: 10-18u
❑ ‘Efemeer. Fietsroute tussen het 
museum Dhondt-Dhaenens en het 
Raveelmuseum’ – Honoré d’O , Leo 
Copers, Aernoudt Jacobs , Jacques 
Charlier, Emilio Lopez Menchero… [tot 
7/10] ❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: 
De mens in beeld’ – Constant Permeke, 
Frits Van den Berghe, Neo Rauch, 
Elisabeth Peyton, Francis Alys, Florin 
Mitroi… [tot 30/9] ❑ Johan Creten 
[21/10 tot 13/1/2013] ❑ Andreas 
Slominski [21/10 tot 13/1/2013]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Het oeuvre van Felix De 
Boeck in tekeningen’ [tot 14/10] ❑ Jan 
Yoors [28/10 tot 13/1/2013]

Eisden-Tuinwijk Maasmechelen

GARTENCITY #1
Mijnwerkersmuseum, Sint-Barbara 
Instituut, winkelruimte op de 
Pauwengraaf, Maasmechelen Village, 
cultuurcentrum Maasmechelen – 
089.76.97.97 
www.ccmaasmechelen.be

❑ ‘Gartencity #1. CC Maasmechelen & 
Het Domein’ – Sarah Vanagt, Jimmie 
Durham, Mark Dion, Suchan Kinochita, 
Honoré d’O, Koen van den Broek… [tot 
30/9]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Displays’ – Sylvie Macias Diaz [tot 
28/10] ❑ Tinka Pittoors [tot 28/10]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
❑ ‘Sehnsucht, een onstilbaar verlangen’ 
– Joachim Koester, Wim Delvoye, 
Marijke van Warmerdam, Marina 
Abramovic, Sam Dillemans… [tot 11/11]

Genk

C-mine Designcentrum
C-mine 10 – 06 24337475 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Machine. Designing a New 
Industrial Revolution’ [tot 7/10]

MANIFESTA 9
Koolmijn van Waterschei-Genk/André 
Dumontlaan – 089 710 440 
di-zo 10-19u vr 10-22u
❑ ‘The Deep of the Modern. 35 
international contemporary artists. 
Works of art from the 19th and 20th 
Centuries’ [tot 30/9]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Romy Schneider – i.k.v. het 
Filmfestival-Gent’ [12/10 tot 13/1/2013]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Kantelingen’ [tot 30/9] ❑ Mil 
ceulemans/Bart Vandevijvere/Peter Van 
Hecke/TVF art doc cinema [14/10 tot 
11/11]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
❑ ‘De collectie Alonso. Van art nouveau 
tot Studio Glass Movement’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pionier van het postmoderne’ – Pieter 
De Bruyne (1931-1987) [tot 21/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘The Lecture’ – Marthe Ramm Fortun 
[tot 28/10]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Philippe Van Snick [tot 8/10]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Furniture’ – Claudia Wieser [6/10 tot 
18/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 15-18u
❑ Klaas Kloosterboer [29/9 tot 11/11]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u za-zo 13-17u
❑ ‘Fototentoonstelling over vrouwen, 
religie en extase’ – Jan Locus [13/10 tot 
13/1/2013]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘De kunst van het schenken’ – 
Jheronimus Bosch, Frans Hals, Erich 
Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, George 
Minne, Anthony van Dyck, Jacopo 
Tintoretto… [29/9 tot 16/12] 
❑ ‘Collectie: Kunstenaarsmodel Abraham 
Grapheus’ – Jacob Jordaens… [29/9 tot 
16/12] 
❑ Collectie: Théo van Rysselberghe 
[29/9 tot 16/12]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Décor et son Double’ – Daniel 
Buren [tot 4/11] 
❑ ‘Chambres d’Amis/
Collectiepresentatie’ [tot 4/11] 
❑ ‘Electrified III. The Responsive City’ 
[tot 4/11] ❑ ‘Collectie: Ensemblematic’ 
– Marcel Broodthaers, Bruce Nauman, 
Joseph Beuys, Thomas Schütte, Leo 
Copers, François Morellet, Michaël 
Borremans, Luc Tuymans… [tot 
6/1/2013]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-13u
❑ ‘Oxygen & Electricity’ – Liliane 
Vertessen [tot 11/11] ❑ ‘2012, coton, 
black-white, color, on paper’ – Elke 
Andreas Boon [tot 11/11] 
❑ ‘afkomst, herinnering & plek’ – Toos 
Nijssen [tot 11/11]

CIAP Actuele Kunst
Site Gelatinefabriek – Armand 
Hertzstraat 21 – 011.22.53.21 
di-vr 11-18u za-zo 13-17u
❑ ‘Parallel Worlds’ – Fia Cielen, Frederic 
Geurts, Arno Roncada, Filip Van 
Dingenen, Caroline Coolen… [tot 30/9] 
❑ ‘Bones by Labo’ – Het Labo [12/10 tot 
28/10]

Inter Art Center
Zuivelmarkt, 46 (tegenover Z33) 
011/24.13.91 
do-ma 14-18u
❑ ‘Panamarenko House’ – Panamarenko 
[tot 30/9] ❑ ‘Als de materie spreekt’ 
– Jean Decoster [13/10 tot 2/12]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u zo 14-17u
❑ ‘Mind the System, Find the Gap’ – 
Agency, Anne Holtrop, Yto Barrada, 
Atelier Van Lieshout, Benjamin Verdonck, 
Pilvi Takala… [tot 30/9]

Hornu

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Meisenthal : Le feu sacré’ [tot 7/10] 
❑ ‘L’architecture du Grand-Hornu, Bruno 
Renard, une figure de son temps’ [tot 
23/9] ❑ ‘Claude Aïello et les Designers’ 
[tot 16/12]

MAC’S – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Le Miroir et les Chemins’ – Peter 
Downsbrough/Jacqueline Mesmaker/
Philippe Durand [tot 14/10] 
❑ ‘Cabinet d’amateurs n°7: Marc Octave, 
dit M.M.C.O’ [tot 2/12]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Twelve Thousand Three Hundred 
Forty-Five. Groepstentoonstelling’ [tot 
4/11] ❑ Francesco Fransera [tot 29/9] 
❑ ‘Collagiste aux doigts de fée’ – Andrée 
Arty (1923-2009) / Collagecollectief 
Coll’Art: Paul Joostens, E.L.T. Mesens, 
Jean Milo, Jo Delahaut, Walter 
Beckers… [tot 11/11]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064.27.87.27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Un abécédaire pour La Louvière. Le 
Surréalisme dans les collections de la 
Province de Hainaut, de la Ville de La 
Louvière et du Centre de la Gravure’ 
[29/9 tot 6/1/2013] ❑ ‘Prix de la 
Gravure et de l’Image imprimée de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles’ [29/9 tot 
6/1/2013]

Leuven

Cypres Galerie
Vaartstraat 131 – 016.29.77.37 
ma-zo 14-18u
❑ ‘A Choice’ – Joris Ghekiere [tot 28/10]

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
ma-di/vr-zo 11-18u do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘Objets Reposés’ – Ines Lechleitner 
[tot 9/11] 
❑ ‘Colors’ – Sol LeWitt [tot 14/10] 
❑ ‘Collectiepresentatie Cera’ – Guy Mees 
(1935-2003) [27/9 tot 20/1/2013] 
❑ Roe Ethridge [27/9 tot 13/1/2013] 
❑ Yael Davids [27/9 tot 20/1/2013] 
❑ ‘TegenArchieven’ – Denmark [8/11 tot 
13/1/2013]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
wo,do 14-21u vr-zo 14-18u
❑ ‘Playgroundfestival 2012’ [8/11 tot 
11/11]

Liège

Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 
do-za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Tokonoma’ – Suchan Kinoshita, Aglaia 
Konrad, Willem Oorebeek, Eran Schaerf, 
Olivier Foulon, Walter Swennen… [tot 
30/9]
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Openairs
Historisch centrum 
❑ ‘Inflatable sculptures in the historical 
centre. Liège Summer 2012’ – Peter 
Kogler, Claude Lévêque, Johan Muyle, 
ORLAN, Frédéric Platéus… [tot 30/9]

Lier

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen 
en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 – 03 800 05 55 
di-zo 10-12u 13u-17u
❑ ‘Bruegelland, de invloed van Pieter 
Bruegel de oude op de schilderkunst in 
de Lage Landen’ – Pieter Breughel, Jan 
Steen, Ignatius Josephus Van 
Regemorter, Henri De Braekeleer, 
Gustave Van de Woestyne, Constant 
Permeke… [tot 31/12/2017]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst: De 
mens in beeld’ [tot 14/10] ❑ ‘Efemeer. 
Fietsroute tussen het museum 
Dhondt-Dhaenens en het Raveelmuseum’ 
– Lukas Vandenabeele , Stief Desmet , 
Ben Kockelkoren , Samira El Khadraoui , 
Lawrence Weiner… [tot 7/10]

Mechelen

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
5/5 – 3/6: vr-zo 14-18u (of na afspraak)/ 
4/6 – 2/7: enkel na afspraak
❑ ‘Sequence’ – Joris Ghekiere [tot 28/10]

Newtopia
Binnenstad Mechelen/Tickets: 
Hallestraat 2-6 
do-di 10-17u
❑ ‘Newtopia. The State of Human Rights’ 
– Yael Bartana, Simon Starling, Taryn 
Simon, David Goldblatt, Kader Attia… 
[tot 10/12]

Stedelijk Museum Schepenhuis
Steenweg 1 – 015/21.16.02 
di-zo 10-17u
❑ ‘Rik Wouters. Hoogtepunten’ [tot 31/12/’17]

Oostende

Beaufort/Triënnale voor Hedendaagse 
Kunst
kustgemeenten – (0)59 56 45 89 
www.beaufort04.be
❑ ‘Beaufort04’ [tot 30/9]

Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 – 059 80 51 18 
wo-ma 10-12u 14-17u (di gesloten)
❑ ‘Insel verlag : de drukkunst tijdens het 
leven van Ensor’ [tot 30/9]

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – Ensor, Spilliaert, 
Vantongerloo, De Keyser, Swennen, 
Dujourie… [tot 18/2/2013] ❑ ‘Te Kust 
en te Keur’ – Lucile Desamory, Caitlin 
Keogh, Beca Lipscombe, Lucy McKenzie, 
pelican avenue [tot 30/9] ❑ ‘Object 
Lesson’ – Joe Scanlan [tot 7/10] 
❑ ‘Objecten Als Vrienden’ – Jos De 
Gruyter & Harald Thys [tot 7/10] 
❑ ‘De jaren twintig’ – Victor Servranckx 
(1897–1965) [tot 6/1/2013]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
woe-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Re-opening’ – Günther Förg, Jorinde 
Voigt, Monica Bonvicini, Ilya Kabakov, 
Panamarenko, Keren Cytter, Alexandre 
Singh… [tot 9/12]

Seneffe

Château de Seneffe
Rue Lucien Plasman 7-9 
di-zo 10-18u
❑ ‘aH-Ha’ – Peter Morrens/Frederic 
Geurts [tot 11/11]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
di-zo 11-18u
❑ ‘Emile Verhaeren en Le Caillou-qui-
bique’ [tot 11/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30
❑ ‘Peinture #2’ – Mil Ceulemans, Sen 
Chung, Bernard Gilbert, Tinka Pittoors 
[tot 7/10] ❑ ‘Peintures récentes’ – Yves 
Zurstrassen [21/10 tot 23/12]

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 – 02/769.52.11 
di-vr 10-17u za-zo 10-18u
❑ ‘De stemmen van de heuvels. 
Muziekinstrumenten uit Rwanda en 
Burundi’ [tot 30/9]

Tielt

Cuesta
bezoekerscentrum: Mulle de Terschueren, 
Ieperstraat 42 – 051 42 82 20 
wo-do-vr 14-17u za-zo 10-12u/14-18u
❑ ‘Cuesta 2012, actuele kunst in Tielt’ – 
Tamara Van San, Benoît Felix, Ilke De 
Vries, Karl Philips, Peter Puype… [21/9 
tot 21/10]

Turnhout

SASK Turnhout
Gemeentestraat 5 – 014/41.41.85 
ma-do 9-17u di,wo,vr 9-21u30
❑ ‘Tekenaar ZAK krijgt hommage van 
Jef Geys’ [tot 11/11]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056.62.94.10 
zo-vr 11-17u za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Façades’ – Stijn Cole, Hans 
Demeulenaere, Honoré d’O, Wesley 
Meuris, Pieter Vermeulen [tot 28/10]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04 
di-wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-18u
❑ ‘It’s your choice! Highlights der LUFO 
Sammlung’ [tot 21/4/2013] 
❑ ‘Lufonauten. Eine Ausstellung für 
Kinder’ [tot 21/4/2013] ❑ ‘Terrains 
d’une Collection: From New York to 
Beijing’ [tot 21/4/2013] ❑ ‘Videozone: 
Ausgeträumt’ – Deimantas Narkevicius 
[tot 28/10] ❑ ‘The City that doesn’t 
exist’ – Lidwien van de Ven, Aglaia 
Konrad, Armin Linke, Tobias Zielony, 
Kader Attia… [22/9 tot 20/1/2013]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b 
49 (0) 72 21 / 3 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Jean-Michel Othoniel [tot 4/11] 
❑ ‘Léger-Laurens. Tête-à-tête’ – Fernand 
Léger (1881-1955) – Henri Laurens 
(1885-1954) [tot 4/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ Wangechi Mutu [tot 30/9] 
❑ ‘Bilderbedarf. The Civic and the Arts’ 
– Käthe Kollwitz, Gerhard Richter, 
Christoph Schlingensief, Francis Alÿs, 
Joseph Beuys, Alfredo Jaar… [20/10 tot 
17/2/2013]

Bedburg-Hau

Museum Schloss Moyland
Am Schloss 4 – 02824/9510-0 
1/4-30/9: di-vr 11-18u za-zo 10-18u 
1/10-31/3: 11-17u
❑ ‘Erster Wechsel der 
Sammlungspräsentation’ [tot 30/9] 
❑ ‘Joseph Beuys and the Swan’ [29/9 tot 
31/3/2013]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-20u
❑ ‘Ausgewählt. überbrechen’ – Hannes 
Kater [tot 14/10] ❑ ‘Käthe-Kollwitz-
Preis 2012’ – Douglas Gordon [tot 4/11] 
❑ ‘Eduardo Chillida in Deutschland’ 
[20/10 tot 25/11]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
di-zo 11-20u
❑ ‘Brenne und sei dankbar. 
Plakatausstellung’ [tot 30/9] 
❑ ‘Archivfenster: Tagebücher 1975 – 
1987’ – Karla Woisnitza [tot 21/10] 
❑’ Der Alchimist. Lichtgrafisches 
Spätwerk’ – Heinz Hajek-Halke [tot 
4/11] ❑ ‘Archivfenster. Benjamin in 
Berlin’ [23/10 tot 14/4/2013]

Alte Nationalgalerie
Bodestraße 1-3 – 030 2090-5577 
vr-wo 10-18u do 10-22u
❑ ‘Romantik und Mittelalter. Architektur 
und Natur in der Malerei nach Schinkel’ 
[tot 6/1/2013]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘DMY Awards & Jury Selection 2012. 
Young Designers at the Bauhaus Archive’ 
[tot 15/10] ❑ ‘Female Bauhaus: 
Fantastics’ – Lou Scheper-Berkenkamp 
[31/10 tot 14/1/2013]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – (0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Vattenfall Contemporary 2012’ – 
Michael Sailstorfer [tot 8/10] 
❑ ‘IBB – Videolounge’ – Guy Ben Ner 
[tot 26/9] ❑ ‘The Shuttered Society. Art 
Photography in the GDR 1949-1989’ 
[5/10 tot 28/1/2013] ❑ ‘GASAG Art 
Prize 2012’ – Tue Greenfort [2/11 tot 
9/4/2013]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Agency of Unrealized Projects’ – 
Hans Ulrich Obrist, Julia Peyton-Jones, 
Julieta Aranda, Anton Vidokle, Sophie 
Al-Maria, Jimmie Durham, Hito 
Steyerl-Stefan Wewerka [tot 20/10]

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 
030.202.093-0 
ma-zo 10-20u
❑ ‘Asterisms’ – Gabriel Orozco [tot 
21/10]

Galerie Barbara Thumm
Markgrafenstrasse 68 
030/ 283 903 47 
di-za 11-18u
❑ Christian Hoischen [tot 20/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za 11-20u zo 11-18u
❑ ‘Architektonika 2’ – Peter Fischli / 
David Weiss, Thomas Schütte, Dan 
Graham, Gordon Matta-Clark, Absalon… 
[tot 13/1/2013] ❑ ‘Die Toten’ – Hans-
Peter Feldmann [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Cy Twombly & The School of 
Fontainebleau’ [tot 7/10] ❑ ‘Secret 
Universe III’ – Morton Bartlett 
(1909-1992) [tot 14/10] ❑ ‘Joseph 
Beuys at the Moderna Museet, 
Stockholm’ – Lothar Wolleh [tot 25/11] 
❑ ‘Children’s Crusade’ – Martin Honert 
[7/10 tot 7/4/2013]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
❑ ‘Ernst Schering Foundation Art Award 
2011’ – Wael Shawky [tot 21/10] 
❑ ‘AES+F. The Trilogy. Video art from 
Russia’ [29/9 tot 3/12]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ Diane Arbus (1923–1971) [tot 24/9] 
❑ ‘Olympia: Myth – Cult – Games’ [tot 
7/1/2013]

Museen Dahlem
Lansstraße 8 – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Native American Modernism. Art from 
North America’ [tot 28/10] 
❑ ‘Name a River. Topographical Views in 
East Asia’ [tot 23/9] 
❑ ‘comicleben_comiclife’ [tot 28/10]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 3186 4825 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘White Women/Sleepless Nights/Big 
Nudes’ – Helmut Newton [tot 18/11] 
❑ ‘The Colonial Eye. Early Portrait 
Photography in India’ [tot 21/10]

Neue Nationalgalerie
Potsdamer Straße 50 – 030/226.26.56 
di,wo,vr 10-18u za-zo 11-18u do 10-22u
❑ ‘Divided Heaven. 1945-1968. The 
Collection’ [tot 31/7/2013] 
❑ ‘A Rake’s Progress. David Hockney’s 
Prints from the 1960s’ [tot 30/9] 
❑ ‘The Box’ – Paul McCarthy [tot 4/11]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u do 12-20u
❑ Arno Brandlhuber [tot 4/11] 
❑ Agathe Fleury [tot 2/11]

Sonderausstellungshallen Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 10-18u
❑ ‘Karl Friedrich Schinkel. History and 
Poetry’ [tot 6/1/2013]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-zo 11-18u wo 11-21u, za 10-18u
❑ Kiki Smith / Seton Smith / Tony Smith 
[23/9 tot 25/11]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u do 11-19u
❑ Alexandra Bircken [tot 25/11] 
❑ Markéta Othová / Ed Atkins [tot 28/10]

Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
❑ ‘Pixar. 25 Years of Animation’ [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Fools. Artists. Saints. 
Masters of Chaos’ [tot 2/12]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Rheinische Expressionisten – Teil 4’ 
– Franz M. Jansen [tot 20/12] 
❑ ‘Heart of Glass. Paintings and Drawings 
1967-2012’ – David Reed [tot 7/10]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u do-zo 11-18u
❑ ‘Drawings, Gouaches, Books’ – Joseph 
Beuys – Anselm Kiefer [tot 30/9] 
❑ ‘Counter-Reality. Retrospective’ – 
Bernard Schultze (1915-2005) [19/10 
tot 20/1/2013]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Gillian Wearing [tot 6/1/2013]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Big Picture III (Szenen/Figuren)’ 
– Vito Acconci, Hanne Darboven, Tony 
Oursler, Keren Cytter, Jason Rhoades… 
[tot 27/1/2013] ❑ ‘100 x Paul Klee. 
Paintings and their stories (Geschichte 
der Bilder)’ [29/9 tot 10/2/2013]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Beyond the Surface’ – Nevin Aladag, 
Carola Ernst, Gregor Hildebrandt, Anne 
Neukamp, Stefan Pfeiffer, Ekrem 
Yalzindag [6/10 tot 15/12]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘I am who I am. Junge Künstler aus 
Moskau’ [tot 18/11]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Je wels in the Rhein gold. 10 Ye ars 
Rhein gold Collec tion’ [29/9 tot 25/11]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘The Enigmatic Woman’ – Max Klinger 
(1857-1920) [tot 6/1/2013] 
❑ Andreas Gursky [23/9 tot 13/1/2013]

Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Master of Puppets’ – Katarzyna 
Kozyra & The Midget Gallery [26/10 tot 
10/3/2013]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-zo 10-18u vr 10-22u30
❑ ‘Graphics Collection: Whole Parts’ – 
Friedemann von Stockhausen [tot 21/10] 
❑ ‘Afrika, There and Back. Photographic 
Collection’ [tot 21/10] ❑ ‘Afrika. 
Reflections in posters’ [tot 21/10] ❑ ‘The 
Ecstasy of Colour. Munch, Matisse and 
the Expressionists’ [29/9 tot 13/1/2013]

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Contact. Artists from Aotearoa/New 
Zealand’ [5/10 tot 25/11]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Fotografie Total. Works from the 
MMK Collection’ [tot 23/1/2013] 
❑ ‘Commission’ – Erik van Lieshout [tot 
13/1/2013] ❑ ‘One-Time Pad’ – Thomas 
Scheibitz [29/9 tot 13/1/2013] 
❑ ‘Exercise Blackbird’ – Alex Monteith 
[5/10 tot 25/11] ❑ ‘Graduates of the 
Städelschule’ [18/10 tot 11/11] 
❑ ‘Extra Trouble. Ein Jack Smith Raum 
in MMK’ – Jack Smith ( 1932–1989) 
[2/11 tot 13/1/2013]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘A Life of Crudity, Vulgarity, and 
Blindness (open during daylight hours only. 
Tuesday–Sunday, from 10am until sunset)’ 
– Michael Stevenson [29/9 tot 2/12]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ Jeff Koons [tot 23/9] ❑ ‘An 
impressionist and photography’ – Gustave 
Caillebotte [18/10 tot 20/1/2013] 
❑ ‘Privacy’ [1/11 tot 3/2/2013]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u wo 12-20u
❑ ‘Surface Conditions’ – John Divola [tot 
4/11] ❑ ‘Resting through’ – Sean 
Edwards [tot 4/11]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
ma-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Fictions’ – Roberto Matta 
(1911–2002) [22/9 tot 6/1/2013]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Desire desiese devise. Zeichnungen 
1986-2012’ – Monica Bonvicini [tot 
18/11] ❑ Albert Watson [tot 6/1/2013] 
❑ Anselm Reyle [2/11 tot 27/1/2013]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Collection display Art from the 1950s’ 
[tot 17/2/2013] ❑ ‘Lost Places. Sites of 
Photography’ – Tobias Zielony, Andreas 
Gursky, Gregor Schneider, Jörn Vanhöfen, 
Sabine Hornig, Jeff Wall… [tot 23/9] 
❑ ‘Alice in the Wonderland of Art’ – Sir 
John Everett Millais, Max Ernst, Sir 
Peter Blake, Stephan Huber, Anna 
Gaskel… [tot 30/9] ❑ ‘An ear alone is 
not a being. John Cage zum 100.
Geburtstag’ [tot 28/10] ❑ ‘Open Museum’ 
– Baltic Raw: Berndt Jasper/Móka 
Farkas/Christoph Janiesch… [tot 30/9]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ Gert & Uwe Tobias [tot 18/11] 
❑ ‘I have seen the future’ – Kiki 
Kogelniks (1935-1997) [tot 30/12] 
❑ Manuel Graf [tot 2/12]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ Anthony Cragg [tot 4/11] 
❑ Lewis Baltz [tot 4/11]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u woe-zo 10-18u
❑ ‘Zeichnungen’ – Michael Morgner [tot 
30/9] ❑ ‘The Eternal Lesson, 2012’ – 
Christoph Girardet [tot 23/9] 
❑ ‘Porträts. Autos. Straßen und Wege’ 
– Bernhard Fuchs [tot 7/10] ❑ ‘Weiße 
Federn, schwarzes Fell. Tiere in 
Darstellungen des 20. Jahrhunderts’ [tot 
10/2/2013] ❑ ‘Im Zeichen der Linie. Die 
Entwicklung der Arbeiten auf Papier’ – 
Rudolf Jahns [10/10 tot 10/2/2013]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u za-zo 11-17u
❑ ‘Lachen bei Gefahr’ – Miriam Cahn 
[28/9 tot 25/11]

Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘TOP 12 Meisterschüler der 
Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe’ [tot 7/10] ❑ ‘Natur 
und Poesie um 1900. Otto Modersohn, 
Paula Modersohn-Becker und 
Worpswede’ [11/11 tot 17/2/2013]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0 
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘The Hirsch–Index. The Art of 
Quotation’ – Andy Warhol, Imi Knoebel, 
Hans-Peter Feldmann, Michel Majerus, 
Allan McCollum, Christopher Williams… 
[tot 10/2/2013] ❑ ‘Climate Walk. An 
audio-visual interactive installation on 
the topic of Climate–Culture–Change’ 
[tot 9/12] ❑ ‘Sound Art. Sound as a 
Medium of Art. the 20th century & 
contemporary practices’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Space Through Action’ – Franz Erhard 
Walther [tot 7/10] ❑ Stefano Cagol & 
Leonida De Filippi [tot 23/9] 
❑ ‘ARTandPRESS Art. Truth. Reality.’ – 
Peter Weibel, John Baldessari, Denmark, 
On Kawara, Gregor Schneider, Angel 
Vergara, Wolf Vostell… [tot 10/3/2013] 
❑ ‘Vidéo Vintage 1963-1983. A 
Selection of the New Media Collection, 
Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou, Paris’ [22/9 tot 13/1/2013]

Kleve

Museum Kurhaus Kleve
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Mijn scheerspiegel. Van Holthuys tot 
Beuys. Openingstentoonstelling van het 
vergrote en verbouwde Museum Kurhaus 
Kleef’ [tot 13/1/2013]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21 
di-vr 13-19u za-zo 11-18u
❑ Johanna von Monkiewitsch [tot 10/10] 
❑ ‘Große Jahresgabenausstellung 2012’ 
[29/9 tot 10/10]

Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule – 0221.221.238.60 
di-zo 11-17u 1ste do/maand 11-22u
❑ ‘Good prospects/recognising patterns. 
Young German photography’ [tot 14/10] 
❑ ‘Architectural photography from China’ 
[tot 25/11]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221.221.223.79 
di-zo 10-18u 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘One wish is always left unfulfilled. 
Kasper König takes stock’ [tot 4/11] 
❑ ‘Claes Oldenburg. The Sixties’ [tot 
30/9] ❑ CO-MIX. Art Spiegelman [22/9 
tot 6/1/2013] ❑ ‘Rheingold Collection: 
Edition Bewegte Bilder’ – Jeanne Faust, 
Corinna Schnitt, Erik van Lieshout [28/9 
tot 20/1/2013] ❑ ‘A Bigger Picture’ – 
David Hockney [27/10 tot 3/2/2013]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Decade by Decade’ – Walker Evans 
[21/9 tot 20/1/2013] ❑ ‘Lichtspiele. Wie 
Film und Fotografie Tanz sehen. Eine 
Ausstellung des Deutschen Tanzarchivs 
Köln im Tanzmuseum’ [22/9 tot 18/8/2013]

Temporary Gallery
Mauritiuswall 35 – 0221 30234467 
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Temporary Gallery + De Vleeshal 
present: Autumn of modernism II’ – Marc 
Nagtzaam, Falke Pisano, Roma 
Publications, Batia Suter, Bas van den 
Hurk… [tot 28/10]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ ‘1912. Mission Moderne. The 
centennial retrospective of the 
Sonderbund Exhibition’ [tot 30/12]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151/77.00.44 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vibrating Pictures Noisy Sculptures 
1958-1963. A hommage to Paul 
Wember’ [30/9 tot 7/4/2013] 
❑ Anne Chu [30/9 tot 7/4/2013]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
do 11-21u di,wo,vr-zo 11-17u
❑ ‘Maison de Plaisance’ – Rosemarie 
Trockel/Paloma Varga Weisz [tot 30/9] 
❑ ‘oder wie der Dinge Erscheinung sich 
formt’ – Thomas & Renee Rapedius [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Zeitgespenster. 
Erscheinungen des Übernatürlichen in 
der zeitgenössischen Kunst’ [27/10 tot 
6/1/2013]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-zo 11-18u
❑ ‘Chapter 24’ – R.H. Quaytman [tot 
4/11] ❑ ‘Ein ahnungsloser Traum vom 
Park. 30 Jahre Museum Abteiberg’ [tot 
23/9] ❑ ‘Warmhaus’ – Katarzyna 
Przezwanska [23/9 tot 11/11] 
❑ Andreas Siekmann [30/9 tot 18/11]

München

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘R/evolution on paper. Five centuries in 
drawings from the Klüser Collection’ 
[18/10 tot 20/1/2013]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
❑ ‘Histories in Conflict: Haus der Kunst 
and the Ideological Uses of Art, 
1937-1955’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Open End. Goetz Collection at Haus 
der Kunst’ [28/9 tot 7/4/2013] 
❑ ‘Ends of the Earth. Land Art to 1974’ 
[11/10 tot 20/1/2013]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u do-10-20u
❑ ‘Revolution’ – Hiroshi Sugimoto 
[25/10 tot 10/2/2013]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Elástico. Video installation’ – Jan 
Linnartz&Max Mayer [tot 1/10] 
❑ ‘In the space of the Beholder. 
Contemporary Sculpture’ – Steven 
Claydon, Mark Manders, Henrik Olesen, 
Heimo Zobernig… [tot 9/10] 
❑ ‘True Stories. American photography 
from the Sammlung Moderne Kunst’ 
– Robert Adams, Lee Friedlander, Garry 
Winogrand, William Eggleston, Stephen 
Shore, Zoe Leonard… [tot 9/10] 
❑ ‘M for Myth…’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Elementary Painting’ – Jerry Zeniuk 
[tot 1/5/2013] ❑ ‘Marcel Duchamp: Le 
mystère de Munich’ – Rudolf Herz [tot 
30/9] ❑ ‘French Window’ – Veronika 
Kellndorfer [tot 6/1/2013] 
❑ ‘Karl Blossfeldt und die Sprache der 
Pflanzen’ [tot 21/10]
❑ ‘Graphic Artist’ – Max Weiler 
(1910-2001) [tot 18/11] 
❑ ‘The Architect. History and present of 
a profession’ [27/9 tot 3/2/2013] 
❑ ‘Across the Board’ – Stefan Wewerka 
[11/10 tot 3/2/2013] ❑ ‘R/evolution on 
paper. Five centuries in drawings from 
the Klüser Collection’ [18/10 tot 
20/1/2013] ❑ ‘The Berlin Sculpture 
Find. ‘Degenerate Art’ in Bomb Debris’ 
[1/11 tot 28/1/2013] ❑ ‘Lichtbilder. Fritz 
winter and abstract photography’ [9/11 
tot 17/2/2013]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
ma-vr 14-18u za 11-16u
❑ Paweł Althamer [tot 6/10] 
❑ Ulrike Ottinger [tot 6/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u
❑ Terunobu Fujimori [tot 23/9] 
❑ ‘Highlights aus der Sammlung Gunter 
Sachs’ [18/10 tot 20/1/2013]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘La Tinaia. Outsider Art From Italy’ 
[tot 10/10] ❑ ‘End-of-Year Sales 
Exhibition’ [21/10 tot 27/1/2013]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 (Alte Weberei) 
05921/97.11.00 
di-vr 14-17u za 14-18u zo 11-18u
❑ Kalin Lindena [22/9 tot 18/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di-zo 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Now or Else’ – Charline von Heyl [tot 
30/9] ❑ ‘Goldrausch: Gold in der 
Gegenwartskunst’ [18/10 tot 13/1/2013]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911/240.20.41 
di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Alles Dürer, oder was? Der alte 
Meister im Spiegel zeitgenössischer 
Kunst’ [tot 23/9] ❑ ‘Hexagonal Water 
Pavilion’ – Jeppe Hein [tot 28/10] 
❑ ‘Plakate’ – Pierre Mendell [tot 14/10] 
❑ ‘Faber-Castell International Drawing 
Award’ [tot 21/10] ❑ ‘Kraftwerk Blau’ – 
Hans Peter Reuter [tot 28/10] 
❑ ‘Auszeichnung Guter Bauten Franken 
2012’ [tot 7/10] ❑ ‘Cit Art Foundation. 
Aktuell in der Sammlung’ – Peter Halley, 
Cady Noland, Andreas Slominski, 
Katharina Fritsch… [28/9 tot 10/3/2013]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Nichts steht fest. Alles entsteht aus 
dem Sehen’ – Bridget Riley [tot 11/11] 
❑ ‘Durchsucht, fixiert, geordnet. 
Zeitgenössische Fotografie in der 
Sammlung Rheingold’ – Candida Höfer, 
Jochen Lempert, Peter Piller, Beat Streuli, 
Wolfgang Tillmans… [7/10 tot 25/11]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u wo,vr: 10-21u
❑ ‘180°: The Collection in the Cube’ – 
Oskar Kokoschka, Otto Dix, Willi 
Baumeister, Dieter Roth, Mariella 
Mosler… [tot 14/10] ❑ ‘Tracing the 
Grid. The Grid in Art after 1945’ – 
Sigmar Polke, François Morellet, Jürgen 
Klauke, Heimo Zobernig, Hanne 
Darboven, Tim Stapel, Michiel Ceulers… 
[tot 7/10] ❑ ‘Rudolf and Bertha Frank 
Collection’ [tot 7/10] ❑ ‘Fleeting Quake. 
Epicenter for Psychomotorics/
Performance/Interaction (EPSY)’ – 
Georg Winter [tot 7/10] ❑ ‘The Eye of 
the World. Otto Dix and the New 
Objectivity’ [10/11 tot 7/4/2013]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
wo,vr-zo 10-18u di,do 10-20u
❑ ‘To the Museum of Modern Dreams. 
Artistic concepts of the 1960s to the 
1980s. Vermächtnis Günther und Renate 
Hauff/Konrad Kohlhammer-Stiftung’ [tot 
30/9] ❑ ‘It’s John. Jonh Cage. In honour 
of his 100th birthday’ [tot 11/11] ❑ ‘The 
Studio: Workshop and Myth. From 
Spitzweg to Picasso, from Giacometti to 
Nauman.’ [27/10 tot 10/2/2013]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘Acts of Voicing. On the Poetics and 
Politics of the Voice’ – Samuel Beckett, 
Tim Etchells, Katarina Zdjelar, John 
Baldessari, Gary Hill, Jacques Lacan… 
[13/10 tot 13/1/2013]

Tübingen

Kunsthalle Tübingen
Philosophenweg 76 – (0)70 71 96 91 0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Fegefeuer’ – Nicola Samorì [22/9 tot 
2/12]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
wo-zo 11-18u di 11-20u
❑ ‘Ornament. Perspectives on 
Modernism. Ornamental Prints from 
Dürer to Piranesi’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘The Retrospective. Works 1958-2012’ 
– Frank Stella [tot 20/1/2013]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Eclipse’ – Jacqueline Doyen [tot 4/11]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202/563-6571 
di-zo 11-18u
❑ Christian Hellmich [tot 7/10] 
❑ ‘Liebe, Tod und Teufel. Die Sammlung 
Mairet’ [11/11 tot 3/2/2013]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-wo 11-18u, do-vr 11-20u, za-zo 
10-18u
❑ Peter Paul Rubens [16/10 tot 
28/2/2013]
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Frankrijk
Altkirch

Crac Alsace
Rue du Château 18 – 03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14u30-19u
❑ ‘Coquilles mécaniques’ – Athanasios 
Argianas, Tyler Coburn, Spencer Finch, 
John Divola… [7/10 tot 13/1/2013]

Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
rue Ferrère 7 – 05 56 00 81 50 
di-zo 11-18u wo 11-20
❑ ‘L’œuvre et ses archives’ – Mario 
Merz, Daniel Buren, Claude Rutault [tot 
9/12] ❑ ‘Surveiller et prévoir. 
Exploration par la matière d’une œuvre 
“Sans titre” d’Enzo Cucchi’ [tot 23/9] 
❑ Michel Majerus [tot 23/9]

Carquefou

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye – 02.28.01.50.00 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Paramor’ – Lili Dujourie, Jean-Luc 
Verna, Angela Bulloch, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Monica Bonvicini… 
[tot 14/10] ❑ ‘XXVIe Ateliers 
internationaux du Frac des Pays de la 
Loire : la Croatie’ [tot 18/11] 
❑ ‘Instantané (82) : Julien Nédélec’ 
[28/9 tot 4/11]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-21u
❑ ‘Le frac s’invite au consortium. 
Conversation entre les oeuvres de leurs 
collections’ [23/10 tot 13/1/2013]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
❑ ‘Aujourd’hui à 10 ans’ – Akram Zaatari 
[13/10 tot 6/1/2013]

Île de Vassivière

Centre International d’Art et du Paysage
Île de Vassivière – 0555.69.27.27 
di-zo 11-13u 14-18u
❑ ‘Champ d’expériences’ – Rosa Barba, 
Peter Buggenhout, Fabien Giraud, Richard 
Long, Bertrand Lamarche… [tot 23/9]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-vr 11-18u za 10-20u zo 10-18u
❑ ‘Écho d’échos : Vues plongeantes, 
Travail in situ’ – Daniel Buren [tot 
31/1/2013] ❑ ‘Dessins muraux de 1968 
à 2007’ – Sol LeWitt [tot 29/7/2013] 
❑ ‘1917. La création artistique en temps 
de guerre/Présentation du rideau de scène 
du ballet « Parade » (Picasso)’ [tot 24/9]

Frac de Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 
– 03.87.74.20.02 
di-vr 14-19u za-zo 11-19u
❑ Doug Wheeler [tot 11/11] 
❑ ‘Fragments de voyages immobiles’ – 
Isabelle Krieg, Mira Sanders, Gaëlle 
Dodain, Nicolas Pinier, Sophie Usunier, 
Latourex [tot 30/9]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Velvet Thud’ – Jérôme Poret [tot 
4/11] ❑ ‘Hyperprisme 3’ – Pascal 
Broccolichi [tot 4/11] 
❑ ‘Collages’ – Jean Arp, John Heartflied, 
Robert Motherwell, Marta Rosler, Imi 
Knoebel… [tot 4/11]

Nice

Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 
04.92.07.73.73 
wo-ma 14-18u
❑ ‘A la vie délibérée! History of 
performance on the French Riviera from 
1951 to 2011’ [tot 28/10] 
❑ ‘Ben signe Nice. To mark the fiftieth 
anniversary of the creation of the 
movement, Fluxus’ [tot 28/10]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-vr 10-18u za-zo 13-19u
❑ ‘Body Language, œuvres de la 
collection du Fotomuseum Winthertur’ 
[tot 16/12] ❑ Luciano Rigolini [tot 4/11] 
❑ Hannah Villiger [9/11 tot 16/12]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01.44.78.12.33 
wo-ma 11-21u (gesloten op di)
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 19/11] ❑ ‘Panorama’ 
– Gerhard Richter [tot 24/9] ❑ ‘Musée 
national d’art moderne. Accrochage de la 
collection permanente (de 1905 à 1960)’ 
[tot 22/10] ❑ ‘Musée national d’art 
moderne, Collections contemporaines 
(des années 1960 à nos jours)’ [tot 
15/10] ❑ ‘Nouvelles architectures … 
Fonds régionaux pour l’art contemporain’ 
[tot 14/10] ❑ Bertrand Lavier [26/9 tot 
7/1/2013] ❑ ‘Je suis innocent’ – Adel 
Abdessemed [3/10 tot 7/1/2013] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2011’ – Mircea 
Cantor [3/10 tot 7/1/2013] ❑ ‘Voici 
Paris. Modernités photographiques, 
1920-1950. La collection Christian 
Bouqueret’ [17/10 tot 14/1/2013] 
❑ ‘Fruits de la passion, Société des Amis 
du Mnam. Dix ans du Projet pour l’Art 
Contemporain’ [17/10 tot 2/9/2013]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
❑ ‘Histoires de voir: Show and Tell’ [tot 
21/10] ❑ Yue Minjun [14/11 tot 
17/3/2013]

is glowing with the setting sun…’ – Emily 
Bates [tot 23/9] ❑ ‘1975’ – Filipa César 
[tot 23/9] ❑ ‘How to be alone when you 
live with somebody’ – Simon Evans [tot 
23/9] ❑ ‘Vehicles’ – Steven C. Harvey 
[tot 23/9] ❑ ‘Atelier Luxembourg. The 
Venice Biennale Projects 1988-2011’ 
[13/10 tot 24/2/2013]

Nederland
Almere

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 – 036.537.82.82 
wo-zo 12-17u
❑ ‘De Nederlandse identiteit? Half 
suiker, half zand. De recente geschiedenis 
door de ogen van mister Motley/Hanne 
Hagenaars’ [tot 23/9]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in Amersfoort
Smallepad 3 – 030-4225030 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Tower with Nine Flags’ – Iris Frerichs 
[tot 1/9/2013] ❑ ‘The Dwelling Life of 
Man. Topstukken van Amerikaanse en 
Europese fotografen uit de Martin Z. 
Margulies Collectie, Miami’ – Walker 
Evans, Ed Ruscha, Andreas Gursky, Joel 
Sternfeld, Roni Horn… [22/9 tot 
6/1/2013]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u za-zo 12-17u
❑ ‘Rins & Does bij Mondriaan’ – Evert 
en Thijs Rinsema/Theo van Doesburg/
Piet Mondriaan [tot 30/9] ❑ ‘Traditie en 
toeval’ – Ronald de Bloeme, Olaf 
Holzapfel, Jan van de Pavert [14/10 tot 
27/1/2013] ❑ ‘Bang voor rood, geel en 
blauw?’ – Piet Mondriaan & Bart Van 
Der Leck [14/10 tot 27/1/2013]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Cobra Cities’ [tot 7/10] 
❑ ‘De materie meester’ – Bram Bogart 
[22/9 tot 13/1/2013] 
❑ ‘Schilder van het Ijslandse landschap’ 
– Svavar Gudnason [20/10 tot 6/1/2013]

Amsterdam

Art Affairs
veemkade 354 – 06.21281428 
do-vr-za: 11-17u (en op afspraak)
❑ ‘Tekeningen 2012 + 2 stenen’ – 
herman de vries [tot 27/10]

Art Singel 100
Singel 100 – 020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
❑ Mapi Rivera [tot 29/9] 
❑ Chiel Vluggen [6/10 tot 27/10] 
❑ Liesbeth Rahder [1/11 tot 24/11]

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
di-zo 11-17u
❑ ‘Time, Trade & Travel’ – Navid Nuur, 
Katarina Zdjelar, Bernhard Akoi-Jackson, 
Zachary Formwalt… [tot 21/10] 
❑ ‘Hollandaise’ – Godfried Donkor, 
Abdoulaye Konaté, Wendelien van 
Oldenborgh, Willem de Rooij, Billie 
Zangewa [3/11 tot 5/1/2013]

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020 753 09 64 
do-za 11-18u
❑ ‘Folklore punk’ – Jantien Jongsma [tot 
20/10]

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020.625.56.51 
di-za 12-20u zo 12-18u
❑ ‘Topsy Turvy, Leve de omgekeerde 
Wereld’ – Philip Metten, Helio Oiticica, 
Berend Strik, Matthew Barney, Spartacus 
Chetwynd, Wendelien van Oldenborgh… 
[tot 23/9] ❑ ‘Skies over Snaefell’ – Allard 
van Hoorn [tot 3/3/2013]

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A – 020.530.49.94 
di-vr 11-18u za 13-18u 1ste 
zo/maand 14-17u
❑ ‘Toxic’ – Pauline Boudry & Renate 
Lorenz [tot 27/10]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
11-17u
❑ ‘Expanded Cinema’ – Isaac Julien, 
Fiona Tan, Yang Fudong [28/9 tot 2/12]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
10-18u do-vr 10-21u
❑ ‘Album Beauty’ – Erik Kessels [tot 
14/10] ❑ ‘Compulsion’ – Alex Prager [tot 
14/10] ❑ ‘Alumni van de Rijksakademie 
– RE-SEARCH’ [tot 14/10] ❑ Diane Arbus 
(1933-1971) [26/10 tot 13/1/2013]

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 – 020.620.47.58 
wo-za 13-18u
❑ ‘What goes up’ – Sylvie Zijlmans [tot 
27/10]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘It’s my imagination, you know’ – 
Paulien Oltheten [tot 27/10] 
❑ ‘Playstation: If you were coming in the 
fall’ – Femmy Otten [tot 27/10] 
❑ ‘Design exhibition, curated by Louise 
Schouwenberg’ [3/11 tot 24/11]

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34 – 020 7855146 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ Alberto García-Alix [tot 20/10] 
❑ Conrad Shawcross [27/10 tot 1/12]

Galerie Juliètte Jongma
Gerard Doustraat 128a – 020 463.69.04 
wo-za 13-18u
❑ ‘CLODS, Diplomatic Letters’ – Chris Evans 
[tot 27/10] ❑ ‘Back once again (Forever)’ 
– Michiel Ceulers [3/11 tot 22/12]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 3207036 
wo-za 12-18u
❑ ‘Better Life (Ten Thousand Waves)’ 
– Isaac Julien [tot 20/10] 
❑ ‘solo exhibition: new paintings’ – Cindy 
Wright [20/10 tot 24/11]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘To make a work one needs a thought 
and more than one word / Part II’ [tot 
7/10] ❑ ‘To make an exhibition one 
invites an artist and more than one ? Part 
III’ – Ansuya Blom, Elvire Bonduelle, 
Nicolas Chardon, Sylvie Fleury, Dan 
Graham, Kristján Gudmundsson, Matthew 
Lutz-Kinoy, Suzan Noesen, Henk Peeters, 
Ola Vasiljeva, Marijke van Warmerdam 
[9/10 tot 7/11]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
10-17u wo 10-20u
❑ ‘Impressionisme: sensatie & inspiratie. 
Favorieten uit de Hermitage’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Vincent. Het Van Gogh 
Museum in de Hermitage Amsterdam’ 
[29/9 tot 25/4/2013]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Viewpoint’ [tot 9/12]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Foto’s van joods Amsterdam, oorlog en 
bevrijding’ – Emmy Andriesse [tot 30/9] 
❑ ‘Black Box/Chambre Noire: William 
Kentridge’ [tot 25/11] ❑ ‘Het Amsterdam 
van Sal Meijer. Stadsgezichten, 
stillevens, landschappen, katten en 
portretten’ [12/10 tot 17/3/2013]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
wo-za 12-18u
❑ ‘The Construction School Featuring 
Icarus. A project by James Langdon with 
construction by Hofstederoth’ [tot 2/12]

Commission: Spazio di Luce’ – Giuseppe 
Penone [tot 1/9/2013] ❑ ‘Aspen 
Magazine: 1965-1971’ [tot 3/3/2013] 
❑ ‘Collection Sandretto Re Rebaudengo’ 
– Maurizio Cattelan [25/9 tot 2/12] 
❑ Mel Bochner [12/10 tot 30/12]

Italië
Roma

MAXXI
via Guido Reni, 4 A – 06 3225178 
di-wo,vr-za 11-19u do,za 11-22u
❑ ‘MAXXI Arte/Collezione. Regarding 
Marisa Merz’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘MAXXI 
Arte Collezione – Tridimensionale’ [tot 
23/9] ❑ ‘To Face’ – Paola De Pietri [tot 
30/9] ❑ ‘Can architecture be poetry? 
Drawings/Photographs’ – Carlo Scarpa/
Guido Guidi [tot 13/1/2013] 
❑ ‘YAP MAXXI 2012_Young Architects 
Program’ [tot 23/9] ❑ ‘Acting Out. 
Italian artists in action’ – Marzia 
Migliora, Alex Cecchetti, Bruna Esposito 
[tot 7/10] ❑ ‘Modelli / Models. MAXXI 
Architettura Collection’ [tot 2/4/2013] 
❑ ‘Projections. Installations from the 
MAXXI Arte Collections’ [6/10 tot 
5/5/2013] ❑ ‘L’Italia di Le Corbusier’ 
[18/10 tot 17/2/2013] ❑ ‘Mirabilia 
Urbis’ – Grazia Toderi [26/10 tot 
7/3/2013] ❑ ‘Shape your life! New 
scenarios of (Con)temporary living’ 
[31/10 tot 18/11] ❑ ‘The Refusal of 
Time’ – William Kentridge [14/11 tot 
3/3/2013]

Venezia

13th International Architecture 
Exhibition
Tickets: Giardini and Arsenale (Campo 
Tana) – 041 5218711 
di-zo 10-18u
❑ ‘Biennale Architettura 2012. Common 
Ground – directed by David Chipperfield’ 
[tot 25/11]

François Pinault Foundation – Punta 
della Dogana
Dorsoduro – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘In Praise of Doubt’ – Marcel 
Broodthaers, Roni Horn, Elaine 
Sturtevant, Bruce Nauman, Edward 
Kienholz… [tot 31/12]

François Pinault Foundation – Palazzo 
Grassi
Campo San Samuele – 041 27 19 039 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Voice of Images’ – Samuel 
Beckett-Marin Karmitz, Paul Chan, 
Michel François, Bill Viola, Bruce 
Nauman… [tot 13/1/2013]

Palazzo Bembo
Riva del Carbon 4785 – 0349 088 9763 
ma-zo 10-18u
❑ ‘Architecture Exhibition, La Biennale 
di Venezia 2012: Traces of centuries & 
future steps’ [tot 25/11]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02.22.50.45 
ma,wo,vr 11-19u do 11-20u 
za-zo 11-18u
❑ ‘Atelier Luxembourg – Making of’ 
– Stina Fisch, Vera Kox, SUMO, The 
Plug, Steve Veloso… [tot 16/12]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 
+352/45.37.85.20 
wo-vr 11-20u za-ma 11-18u
❑ ‘Les Détours de l’abstraction’ – Claire 
Barclay, Günther Förg, Harald 
Klingelhöller, Miguel Angelo Rocha, 
Blinky Palermo… [tot 4/11] ❑ ‘The sky 

Fondation Henri Cartier Bresson
2 Impasse Lebouis – 01 56 80 27 00 
di-zo 13u-18u30 za 11-18u45 
wo 13-20u30
❑ ‘Ci-contre’ – Moï Wer (1904-1995) 
[tot 23/12]

Galerie Almine Rech
19 Rue Saintonge – 01.45.83.71.90 
di-za 11-19u
❑ ‘Paintings’ – John Giorno [tot 12/10] 
❑ ‘Human Personality’ – Erik Lindman 
[tot 12/10] ❑ ‘Thirty’ – Alex Israel 
[19/10 tot 17/11]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-19u do-zo 10-24u
❑ ‘Bohèmes’ [26/9 tot 14/1/2013] 
❑ Edward Hopper [10/10 tot 28/1/2013] 
❑’ FIAC, Foire Internationale d’Art 
Contemporain’ [18/10 tot 21/10]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u wo-zo 11-19u
❑ ‘l’image sensible’ – Eva Besnyö 
(1910-2003) [tot 23/9] 
❑ ‘Uraniborg’ – Laurent Grasso [tot 
23/9] ❑ ‘Vu de la porte du fond’ – Rosa 
Barba [tot 23/9] ❑ ‘Entre/between’ – 
Muntadas [16/10 tot 20/1/2013] 
❑ ‘Un photographe aux aguets’ – Manuel 
Álvarez Bravo (1902-2002) [16/10 tot 
20/1/2013] ❑ ‘Luta ca caba inda (La 
lutte n’est pas finie)’ – Filipa César 
[16/10 tot 20/1/2013]

La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 
01 40 01 08 81 
wo-zo 11-19u do 11-21u
❑ ‘Le tremblement de la modernité’ – 
Louis Soutter (1871-1942) [tot 23/9] 
❑ ‘Sculptures-photographies’ – Didier 
Vermeiren [tot 23/9] ❑ ‘Fluide parfait’ 
– Luka Fineisen [tot 23/9] 
❑ ‘Retour à l’intime, la collection 
giuliana et tommaso setari’ – Sol Lewitt, 
Thierry de Cordier, Gerhard Richter, 
Ettore Spalletti, Grazia Toderi… [20/10 
tot 13/1/2013]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – 01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u
❑ ‘Le Grand Restaurant’ – Michel Blazy 
[20/9 tot 18/11]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u do 10-22u
❑ Roman Ondák [28/9 tot 16/12] 
❑ ‘La Collection Michael Werner’ – 
Lehmbruck, Dix, Derain, Michaux, Beuys, 
Broodthaers, Polke, Toroni… [5/10 tot 
3/3/2013] ❑ ‘L ‘Art en guerre, France 
1938-1947. De Picasso à Dubuffet’ 
[12/10 tot 17/2/2013]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur – 01.40.49.48.84 
di-zo 9u30-18u do 9u30-21u45
❑ ‘L’impressionnisme et la mode’ [25/9 
tot 20/1/2013] 
❑ ‘Le fer et le pinceau’ – Victor Baltard 
(1805-1874) [16/10 tot 13/1/2013]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘l’ordre et le chaos’ – Chaïm Soutine 
(1893-1943) [3/10 tot 21/1/2013]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50 
wo-ma 9-18u wo, vr 9-21u30
❑ ‘La Traversée du Louvre de David 
Prudhomme’ [tot 24/9] ❑ ‘Rémanence’ 
– Jean-Baptiste Huynh [4/10 tot 31/12] 
❑ ‘Raphaël, les dernières années’ [11/10 
tot 14/1/2013] ❑ ‘Dessins de Giulio 
Romano, Élève de Raphaël’ [11/10 tot 
14/1/2013] ❑ ‘Luca Penni, un disciple de 
Raphaël’ [11/10 tot 14/1/2013] 
❑ ‘Chypre entre Byzance et l’Occident du 
IVe au XVIe siècles’ [28/10 tot 
28/1/2013]

Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01.44.18.61.10 
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, Flesh and Marble’ [tot 3/3/2013]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘Interventions sur le bâtiment’ – 
Christian Marclay, Jean-Michel Alberola, 
Ulla von Brandenburg, Peter 
Buggenhout, Laurent Derobert, Vincent 
Ganivet, Maria Loboda, Julien Salaud 
[tot 31/3/2013] ❑ ‘Imaginez 
l’imaginaire’ [28/9 tot 11/2/2013]

Quimper

Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand 
02.98.55.55.77 
di-za 10-12u/13-18u zo 14-18u
❑ ‘Animations’ – Claude Closky [tot 18/11]

Sète

Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 – 04.67.74.94.37 
ma, wo-vr 12u30-19u za-zo15-20u
❑ ‘Monographie. Pièces à Conviction’ 
– Michel François [tot 30/9]

Tourcoing

Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 – 03.20.28.38.00 
wo, do,zo 14-19u vr-za 14-21u
❑ ‘Histoires de fantômes pour grandes 
personnes. Un hommage contemporain à 
l’oeuvre d’Aby Warburg (1866-1929) par 
Georges Didi-Huberman avec la 
collaboration de Arno Gisinger’ [4/10 tot 
30/12]

Troyes

Passages – centre d’art contemporain
Rue Jeanne d’Arc 9 – 03.25.73.28.27 
ma-za 14-18u
❑ ‘Les 30 ans du frac champagne-
ardenne’ – Francis Alys, Dara Birnbaum, 
Pierre Huyghe, Felix Gonzalez-Torres, 
Jimmie Durham… [tot 28/9]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – 01736.79.65.43 
10-17u20
❑ ‘Give Me Tomorrow’ – Alex Katz [tot 
23/9] ❑ ‘The Far and The Near: St Ives and 
International Art’ [6/10 tot 13/1/2013]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-20u
❑ ‘Ordinary Things’ – Sarah Lucas [tot 
21/10] ❑ ‘Wreaths to Pleasure’ – Helen 
Chadwick [tot 17/2/2013] ❑ ‘Duchamp 
Bicycle Wheel’ (1969-1973)’ – 
Sturtevant [26/9 tot 13/1/2013]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘’DLA Piper Series: This is Sculpture’’ 
[tot 30/6/2013] 
❑ Turner/Monet/Twombly [tot 28/10] 
❑ ‘Liverpool Biennial 2012: Thresholds. 
Stranger than Self/Shifting Boundaries/
Territories in the Making’ – [tot 
7/4/2013] 
❑ ‘Sky Arts Ignition Series: The Source’ 
– Doug Aitken [tot 13/1/2013]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
ma-zo 11-20u wo 11-18u do 11-22u
❑ ‘Everything Was Moving: Photography 
from the 60s and 70s’ [tot 13/1/2013]

British Museum
Great Russell Street – 020.7323.8000 
10-17u30 vr 10-20u30
❑ ‘The Horse. From Arabia to Royal 
Ascot’ [tot 30/9] ❑ ‘Shakespeare: 
staging the world’ [tot 25/11]

Haunch of Venison London
6 Burlington Gardens – 020 7495 5050 
ma-vr 10-18u/za 10-17u
❑ Giuseppe Penone [tot 26/10] ❑ ‘A 
place beyond belief’ – Nathan Coley [tot 
3/10]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 0171.439.74.38 
zo-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘The King’s Artists: George III’s 
Academy’ [tot 21/10] ❑ ‘From Paris: A 
Taste for Impressionism. Paintings from 
the Clark’ [tot 23/9] ❑ ‘Artists’ 
Laboratory 05: Hughie O’Donoghue RA’ 
[tot 14/10] ❑ ‘Bronze’ [tot 9/12] 
❑ ‘RA now: Unique Royal Academicians 
exhibition and auction’ [11/10 tot 11/11]

Saatchi Gallery
Duke of York’s HQ/King’s Road 
0207 811 3085 
10-18u
❑ ‘Out of Focus: Photography’ – David 
Noonan, Mitch Epstein, John Stezaker, 
Sohei Nishino, Matthew Day Jackson… 
[tot 5/11] ❑ ‘The Art of Chess’ – Rachel 
Whiteread, Tracey Emin, Damien Hirst, 
Barbara Kruger, Yayoi Kusama… [tot 
3/10]

Tate Britain
Millbank – 020.78.87.80.08 
za-do 10-18u vr 10-22u
❑ ‘Colour and Line: Turner’s 
experiments’ [tot 21/3/2013] 
❑ ‘Tate Britain Commission 2012: The 
Robinson Institute’ – Patrick Keiller [tot 
14/10] ❑ ‘Focus: Frank Bowling’ [tot 
30/4/2013] ❑ ‘Focus: Charles Harrison 
as Curator’ [tot 10/3/2013] 
❑ ‘Display’ – Howard Hodgkin [tot 2/12] 
❑ ‘Pre-Raphaelites: Victorian 
Avant-Garde’ [tot 13/1/2013] 
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12] ❑ ‘Turner Prize 
2012’ [2/10 tot 6/1/2013] ❑ ‘Family 
Matters: The Family in British Art’ 
[15/10 tot 24/2/2013]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘The Modern Eye’ – Edvard Munch 
[tot 14/10] ❑ ‘The Tanks: Art in Action’ 
[tot 28/10] ❑ ‘The Unilever Series – 
These associations’ – Tino Sehgal [tot 
28/10] ❑ William Klein + Daido 
Moriyama [10/10 tot 20/1/2013]

The Showroom
63 Penfold Street – 020 7724 4300 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The Grand Domestic Revolution 
(GDR) GOES ON. ‘Living research’ 
project initiated by Casco – Office for 
Art, Design and Theory, Utrecht’ [tot 
27/10]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45 vr 10-22u
❑ ‘Transformation and Revelation: 
Gormley to Gaga. UK design for 
performance 2007–2011’ [tot 
30/9/2013] ❑ ‘A Twentieth-Century 
Illustrator’ – George W. Adamson [tot 
30/9] ❑ ‘Ballgowns: British Glamour 
Since 1950’ [tot 6/1/2013] 
❑ ‘King’s Cross: Regenerating a London 
Landmark’ [tot 21/10] 
❑ ‘Designing the extraordinary’ – 
Heatherwick Studio [tot 30/9] 
❑ ‘So Peculiarly English: topographical 
watercolours’ [tot 31/3/2013] 
❑ ‘Collecting Abroad for the V&A 
1851-1914’ [2/10 tot 26/5/2013] 
❑ ‘Inspired by… 2012’ [6/10 tot 
21/4/2013] ❑ ‘Halfway to Paradise: 
Photography by Harry Hammond’ [13/10 
tot 3/3/2013] ❑ ‘Hollywood Costume’ 
[20/10 tot 27/1/2013] ❑ ‘Light from the 
Middle East: New Photography’ [13/11 
tot 7/4/2013]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020.75.22.78.88 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Social Sculpture’ – Christian 
Boltanski, Liam Gillick, Tobias 
Rehberger, Rodney Graham, Franz 
West… [tot 31/12] ❑ ‘The Bloomberg 
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Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u
❑ Adam Colton [tot 6/10] 
❑ Martin Gerwers [13/10 tot 10/11] 

Smart Project Space
Arie Biemondstraat 111 – 020.427.59.51 
ma-zo 12-22u
❑ Giorgio Andreotta Calò/In 
collaboration with Emanuele Wiltsch 
Barberio [tot 21/10]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
di-zo 10-17u do 10-22u
❑ ‘Beyond Imagination’ – James Beckett, 
Suchan Kinoshita, Susanne Kriemann, 
Falke Pisano, Rory Pilgrim… [23/9 tot 
11/11]

Westergasfabriek
Polonceaukade 27 – 020 586 0710 
www.unseenamsterdam.com
❑ ‘Unseen, de nieuwe internationale 
fotografiebeurs’ [20/9 tot 23/9]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Frau’ – Lutz Driessen [tot 13/10]

Arnhem

mmka – Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ruimte voor realiteit’ – Charley Toorop, 
Pyke Koch, Edgar Fernhout, Reinier 
Lucassen, Ad Gerritsen, Marlene Dumas… 
[tot 1/11/2013] ❑ ‘Trans gression. 
Hedendaagse Poolse kunst’ – Katarzyna 
Kozyra [tot 7/10] ❑ ‘De wereld zien in 
een korrel zand. Biënnale Gelderland 
2012 in MMKA Arnhem’ [tot 28/10] ❑ 
Erwin Olaf [27/10 tot 27/1/2013]

Assen

CBK Drenthe in De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 – 088 01 28 000 
di-vr 13-17u za 13-16u
❑ ‘Nature Now. Eigentijdse opvattingen 
van natuur in de kunst’ – Peter de 
Cupere, Dennis Amatdjais, Erik Odijk, 
Sjef Meijman… [tot 8/1/2013]

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
❑ ‘Fotografie-tentoonstelling’ [tot 7/10] 
❑ ‘Tijdsverschijnselen – fotografie en 
video’ – Hans Koster, Steven Barnhoorn 
en Joost Koskamp. [tot 7/10]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76 
za-zo 13-17u
❑ ‘To have one’s cake and eat it too. 
Artists in residence: studenten van Master 
Artistic Research, UvA’ [tot 23/10]

Breda

Lokaal 01 – Breda
Kloosterlaan 138 – 076.514.19.28 
ma-vr 10-17u/za-zo 13-17u
❑ ‘Breda Photo – Contemporary 
Fundamental Accumulation of Particles’ 
– Claudia Sola/Dani Gal [tot 21/10] 
❑ Claudia Sola en Dani Gal [tot 21/10] 
❑ Bie Michels/Kristof Van Gestel [2/11 
tot 2/12]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070.338.11.44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Photo Academy Award 2012’ [tot 7/10] 
❑ ‘Arnold Newman – Masterclass’ – 
Arnold Newman (1918-2006) [13/10 tot 
13/1/2013]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Nabeeld’ – Amie Dicke [22/9 tot 
6/1/2013] ❑ ‘Het geheimzinnige leven 
van Oskar Serti’ – Patrick Corillon [22/9 
tot 16/12]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Zaal 19: De Collectie Dommering’ [tot 
10/3/2013] ❑ ‘Mondriaan en de Stijl’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘Ontdek het moderne’ [tot 
1/1/2014] ❑ ‘Meesters uit het 
Mauritshuis. Zes eeuwen kunst onder een 
dak’ [tot 14/6/2014] ❑ ‘Public/Private. 
Bedrijfscollecties gezien vanuit een Haags 
perspectief’ [tot 23/9] ❑ ‘Born in a 
balloon’ – Karin van Dam [tot 23/9] 
❑ ‘Happy Days. Den Haag 1947-1967’ 
[tot 20/1/2013] ❑ ‘Fabulous Fifties – 
Fabulous Fashion’ [6/10 tot 3/2/2013]

Heden
Denneweg 14a – 070.346.53.37 
wo-za 12-17u, eerste zo/maand 12-17u
❑ Gonul Albayrak/Teun Vonk [12/10 tot 
17/11]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘How Art Things?’ – Jisan Ahn, Toon 
Berghahn, Jeroen Jongeleen, Una Knox, 
Littlewhitehead, Clara Palli Monguilod, 
Jeroen P. Visser [tot 4/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Expanded Performance’ – Thomas 
Heyer, Leidy Churchman, Vlatka Horvat, 
Adrien Tirtiaux, Ruth Buchanan [30/9 tot 
16/12]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
wo-zo 10-18u
❑ ‘Kunst werkt. Een tentoonstelling over 
beweging, verandering en werking’ [tot 
30/9]

Teekengenootschap Pictura
Voorstraat 190-192 – 078.614.98.22 
wo-zo 13-17u
❑ Ton Kraayeveld, Willem Stoop, Jan 
Willem van Welzenis [13/10 tot 11/11]

Eindhoven

Onomatopee
Bleekstraat 23 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Who told you so?! #’4. Stories of 
collectivity vs. individual narrations’ [tot 
28/10] ❑ ‘Who told you so?! #3. Truth vs. 
Scène’ – Exactitudes: Ari Versluis & Ellie 
Uyttenbroek, Daan Samson, Katrin 
korfmann, Marjolijn Dijkman, Matthijs 
Bosman, Mireia c. Saladrigues, Šejla 
Kameric… [tot 28/10]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘Tijdmachines Reloaded. Play Van 
Abbe Deel 4’ – Chto Delat, Galit Eilat, 
Jakob Gebert, Kai-Uwe Hemken, Daniel 
Miller, Museum of American Art Berlin, 
Florian Schneider… [tot 4/11] 
❑ ‘Videowerken 1970-1977’ – John 
Baldessari [tot 31/12] ❑ ‘The Innocent 
Eye’ – Roland Schimmel [tot 30/9] 
❑ ‘Een tentoonstelling is ook altijd een 
deel van een groter geheel’ – Rene 
Daniëls [tot 23/9] ❑ ‘Deze sokken niet 
wit. De jaren twintig, de collectie in 
context’ [tot 11/11] ❑ ‘Uit de 
verzameling: kunstenaarstijdschriften’ 
– Artzien (Michael Gibbs), De Angst 1983 
(Rob Scholte, Martin Bril, Edzard Dideric 
en Dirk van Weelden), Zien/Blind (Gerald 
van der Kaap), Flex-Us (Marc Bijl en 
Steffen Maas)… [tot 2/11] ❑ Piero 
Gilardi [tot 6/1/2013] ❑ ‘Politiek 
Kunstbezit IV: Vrijdenkersruimte 
Vervolgd’ – Jonas Staal, concept: Jesse 
Klaver (GroenLinks) & Rogier Verkroost 
(D66) [tot 28/10] ❑ ‘Sources in the Air’ 
– David Maljkovic [6/10 tot 27/1/2013] 
❑ ‘Informational Weather’ – Sarah van 
Sonsbeeck [13/10 tot 28/2/2013]

Finsterwolde

Galerie Waalkens
Hoofdweg 39, – 0597 857280 
12-17u
❑ ‘The only rule is work’ – Douglas 
Huebler, Klara Lidén, Maarten Sleeuwits, 
Marijn van Kreij… [tot 28/10] 
❑ ‘In Search of…’ [27/10 tot 28/10]

Groningen

Academie Minerva
Praediniussingel 59 – 050 595 1206 
ma-do 9-21u vr 9-17u za-zo 11-17u
❑ ‘In Search of…’ – Derek Brunen, Erik 
Wesselo, Sjoerd van Leeuwen, Frederic 
Klein, Slater Bradley… [6/10 tot 28/10]

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De collectie De Ploeg’ [tot 3/3/2013] 
❑ Yin Xiuzhen [tot 18/11] 
❑ ‘Painting Canada. Tom Thomson and 
the Group of Seven’ [tot 30/9] 
❑ ‘Marc Bijl’ [6/10 tot 1/4/2013] 
❑ ‘Urban Gothic’ – Marc Bijl [6/10 tot 
1/4/2013] ❑ ‘Veendorp collectie’ [13/10 
tot 1/4/2013] ❑ ‘Collectie Veendorp’ 
[13/10 tot 17/3/2013]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Studio Verwey – Vijf hedendaagse 
kunstenaars tussen atelier en museum’ 
[tot 18/11] ❑ ‘Maskerade’ – Philip 
Akkerman, Jonathan Meese, Adam Colton, 
Marc Mulders, Roger Ballen, Babs 
Haenen… [tot 18/11] ❑ ‘Aankopen De 
Hallen Haarlem’ [tot 18/11] ❑ ‘Fotomap, 
vriendenjubileum’ – Semâ Bekirovic, 
Rineke Dijkstra, Viviane Sassen, Roy 
Villevoye, Luuk Wilmering… [tot 18/11]

Teylers Museum
Spaarne 16 – 023 5160960 
di-za 10-17u zo 12-17u
❑ Rafaël (1483-1520) [28/9 tot 6/1/2013]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Van Gogh, Strozzi, Israëls, Mondriaan. 
Topstukken uit de Fundatie collectie’ [tot 
31/10] ❑ ‘Nieuwe Beeldentuin’ – Claassen, 
Castagna, Van Pallandt, Mitoraj, Zadkine 
[tot 31/10] ❑ ‘Ademloze ruimtelijkheid’ – 
Jan Hendrik Verstegen (1922 – 1993) [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Hidden Series’ – Danielle 
Kwaaitaal [tot 6/1/2013]

Leiden

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ ‘De vroege Stijl’ [tot 13/1/2013]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Artists Commuters’ – Pierre Kemp, Piet 
Stockmans, Toon Tersas [tot 30/9] ❑ ‘Good 
Vibrations’ – Mary Heilmann (BACA 
Laureaat 2012) [2/10 tot 27/1/2013] 
❑ ‘Theatre of Thought’ – Adrian Alecu, 
Clifford Borress, Christophe Lemaitre, 
Snejanka Mihaylova, Nathania Rubin, Esmé 
Valk [2/10 tot 27/1/2013] ❑ ‘Heavy Lights’ 
– Maya Hayuk [2/10 tot 27/1/2013]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37 
ma-vr 9-17u
❑ ‘The Fox’s Legacy / De erfenis van de 
vos’ – Haseeb Ahmed, Clifford Borress, 
Steven Chodoriwsky, Jasper Coppes, Ina 
Kwon [tot 30/9]

Marres – Centrum voor Contemporaine 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Landschap in Perspectief: De 
Wandelaar/The Wanderer’ [22/9 tot 
4/11]

NAiM/Bureau Europa
Avenue Ceramique 226 – 043.350.30.20 
di-zo 11-17u
❑ ‘Architecture of Seduction: Playboy, 
1953-1979’ [tot 23/12]

Sphinxpark
Binnenstad Maastricht – 043.350.30.20 
❑ ‘Sphinxpark, een tijdelijk park in de 
binnenstad (REcentre, NAiM/Bureau 
Europa en Marres Projects)’ [tot 31/12]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘De Kunst van Kiezen. De gemeentelijke 
kunstcollectie door publiek gekozen’ [tot 
28/10] ❑ ‘Architecture without building’ 
– Yona Friedman, Jean-Baptiste Decavèle 
[tot 28/10] 
❑ ‘Collectie 06: The center of the world’ 
– Jimmie Durham [3/11 tot 16/12]

Façade 2012
CBK Zeeland/Balans 17 – 0118-611443 
❑ ‘Façade 2012. grote kunst- en 
architectuurmanifestatie. Organisator: 
CBK Zeeland’ – Thorsten Brinkmann, 
Renato Nicolodi, Tadashi Kawamata, 
Krijn de Koning, Sarah & Charles… [tot 
18/11]

Nieuw-Beerta

Nederlands Hervormde Kerk
Hoofdweg 18 – 06 15 20 40 30 
vr-zo 12-17u
❑ ‘In Search of…’ – Michelle Browne, 
Derek Brunen, Susanne Burner, Jeremiah 
Day, David Horvitz, Marion van Wijk & 
Koos Dalstra [tot 28/10]

Oss

Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 – 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
❑ ‘Pizzeria Vasari. Een installatie van 
muurschilderingen’ – Gijs Frieling [tot 
31/12/2013] ❑ ‘Bling Bling’ – Maartje 
Folkeringa [tot 21/10] ❑ ‘Linkse hobby: 
De keuze van Jan Marijnissen’ – Hendrik 
Willem Mesdag, Bram Bogart, Ronald 
Ophuis, Jan Andriesse, Marc Mulders, 
Erik Andriesse… [tot 20/1/2013]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Verlangen naar volmaaktheid. 21 jaar 
verzamelen door het Kröller-Müller 
Museum’ [tot 28/10] 
❑ ‘Dieren in de Nederlandse 
beeldhouwkunst’ – Joseph Mendes da 
Costa, Lambertus Zijl, Johan Altorf, John 
Rädecker [22/9 tot 20/1/2013] 
❑ ‘Art Cars in het Kröller-Müller 
Museum’ [13/10 tot 28/10]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Border Lines’ – etnografische stukken 
(Wereldmuseum Rotterdam), 
outsiderkunst (Stichting Collectie De 
Stadshof), Gijs Frieling, Henk Visch, 
Joost van den Toorn, Habima Fuchs… 
[tot 14/10]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Hollandse Meesters in de 21e eeuw. 
Gefilmde portretten van beeldend 
kunstenaars in hun atelier’ [tot 31/12] 
❑ ‘Kunstcollectie Hogeschool Rotterdam’ 
[tot 14/10] ❑ ‘The Kids Are All Right. 15 
jaar Showroom MAMA’ [tot 23/9] 
❑ ‘Donkere wolken’ – Ian Teh [tot 9/12] 
❑ Aristide Maillol (1861-1944) [tot 
10/2/2013] ❑ ‘Avant-gardes. De collectie 
van de Triton Foundation’ [7/10 tot 
20/1/2013]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010.441.94.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Collectie Verrijkt’ – Pieter Bruegel 
de Oude, Jheronimus Bosch, Titiaan, 
Vincent van Gogh, Magritte, Kandinsky… 
[tot 30/4/2013] ❑ ‘Baroque Egg’ – Jeff 
Koons [tot 28/2/2015] ❑ ‘Children’ – 
Jeff Wall [tot 1/1/2013] ❑ ‘Tobit en 
Anna. De discussie omtrent ‘de nieuwe 
Rembrandt’’ [tot 1/1/2013] ❑ ‘Leven 
voor affiches’ – Gielijn Escher [tot 30/9] 
❑ ‘Mateloos, schaamteloos, onbegrensd. 
Nieuwe tekeningen in de collectie’ – 
Oscar Camilo de las Flores, Mai van 
Oers, Paul Noble, Charlie Roberts, 
Ewoud van Rijn… [tot 30/9] 
❑ ‘De collectie. Duitse kunst van Kiefer 
tot Henning’ [tot 30/9] ❑ ‘Interventie 
#21’ – Matias Faldbakken [tot 
27/1/2013] ❑ ‘De Collectie Vormgeving’ 
[tot 31/12/2013] ❑ ‘De goden van 
Rafaël. Klassieke verhalen in de grafiek 
van Marcantonio Raimondi en zijn 
school’ [tot 13/1/2013] ❑ ‘Han Nefkens 
Fashion Award 2012’ – Rejina Pyo [29/9 
tot 20/1/2013] ❑ ‘De weg naar Van 
Eyck’ [13/10 tot 10/2/2013]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘Schatkamer. Hoogtepunten uit de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis’ 
[tot 10/9/2016] ❑ ‘Smart Cities – 
Parallel Cases 2’ [tot 30/9] ❑ ‘Stad van 
Nederland. Voel wat de stad met je doet’ 
[tot 1/7/2016]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12/2016] ❑ ‘Dé fotografie-
talenten van 2012’ [tot 28/10] 
❑ ‘Fotograferen voor verandering’ 
– Lewis Hine (1874 – 1940) [tot 
6/1/2013]

Onderzeebootloods
Heijplaatstraat 23 – 010.441.94.00 
di-zo 12-20u
❑ ‘Ballads’ – Sarkis [tot 30/9]

Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 – 010 414 51 51 
do-zo 12u30-17u30
❑ ‘As Far As I Can See’ – Simon Benson 
[tot 14/10] ❑ ‘Sarah van der Lijn en 
Charl van Ark’ [21/10 tot 2/12]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Between the Map and the Territory’ 
– Bik Van der Pol, Maaike Gouwenberg 
& Joris Lindhout Karin Hueber, Anna 
Okrasko, Elian Somers, Emily 
Whitebread [tot 4/11]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010.411.01.44 
di-zo 11-18u
❑ ‘The Humans’ – Alexandre Singh [tot 
6/1/2013] ❑ ‘Spatial Design by Studio 
Miessen’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘Prompts & 
Triggers: Surplus Authors’ – Chris Evans, 
Club Moral, Ana Roldán & Falke Pisano, 
Luis Jacob & Chris Curreri, Alicja 
Kwade… [tot 28/10]

Scheveningen

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Fotografie van The Rainbow Nation’ 
[tot 30/9] ❑ ‘Making Mandela & other 
matters’ – Arie Schippers [tot 30/9] 
❑ ‘The Rainbow Nation. Hedendaagse 
beeldhouwkunst uit Zuid-Afrika’ [tot 
30/9] ❑ Leo de Vries (1932-1994) [5/10 
tot 20/1/2013]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Collectie Piet en Ida Sanders. Een 
leven met kunst’ – Constant, Ger van Elk, 
Barry Flanagan, Imi Knoebel, Allan 
McCollum, Meret Oppenheim, Jean 
(Hans) Arp… [tot 21/10]

Sittard

Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 – 046.451.34.60 
di-zo 11-17u
❑ ‘Motherfuckers never die’ – Jota Castro 
[tot 2/12] ❑ Jota Castro [tot 2/12]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u 3de do/maand 11-20u (niet 
in juli-aug)
❑ ‘Innocence is precisely: never to avoid 
the worst’ – Philippe Vandenberg & 
Berlinde De Bruyckere [tot 28/10] 
❑ ‘De Pont in the Picture. Fotowedstrijd’ 
[tot 4/11] ❑ Anish Kapoor [13/10 tot 
27/1/2013] ❑ ‘When I open my Eyes’ 
– Wout Berger [10/11 tot 16/1/2013]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-za 12-17u/zo 13-17u
❑ ‘How Much Fascism?’ – Jonas Staal, 
Mladen Stilinovic, SUPERFLEX, Burak 
Delier, Etcétera…, Lidwien van de Ven… 
[29/9 tot 23/12]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Latent Stare. An exhibition of 
collected devices and methodologies 
regarding type-design (David 
Bennewith)’ [tot 30/9]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Archeologen aan het werk. De collectie 
van het Provinciaal Utrechts Genootschap’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Rietveld en Van 
Baarencollectie. Kunst en vorm geving 
1915-1930’ [tot 19/5/2013] 
❑ ‘Architectuur van Rietveld. Ontwerp en 
uitvoering’ [tot 19/5/2013] ❑ ‘Tekeningen 
uit de museumcollectie’ [tot 20/12] 
❑ ‘De ontplofte blik’ – William Engelen, 
Wolfgang Flad, Ab van Hanegem, Joris 
van de Moortel, en Driessens & 
Verstappen [tot 28/10] ❑ ‘Dit is het 
Centraal Museum! Topstukken uit vijf 
collecties’ [29/9 tot 1/9/2015]

Vijfhuizen

Kunstfort Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023.5589013 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Front to Back’ – Fransje Killaars 
[30/9 tot 1/12]

Oostenrijk
Graz

Kunsthaus Graz
Lendkai 1 – 0316.80.17.92.11 
di-zo 10-17u
❑ Simon Starling & Superflex [tot 30/9] 
❑ ‘media.art.collection. Perspectives of a 
collection’ [tot 28/4/2013] ❑ ‘Cittadellarte. 
Sharing Transformation’ [29/9 tot 
20/1/2013]

Neue Galerie Graz
Joanneumsviertel, access Kalchberggasse 
– 699/1780-9500 
di-zo 10-17u
❑ ‘Self-Portraits, Mirrors, Minus-Objects’ 
– Michelangelo Pistoletto [tot 14/10] 
❑ ‘Romanticism and Early Modernism’ 
[5/10 tot 6/12] ❑ ‘Gardens in the 
Exosphere Poems and Picture-Poems’ 
– Günther Brus [6/10 tot 3/2/2013]

Wien

Albertina Museum
Albertinaplatz 1 – 01/534.83 
ma-zo 10-18u wo 10-21u
❑ ‘Colour photography since 1970’ – Joel 
Sternfeld [tot 7/10] ❑ ‘The Body as 
Protest’ – John Coplans, Ketty La Rocca, 
Vito Acconci, Hannah Villiger, Bruce 
Nauman… [tot 2/12] ❑ ‘Emperor 
Maximilian I and the age of Dürer’ [tot 
6/1/2013]

Bank Austria Kunstforum
Freyung 8 – 431 537 33 26 
ma-zo 10-19u vr 10-21u
❑ ‘The Eight. Hungary’s Highway to 

Modernism’ – Károly Kernstok, Béla 
Czóbel, Róbert Berény, Ödön Márffy, 
Lajos Tihanyi, Dezsö Orbán, Bertalan Pór, 
Dezsö Czigány [tot 2/12] 
❑ Özlem Sulak [tot 18/11]

Essl Museum
An der Donau Au 1 – 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
❑ Franz Zadrazil [tot 28/10] 
❑ Cecily Brown [tot 7/10] 
❑ Alex Katz [tot 6/1/2013] 
❑ Xenia Hausner [24/10 tot 20/1/2013]

Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 – 01.504.98.80 
di-zo 11-18u do 11-20u
❑ ‘Counter-Production’ – Henrik Olesen, 
Marion von Osten, Seth Price, Josephine 
Pryde, Lili Reynaud-Dewar, Mary Ellen 
Carroll… [tot 16/12]

Kunsthalle Wien
Museumsplatz 1 – 1-52189-0 
dagelijks 10-19u do 10-21u
❑ ‘Cut-ups, Cut-ins, Cut-outs. The Art of 
William S. Burroughs’ [tot 21/10] 
❑ ‘Time in Turkey’ [tot 21/9] 
❑ ‘ZINE*FAIR. 3rd Independent 
Publishers and Artzine Fair Vienna’ 
[22/9 tot 23/9] ❑ ‘The Ship of Fools’ – 
Julian Rosefeldt [17/10 tot 25/11] 
❑ ‘Xtravaganza. Staging Leigh Bowery’ 
[19/10 tot 3/2/2013] 
❑ Mike Parr [9/11 tot 24/2/2013]

Kunsthaus Wien
Untere Weissgerberstrasse 13 
01/712.04.95 
ma-zo 10-19u
❑ ‘Photographs from 1949 to 2001’ 
– Elliott Erwitt [tot 30/9] ❑ ‘Photo 
Booth Art. The Aesthetics behind the 
Curtain: From the Surrealists to Rainer 
and Warhol’ [10/10 tot 13/1/2013]

Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 – 01.52500.1400 
ma 14-19u di-zo 10-19u do 10-21u
❑ ‘Reflecting Fashion. Art and fashion 
since modernism’ [tot 23/9] ❑ ‘Voice Off 
(1999)’ – Judith Barry [tot 25/11] 
❑ ‘Poesie der Reduktion. Minimal, 
Concept, Land Art’ [tot 5/5/2013] 
❑ Alejandro Cesarco [22/9 tot 
13/1/2013] ❑ ‘Lights’ – Dan Flavin 
(1933-1996) [13/10 tot 3/2/2013]

Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 – 01.587.53.07 
di-zo 10-18u
❑ ‘Close-up. Gustav Klimt/Gerwald 
Rockenschaub – Platform’ [tot 
13/1/2013] ❑ ‘Who’s Afraid of Red, 
Black and Green’ – Kerry James 
Marshall [21/9 tot 25/11] 
❑ Anne Hardy [21/9 tot 25/11] 
❑ ‘Ultimate substance’ – Anja Kirschner 
& David Panos [21/9 tot 25/11]

Portugal
Porto

Museu Serralves
Rua D. João de Castro 210 
01.22.615.6590 
di-vr 10-17u za-zo 10-19u
❑ ‘Close by in the distance’ – Marijke 
van Warmerdam . [tot 14/10] 
❑ ‘All in Order, with Exceptions’ – Nedko 
Solakov [tot 28/10]

Spanje
Barcelona

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic – 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 zo 10-14u30
❑ Mona Hatoum [tot 24/9] 
❑ ‘Monument. Wire Thieves’ – Jordi 
Mitjà [5/10 tot 2/12] 
❑ ‘Explosion! The legacy of Jackson 
Pollock’ [24/10 tot 24/2/2013]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 – 93 481 33 66 
ma,wo,do,vr 11-19u30 za 10-20u 
zo 10-15u
❑ ‘Public Tender’ – Rita McBride [tot 
24/9] ❑ ‘Office Baroque (1977)’ – 
Gordon Matta-Clark [tot 21/10] 
❑ ‘Filming Beaubourg, April 1977’ – 
Roberto Rossellini [tot 21/10] 
❑ ‘Le Corbusier and Jean Genet in the 
Raval’ [tot 21/10] ❑ ‘Utopia is possible. 
The 7th Congress of the International 
Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID), Eivissa, 1971’ [tot 20/1/2013] 
❑ ‘The Vertical Journey’ – Luis 
Claramunt (1951–2000) [tot 21/10]

Bilbao

Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 – 094.43.59.000 
zo-wo10-17u45 za 10-19u45
❑ ‘Selections from the Guggenheim 
Bilbao Collection II’ [tot 28/10] 
❑ ‘A Bigger Picture’ – David Hockney 
[tot 30/9]

Madrid

Museo del Prado
Paseo del Prado s/n – 091.330.28.00 
ma-za 10-20u zo 10-19u
❑ ‘The miniatures collection of Museo 
del Prado’ [tot 30/9] ❑ ‘New Temporary 
Presentation: Sacred Stories in the 
Museo del Prado’ [tot 27/1/2013] 
❑ ‘Murillo and Justino de Neve. The Art 
of Friendship’ [tot 30/9] ❑ ‘The Mystic 
Lamb’ – Eduardo Arroyo [tot 30/9] 
❑ ‘The landscape painter’ – Martín Rico 
(1833-1908) [30/10 tot 10/2/2013]

Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofia
Calle Santa Isabel 52 – 091.774.10.00 
ma,wo-za 10-21u zo 10-14u30
❑ ‘Collaborating Agents’ – Nacho Criado 
[tot 1/10] ❑ Nacho Criado [tot 1/10] 
❑ ‘A Cosmos’ – Rosemarie Trockel [tot 
24/9] ❑ ‘Habla’ – Sharon Hayes [tot 
24/9] ❑ ‘Specters of Artaud. Language 
and the Arts in the 1950s’ [tot 17/12] 
❑ ‘Encounters with the 1930s’ [3/10 tot 

7/1/2013] ❑ María Blanchard [17/10 tot 
25/2/2013] ❑ ‘Losing the human form: a 
seismic image of the 1980s in Latin 
America’ [25/10 tot 11/3/2013] 
❑ Heimo Zobernig [9/11 tot 15/4/2013]

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 – 091.369.01.51 
di-zo 10-19u za 10-23u
❑ ‘Gauguin and the Voyage to the Exotic’ 
[9/10 tot 13/1/2013]

Santiago de Compostela

Centro Galego de Arte Contemporanea 
– cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n 
0981.57.79.26 
di-zo 11-20u
❑ Esther Ferrer [tot 30/9] 
❑ ‘Eugenio Granell and cinema: a 
twenty-minute film’ [tot 4/11]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
❑ ‘La jeunesse est un art. 2012 
Anniversary Manor Art Award’ [tot 
18/11]

Basel

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 – 061/206.62.62 
di-zo 10-18u
❑ ‘Panoramas. Measured Worlds’ [tot 
7/10] ❑ ‘Animalia. Tierdarstellungen des 
Barock’ [tot 6/1/2013] ❑ ‘Arte Povera. 
The Great Awakening. The Goetz 
Collection’ [tot 3/2/2013] ❑ ‘Drawings’ 
– Markus Raetz [20/10 tot 17/2/2013]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Works from the Emanuel Hoffmann 
Foundation and the Öffentliche 
Kunstsammlung Basel’ – Robert Gober 
[6/10 tot 10/2/2013]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031.350.00.40 
di-vr 11-18u za-zo 10-18u
❑ ‘Eine Ausstellung organisiert von 
Emanuel Rossetti und Tobias Madison’ – 
Calla Henkel, Max Pitegoff, Ken Okiishi, 
Calla Henkel… [tot 14/10]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Revolutionarily Expressive’ – Antonio 
Saura (1930-1998) [tot 11/11] 
❑ ‘Homage to Herbert Distel’ [tot 7/10]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
0041 31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Higher beings. Sigmar Polke and Paul 
Klee’ – Paul Klee (1879-1940) / Sigmar 
Polke (1941-2010) [tot 7/10] 
❑ ‘Master Klee! Teacher at the Bauhaus’ 
[tot 6/1/2013] ❑ ‘The angels of Klee’ 
[27/10 tot 20/1/2013]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – 041.226.78.00 
di-wo 10-20u do-zo 10-17u
❑ ‘Nouvelles Boîtes!’ [tot 21/10] 
❑ ‘Paul Thek, in process’ [tot 18/11] 
❑ ‘Martin Moser (ca.1500–1568). 
Öffentliche Restaurierung’ [tot 18/11]

Riehen Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u wo 10-20u
❑ Philippe Parreno [tot 30/9]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – 052/234.10.60 
di-zo 11-18u wo 11-20u
❑ Amar Kanwar [tot 18/11] ❑ ‘Young 
People. Set 9 from the Collection of the 
Fotomuseum Winterthur’ [tot 10/2/2013]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
❑ ‘Zeichnungen’ – Félix Vallotton [tot 
25/11]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ ‘Neue Welt’ – Wolfgang Tillmans [tot 
4/11] ❑ ‘Almost the exact shape of 
Florida’ – Helen Marten [tot 4/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – 01.251.67.65 
za-zo,di 10-18u wo-vr 10-20u
❑ Aristide Maillol [tot 16/12]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – 44 277.20.50 
di,wo,vr 12-18u do 12-20u za-zo 11-17u
❑ Ragnar Kjartansson [tot 28/10]

Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 – 043.446.67.67 
di-zo 10-17u wo 10-20u
❑’ Out to Sea? The Plastic Garbage 
Project’ [tot 23/9] ❑ ‘The Magic of 
Things. Product Posters’ [tot 6/1/2013]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2012. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2012 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on November 15th, 2012.
Please send your information before
October 15th, 2012 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Colofon
Inhoudsopgave

nummer 155 januari – februari 2012

| De aankomst, de verwerking en het afscheid van het post
modernisme in Vlaanderen. Paneldiscussie met Ortwin de 
Graef, Johan Thielemans, Frank Vande Veire en Bart 
Verschaffel. Gemodereerd door Koen Brams & Dirk Pültau | 
Eddy Bettens William Gaddis, The Recognitions | Sven Vitse
Ihab Hassan | Klaas Tindemans De afgewezen erfenis van 
Bertolt Brecht. Of: postmodern theater in Vlaanderen, een 
vergissing | Christophe Van Gerrewey De architecturale ver
beelding tussen 1975 en 1980 | Christophe Van Gerrewey 
Een in de sterren geschreven plan. Gesprek met Geert Bekaert 
over het postmodernisme in de architectuur | De aankomst, 
de verwerking en het afscheid van het postmodernisme in 
Nederland. Paneldiscussie met Jeroen Boomgaard, Ger Groot, 
Arjen Mulder en Frank Reijnders. Gemodereerd door Koen 
Brams & Dirk Pültau | Herman Parret Lyotards postmoder
nisme / Lyotard in Nederland en Vlaanderen | Gijs van 
Oenen Habermas en het postmodernisme | Ed Taverne Hoe 
meer kopieën in omloop zijn, hoe groter het verlangen naar 
het origineel. Frans Haks als praktiserend kunsthistoricus | 
Rogier Schumacher ‘Als je het expliciet maakt, dan is de 
waarde weg’. Gesprek met Paul Groot over het postmodernis
tische discours in Museum journaal | Stefaan Vervoort Glenn 
Adamson & Jane Pavitt (red.), Postmodernism: Style and 
Subversion, 1970-1990. Over het boek bij de post
modernismetentoonstelling in het Victoria & Albert Museum 
| Paul De Vylder De waanzin komt van de goden. Een genea
logie van het posthistorische kunstwerk

nummer 156 maart – april 2012

| Jan van Adrichem | Riekje Swart (19232008): van pre
postmoderne kunst naar postmoderne kunst | Dirk Pültau 
Mülheimer Freiheit en Jiri Georg Dokoupil in België en 
Nederland | Koen Brams & Dirk Pültau Het Onding Kunst. 
Interview met Marc Schepers | Faby Bierhoff Het Onding 
Kunst in Galerie Stalker te Breda | Caroline Dumalin Spelen 
met de brokstukken. De receptie van het postmodernisme in 
Metropolis M (19791989) | Dominic van den Boogerd 
Dozen die huizen zijn. Een terugblik op de gezamenlijke 
inzending van Nederland en België op de Biënnale van 
Venetië in 1993 | Lieven Van Den Abeele Hellenistisch 
modernisme. Een terugblik op de gezamenlijke inzending 
van Nederland en België op de Biënnale van Venetië in 
1993 | Steven ten Thije ‘I do not believe there is any such 
thing as Modern Art.’ Rudi Fuchs en de theorie als begin
punt | Hans M. De Wolf Lied von der Erde. Over het moder
ne zelfvertrouwen van Jan Hoet

nummer 157 mei – juni 2012

| Marc De Kesel Pur Amour. De logica van de gift en haar 
impasse | Dirk Lauwaert De Man, het Leven, het Kostuum 
| Elise Noyez Het kunstenaarsportret als kunstkritiek? 
Fotografische lessen over Blinky Palermo | Lisa Colpaert & 
Steven Jacobs Dood en vrouwenportretten in noir thrillers 
en gothic melodramas. Kleine museumgids voor een Noir 
Portrait Gallery | Koen Brams & Dirk Pültau De collectie 
Visser | Rudi Laermans Cultuurliefde maakt nog geen 
cultuur politiek. Over Bart Carons Niet de kers op de taart

nummer 158 juli – augustus 2012

| Koen Brams & Dirk Pültau Actuele volkskunst. Interview 
met Marc Schepers | Christophe Van Gerrewey ‘A working 
class hero is something to be’ – Manifesta 9 in Genk | Maarten 
Liefooghe & Stefaan Vervoort Een revelerend gesprek: de figu
ren van Thomas Schütte in Het Huis van Robbrecht & Daem 
| Dirk Pültau ‘Voor mij zal TRACK geslaagd zijn als het een 
denkspoor achterlaat over de hedendaagse stedelijke reali
teit.’ (Philippe Van Cauteren) | Bart Verschaffel Sans issue. 
Over de voorstelling van de ruimte bij Dirk Braeckman | 
Jeroen Peeters Experiment, weerstand en ontvankelijkheid. 
Over de kunstgeschriften van JeanFrançois Lyotard | Koen 
Brams & Dirk Pültau Een gesprek met Stefanie Kreuzer over 
Kavalierstart 1978-1982. Aufbruch in die Kunst der 80er 
(Museum Morsbroich, Leverkusen, 2008) | Koen Brams & 
Dirk Pültau Een gesprek met Julian Heynen en Valeria 
Liebermann over Auswertung der Flugdaten – Kunst der 80er. 
Eine Düsseldorfer Perspektive (K21, Düsseldorf, 20102011) | 
Koen Brams & Dirk Pültau Een gesprek met Julian Heynen 
over Weitersehen 1980 ➝ 1990 ➝ (Haus Lange en Haus 
Esters, Krefeld, 1990) en kunst in de jaren 80 (in Düsseldorf)

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
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Personalia
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samenstell
er van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van 
Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). 
Recente publicaties (samen met Dirk Pültau): The clandes-
tine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van Eyck Academie/De 
Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt 
Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).

Jef  Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur 
werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en 
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende 
kunst, architectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over 
cultuurfilosofische en sociologische thema’s.

Hans Maria de Wolf  Doceert moderne en hedendaagse 
beeldende kunsten en esthetica aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Hij legt zich in zijn onderzoek toe op het oeuvre van 
Marcel Duchamp, op de avantgardebewegingen van de 
jaren 60 en 70, en op hedendaagse kunst.

Guido Goossens Filosoof  en historicus. Verbonden aan de 
Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur en 
Maatschappij wetenschappen en Hedah, Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, Maastricht. Publicaties: monografieën 
over Hans Jürgen Syberberg (Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2004) en Aldo Rossi (Maastricht, 
Bonnefantenmuseum, 2007). guido.goossens@xs4all.nl

Wouter Hillaert Studeerde Germaanse en Theater
wetenschappen. Hij is freelance theatercriticus voor De 
Standaard en podiumredacteur bij cultuurtijdschrift rekto:verso. 

Rudi Laermans Gewoon hoogleraar sociale theorie aan de 
Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Eind 
2012 verschijnt bij Valiz (Amsterdam) zijn boek Moving 
Together: Making and Theorizing Contemporary Dance.

Jacques Lizène Kunstenaar, woont en werkt te Luik. Hij is 
onder meer bekend als ‘kunstenaar van de middelmatig
heid’. Zijn werk wordt vertegenwoordigd door de Galerie 
Nadja Vilenne (www.nadjavilenne.com).

Bart Meuleman Theatermaker, schrijver en dichter. De 
voorbije jaren maakte hij voorstellingen voor Toneelhuis, 
KVS en NTGent, waaronder de monoloog Martens (2006) 
en twee voorstellingen op basis van het werk van Maurice 
Gilliams: Gregoria (2011) en De man in de mist (2012). Met 
Paul Verrept maakte hij een reeks prentenboeken rond het 
figuurtje mijnheertje Kokhals. Met Herwig Ilegems schreef  
en regisseerde hij de komische serie Duts voor Canvas 
(2010).

Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen 
Brams): The clandestine in the work of  Jef  Cornelis (Jan van 
Eyck Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009); Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, 
DuMont, 2011).

Permanente partners
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Art Affairs
Veemkade 354  
062.128.14.28  
do–vr–za: 11–17u
  (en op afspraak) 
www.artaffairs.net

C&H Art Space
2de Kostverlorenkade 50 
020.753.09.64 
do–za: 11–18u
www.ch-artspace.com

Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207 A  
020.530.49.94 
di–vr: 11–18u / za: 13–18u  
  (1ste zo/maand: 14–17u) 
www.edbprojects.com

Galerie De Expeditie
Leliegracht 47  
020.620.47.58
wo–za: 13–18u 
www.de-expeditie.com

Galerie Fons Welters 
Bloemstraat 140  
020.423.30.46 
di–za: 13–18u
www.fonswelters.nl

Galerie Gabriel Rolt
Elandsgracht 34
020.785.51.46 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.gabrielrolt.com
  
Galerie Juliètte Amsterdam
Gerard Doustraat 128a  
020.463.69.04 
wo–za: 13–18u
www.juliettejongma.com

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282  
020.320.70.36 
wo–za: 12–18u
www.ronmandos.nl

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19 
di–za: 13–17u30
www.galerievangelder.com

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07 
wo–za: 12–18u
  (en op afspraak)
www.baarsprojects.com

Art AffAirs 

Tekeningen 2012 + 2 stenen 
Herman De Vries 
 tot 27/10

C&H Art
spACe 

Folklore punk 
Jantien Jongsma 
 tot 20/10

New works  
isi Kunath 
 27/10 tot okt/dec

ellen De 
BruiJne
proJeCts 

Toxic 
pauline Boudry &  
renate lorenz 
 tot 27/10

Dolores: The Inadequate  
Dora Garcia 
 tot 27/10

Willem
BAArs
proJeCts 

Frau 
lutz Driessen 
 tot 13/10

Curated by Zlatko Wurzberg
 27/10 tot 01/12

GAlerie  ron mAnDos 
Better Life 
(Ten Thousand Waves) 
isaac Julien 
 tot 20/10

Solo exhibition: New Paintings  
Cindy Wright 
 27/10 tot 24/11

GAlerie  VAn GelDer
To make a work one needs a 
thought and more than one 
word / Part II 
 tot 07/10

To make an exhibition one 
invites an artist and more than 
one / Part III  
Ansuya Blom, elvire Bonduelle, 
nicolas Chardon, sylvie 
fleury, Dan Graham, Kristján 
Gudmundsson, Gijs van 
lenthe, matthew lutz-Kinoy, 
suzan noesen, Henk peeters, 
ola Vasiljeva, marijke van 
Warmerdam 
 27/10 tot okt/dec

GAlerie  De expeDitie 

Amsterdam Drawing 
Jakup ferri, fransje Killaars,  
Joe scanlan, Yonatan Vinitsky
 18/09 tot 23/09

What goes up 
sylvie Zijlmans 
 tot 27/10

Solo 
pieterjan Ginckels 
 Opening 03/11  
 17.00-19.00 uur

GAlerie  fons 
Welters
 
It’s my imagination, you know 
paulien oltheten 
 tot 27/10

Playstation:  
If you were coming in the fall  
femmy otten 
 tot 27/10

Playstation: Edward Clydesdale 
Thomson. Group Show  
Curated by louise schouwenberg.  
 03/11 tot 24/11

GAlerie  GABriel rolt 

Alberto García-Alix 
 tot 20/10

Conrad shawcross 
 27/10 tot 1/12

Juliette
JonGmA
AmsterDAm
CLODS, Diplomatic Letters 
Chris evans 
 08/09 tot 27/10

Unseen Photo Fair, Amsterdam  
 19/09 tot 23/09

Back once again (Forever)  
michiel Ceulers 
 03/11 tot 22/12

rr


