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De zaak van de kunst
Voor veel mensen en voor de publieke 
opinie blijft kunst een hoogwaardig 
luxeproduct, traditioneel verbonden met 
bevoorrechte sociale klassen en een eli
taire levenswijze. Wanneer deze ‘hoge’ 
kunst met ruime staatssteun wordt ge
produceerd, moet ze er ook zijn voor ie
dereen, en daadwerkelijk door veel men
sen worden ‘genoten’. Het zou toch on
toelaatbaar zijn dat de gesubsidieerde 
kunst opnieuw toegeëigend wordt door 
een nieuwe ‘culturele elite’, die de kunst 
feitelijk privatiseert en haar statussym
bolen en vrijetijdsbesteding door de ge
meenschap laat betalen? Dus moeten de 
podiumkunsten een ruim en represen
tatief publiek werven, en moeten de beel
dende kunsten het publiek naar de mu
sea lokken, of moeten ze de straten en 
de pleinen op. De kunst moet communi
ceren en moet naar de mensen toe... Suc
ces is vereist, want succes is de objec
tieve graadmeter van het ‘democratisch 
gehalte’ van de kunst. En wat succes 
heeft, hoeft zich politiek niet meer te ver
antwoorden.
In Nederland en Vlaanderen zijn de ma
teriële en financiële drempels om zich 
actief en intensief met beeldende kunst 
bezig te houden laag. Bibliotheek
gebruik en museumbezoek zijn vrij 
goedkoop en in de meeste galeries kan 
iedereen zo maar binnenlopen. De he
dendaagse kunst kan enkel inhoudelijk

‘elitair’ worden genoemd. Het is waar 
dat de kunst die vandaag gemaakt wordt 
dikwijls moeilijk toegankelijk is. Om 
met inzicht - en soms: om met plezier - 
naar kunst te kunnen kijken moet men 
al veel kunst gezien hebben. De kunst is 
immers eerst ‘autonoom’ geworden en 
vervolgens modem, ze is zich reflexief 
gaan verhouden tot haar eigen geschie
denis en haar onoverzichtelijke actuali
teit, ze is daardoor - ook voor wie er 
middenin zit - complex geworden. Om 
te verstaan wat dit alles maatschappe
lijk en cultuurpolitiek betekent en im
pliceert, is het echter van belang te zien 
dat, binnen die autonome ruimte, de in- 
zet van de kunst zelf veranderd is, of be
zig is te veranderen. De kunst is allang 
niet meer uitsluitend een zaak van bij
zonder begaafde mensen die uitzonder
lijk waardevolle objecten maken, die 
door de kritiek en de geschiedenis naar 
hun artistieke en historische betekenis 
en waarde gehiërarchiseerd worden, om 
dan tentoongesteld te worden in musea 
of gekocht te worden door verzamelaars 
en speculanten. Het gaat minder en min
der om het maken van bijzondere din
gen. Het gaat er meer en meer om, iets 
te zeggen. Ook wie vandaag bijzondere 
dingen maakt, wie bijvoorbeeld een 
schilderij maakt, zegt in de eerste plaats 
het zinnig te vinden om nu zo’n ding te 
maken en te tonen. Wie kunst maakt, 
neemt het woord. Het maken van en 
omgaan met kunst heeft daarom, veel 

meer dan vroeger, een gespreksstruc- 
tuur. Het belang en de betekenis van een 
werk of een oeuvre ligt in wat het, in deze 
onderafdeling van ‘the conversation of 
Mankind’, te berde brengt of poneert. 
Vergeleken met de televisiestudio en 
zelfs de collegezaal is de kunst op dit mo
ment, niettegenstaande zijn dubbelzin
nigheden, misplaatste pretenties en com
promissen, en niettegenstaande de houd
greep van het geld en de media, een van 
de zeldzame plaatsen waar tamelijk vrij 
gereflecteerd en geëxperimenteerd kan 
worden met de betekenissen waarvan 
deze samenleving leeft. Het is een van 
de weinige plaatsen waar een individuele 
stem een zeker publiek karakter kan 
krijgen. Waar anders dan in de kunst 
kan er, op enige afstand van commer
ciële druk en mediatieke codes, gewerkt 
en gesproken worden over wat macht 
voor ons is; wat mannelijkheid en vrou
welijkheid en het lichaam betekenen; 
wat het betekent om ‘ergens’ te zijn en 
een plaats of juist geen plaats te hebben; 
wat tijd voor ons is; onder welke vorm 
iemand zich zijn leven kan herinneren 
of vertellen; hoe woorden of beelden 
kunnen aangrijpen; hoe die hybride 
moderniteit waarin we nu leven het ge
wicht van het archaïsche kan meedra
gen...
Het gaat er niet meer om te bepalen wie 
de beste of de belangrijkste kunstenaar 
is. Ook mislukte en naïeve kunst, ook 
kunst die we niet moeten bewaren, be

gint belangrijk te worden zodra ze een 
mogelijkheid schept om het over iets te 
hebben dat ons aangaat. Onder deze om
standigheden komt de eis om zoveel 
mogelijk mensen zoveel mogelijk te la
ten ‘deelnemen’ en van kunst te laten ge
nieten, en vooral de eis om de kunst
productie daarop te richten en voortdu
rend feest te vieren, bijzonder ongelegen. 
Het gaat nu even over iets anders. “De 
enig mogelijke verhouding tot de kunst 
in deze rampzalige werkelijkheid is de 
kunstwerken, naargelang de tijdsom
standigheden het vereisen, onbarmhar
tig serieus te nemen” (Adorno). In deze 
open cultuur, die geen tradities bouwt 
maar ze opgebruikt, en waarin zoveel 
betekenissen tegelijk schuiven, dient er 
flink wat ‘symbolische arbeid’ te wor
den geleverd. Zeer zeker zijn er veel te 
weinig mensen intensief met kunst be
zig, en is het contactvlak en de uitwisse
ling tussen de kunst en de cultuur in 
ruime zin te smal. Zeer veel kunst waar
mee we iets zouden kunnen doen, spoelt 
de vergetelheid in zonder dat ze door ie
mand ernstig is genomen en zonder dat 
ze de kans heeft gekregen om iets te be
tekenen - dat wil zeggen zonder dat er
over nagedacht en gesproken is. Kunst 
voor het publiek? Wie wil ‘participeren’ 
moet weten dat hij of zij komt om te 
werken.

Bart Verschaffel
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Een onbetekenende tijd
JOUKE KLEEREBEZEM
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... en elke keer valt de vorm terug in de 
chaos.
Witold Gombrowicz [1]

Het loon van de angst

Natuurlijk waren alle ogen op de Twin 
Towers gericht, op het juiste moment; na
tuurlijk draagt iedere Nederlander het ont
hutsende beeld met zich mee van Pim 
Fortuyn in een plas bloed op de parkeer
plaats van het Mediapark. Godzijdank zijn 
de media ter plaatse als de geschiedenis 
kantelt. Niemand is echter gedwongen om 
de ogen op de onverkwikkelijke beelden
stroom te richten die met zulke gebeurte
nissen op gang wordt gebracht. Dezelfde 
media die het nieuws vergaren blijken op 
geen enkele manier in staat om een genuan
ceerde verwerking van dat nieuws vorm te 
geven, laat staan het gebeurde te relative
ren. Na de rauwe berichtgeving uit de wer
kelijkheid, na de verslaggeving - een paar 
regels tekst: toedracht, moment, locatie, een 
paar beelden - volgt onmiddellijk de crea
tie van een nieuwe werkelijkheid op en rond 
de gebeurtenissen. De constructie van zulke 
werkelijkheden treedt sneller in dan de rigor 
mortis. Ik zal hier geen argumenten aandra
gen voor complottheorieën als zouden de 
media ‘de werkelijkheid’ ensceneren. Zulke 
beweringen bezondigen zich aan dezelfde 
gemakkelijke lokalisatie van het kwaad als 
die waaraan bepaalde politieke propaganda 
zich schuldig maakt. Het gegeven dat de 
media deel uitmaken van het nieuws, dat ze 
zelf nieuws zijn, moeten we accepteren, om 
de media vervolgens te kunnen bekritise
ren. De blik van de kijker wordt geleid op 
een manier die niet altijd - zelfs niet op 
korte termijn - bevorderlijk is voor de po
litieke meningsvorming, op basis waarvan 
concreet maatschappelijk effect moet wor
den bereikt. Het succes van Fortuyns ideeën, 
dus van de inhoud die de maatschappelijke 
onrust veroorzaakte, vindt blijkbaar geen 
duurzame vorm - niet in het rouwbeklag bij 
zijn dood en al helemaal niet in een ver
kiezingsuitslag op basis waarvan politici aan 
het werk moesten om ambitieuze maar dis
cutabele inzichten naar een maatschappe
lijke praktijk te vertalen. We moeten ons 
echter niet vergissen in de duurzaamheid 
van de inhoud zelf en menen dat met de 
snelle val van het kabinet-Balkenende en 
de ondergang van de Lijst Pim Fortuyn ook 
de sentimenten zijn verdwenen die zomaar 
resulteerden in 26 Kamerzetels plus rege
ringsverantwoordelijkheid. Evenmin kun
nen we genoegen nemen met een gevestigde 
politieke orde die bij monde van een 
‘nieuwe generatie’ van volksvertegenwoor
digers klakkeloos de burgerlijke onvrede 
denkt te kunnen omzetten in een pro
gramma, zonder zich te bezinnen op de 
partijcultuur en op de relatie tussen vraag 
en aanbod, tussen praktijk en ideologie, en 
zonder een antwoord te zoeken op de vraag: 
wat drijft hedendaagse burgers naar de po
litiek? Wat voor soort politiek verwachten 
ze? Wat voor soort politiek hebben zij zelf 
te bieden? In welke interessegebieden kun
nen burgers aangesproken worden op hun 
socialiteit en solidariteit? Hoe kan de poli
tiek de competitie aangaan met andere po
dia voor angst en onvrede? Het politieke 
bedrijf zal zich moeten richten op het sig
naleren, ondersteunen en stimuleren van 
fora in het hart van de maatschappij en in 
de media, waar urgente gevoelens en ang
sten van de burgerij tot een ander concept 
van engagement worden omgesmeed. In 
plaats van normen en waarden op te leg
gen, moet het initiatief bij de burger wor
den gestimuleerd.

De teloorgang van de LPF bewijst de 
ontoereikendheid van de bekende vormen 
waarin maatschappelijke gebeurtenissen en 
processen worden waargenomen, becom
mentarieerd en gestuurd. Voor een groeien
de hoeveelheid maatschappelijke inhoud 
worden geen nieuwe vormen ontwikkeld. 
Als er iets nieuw is, dan is het wel dit pro
bleem. Er wordt in het culturele, sociale en 
politieke bedrijf veel te weinig vorm ont
worpen voor een snel wassende inhoud. 
Zolang het culturele establishment meent 
dat we met het omgekeerde probleem zou
den leven - te veel vorm en te weinig in
houd - valt er ook uit die traditioneel kri

tische hoek geen bijdrage te verwachten aan 
een analyse van de gebeurtenissen en aan 
de ontwikkeling van nieuwe participatie- 
modellen.

Eigenlijk was het inconsequent dat Fortuyn 
en de zijnen de traditionele weg van de par
lementaire politiek wilden volgen, om ang
sten rond multiculturaliteit, veiligheid, eco
nomische recessie en sociale zekerheid te 
temperen. Aan het kiesgedrag valt al jaren 
af te lezen dat zulke maatschappelijke in
houd verdampt zodra zij wordt uitgedrukt 
in een stem voor de volksvertegenwoordi
ging. Door de desinteresse in het partijlid- 
maatschap en de bureaucratisering of 
commercialisering van de buitenparlemen
taire actie (van IKV tot Greenpeace), ont
breekt het de Kamerfracties aan informatie 
uit de samenleving op basis waarvan her
vormingen kunnen worden ontwikkeld. 
Politiek engagement zoekt nieuwe kanalen 
en organisatievormen. Internetfora en 
websites zijn de plekken waar politieke be
wustwording en activisme ontstijgen aan 
partijpolitieke tegenstellingen. [2]

We leven in een cultuur waarin vorm in
houd is geworden - het ‘medium de bood
schap’ - maar dat feit wordt nog altijd te 
weinig onderkend. Er is geen nieuwskritiek, 
geen politieke kritiek en te weinig kunst
kritiek die deze disciplines als zelfstandige 
culturele producties en media analyseert en 
becommentarieert. Er is te veel media- 
theorie, te veel politiek commentaar, te veel 
tentoonstellingskritiek - maar hoe, door wie 
en voor wie de verschillende disciplines 
functioneren, en vooral hoe ze zich tot el
kaar verhouden, komt meestal niet ter 
sprake. Als het wel gebeurt, wordt het com
mentaar niet getoetst aan andere maatschap
pelijke inhoud, afkomstig uit bijvoorbeeld 
het onderwijs of de sociale sector, waar de 
burger ook zijn kennis haalt. Tussen het 
oneindig aantal individuele opinies ontstaat 
te weinig interactie om de herkomst, samen
stelling, werking en weerklank van maat
schappelijke sentimenten te begrijpen. Een 
zeef die alleen de grootste angstbrokken 
selecteert, is veel te grof.

De samenleving beschikt over rijk bewijs
materiaal en gevarieerde vormen van be
wijsvoering op basis waarvan de gebeurte
nissen die haar treffen kunnen worden ver
haald, uitgelegd en verwerkt. Dit arsenaal 
wordt pas aangesproken als maatschappe
lijke ontwikkelingen zo urgent zijn dat ze 
een articulatie afdwingen. Vóór dat punt is 
bereikt, krijgt sluimerend of slechts in kleine 
kring aangehangen gedachtegoed geen re
presentatieve stem en al helemaal geen ei
gen spreektijd in de massamedia en de po
litiek. Verschillende en deels tegenstrijdige 
visies op de maatschappelijke werkelijkheid 
ontwikkelen zich naast elkaar in de vorm 
van modellen die, eenmaal openbaar ge
maakt, de gebeurtenissen mede sturen. 
Sommige modellen vertegenwoordigen een 
beperkt gebied en raken nooit bekend bui
ten een kleine kring van liefhebbers; andere 
worden gemeengoed; weer andere bereiken 
een zekere autonomie door niet zozeer aan 
een bestaande werkelijkheid te refereren als 
wel een nieuwe werkelijkheid te vormen. 
Het discours van kunst en literatuur is bij
voorbeeld een vorm van modeldenken dat 
het best rendeert op het raakvlak van nieuwe 
en bestaande werkelijkheden, daar waar de 
relaties tussen beide op de proef worden 
gesteld. Epistemologische en heuristische 
modellen hebben in de kunst een bevoor
rechte positie, maar niets daarvan vinden we 
terug in de nieuwsgaring of in het politieke 
bedrijf, waar men er juist van uitgaat dat de 
werkelijkheid net zo feitelijk is als zij zich 
voordoet. Journalistiek en politiek testen 
geen maatschappelijke modellen uit, omdat 
zij zichzelf beschouwen als de materia 
prima van een binnen de eigen kaders on
dubbelzinnige realiteit.

Het zou aanvaardbaar kunnen zijn dat maat
schappelijke activiteit en reflectie zich in 
gescheiden gebieden concentreren, als ze 
elkaar tenminste over en weer modellen en 
inzichten beschikbaar zouden stellen. De 
uitwisseling tussen actie, reflectie en kri
tiek kan tot vormen leiden waarin maat
schappelijke inhoud wordt ingewonnen en 
gedeeld. In het huidige tijdperk moet zulke 
bemiddeling over voldoende capaciteit en 
vormgevende kracht beschikken om een 
ongekende hoeveelheid inhoud van onge
kende diversiteit te verwerken en te presen

teren. Media, politiek en de kunsten be
schikken elk over te weinig ‘bandbreedte’ 
om aan deze eis te voldoen, met als gevolg 
dat ongevormde maatschappelijke inhoud 
naar andere uitwegen zoekt.

Onder de huidige mediale condities is het 
obsceen om maatschappelijke gebeurtenis
sen als de maatschappelijke realiteit te pre
senteren. Enige afstand is geboden. Het be
sef deel uit te maken van het nieuws - met 
elke nieuwe uitzending, met elk nieuw ver
slag, met elk vraaggesprek - vinden we op 
de televisie en in de krant echter niet terug. 
De media blinken niet uit in de evaluatie 
van de eigen weergave van de actualiteit en 
krijgen weinig weerwoord. De vorm wordt 
niet op de proef gesteld. Nieuws is nieuws, 
media zijn media en de maatschappij dient 
zich aan als een goedgevulde en dyna
mische werkelijkheid waarvan de manifes
tatie dankzij bemiddeling van de media te
ruggevoerd wordt naar de consument. Deze 
traditionele opvatting van bemiddeling biedt 
tegenwoordig zelfs aan lokale maatschap
pelijke inhoud geen valide mogelijkheid tot 
expressie en communicatie meer. Gebeur
tenissen ‘op straat’ vinden plaats in een 
mondiale context die we niet of slechts op
pervlakkig leren kennen. De directe erva- 
ringsomgeving van de burger wordt aller
wegen internationaal geïnformeerd, zonder 
dat er een vormgevend proces aan ten 
grondslag ligt dat bemiddelt, articuleert én 
relativeert. Het teveel aan inhoud dat we in 
al zijn rauwe effecten kunnen waarnemen 
vormt ten dele het loon van de angst: de 
angst voor de vorm die aan nieuwe verschijn
selen zou moeten worden gegeven. Dus heb
ben we het voor het gemak over ‘onveilig
heid’, ‘terrorisme’, ‘rouw’, ‘politiek’, ‘infor
matie’, ‘het kwaad’, ‘obsceniteit’, enzovoort. 
Laten we niet vergeten dat het bieden van 
vorm aan onze oerangsten traditioneel een 
functie was van religieuze, sociale, cultu
rele, politieke en educatieve ‘kerken’ en 
‘scholen’. In geïnstitutionaliseerde denk
richtingen met traditionele rituelen en rou
tines werd een coherent ideologisch dis
cours opgebouwd; men deelde een leerpro
ces en bekritiseerde het tegelijk. De media 
nemen die rol niet over, want zij menen prin
cipieel niet over een ideologie te beschik
ken; die zou het bemiddelde immers tot pro
paganda maken. Ze gehoorzamen aan de 
grondregels van industriële productie en 
consumptie - diversiteit, volume, interac
tie - die ook en in het bijzonder voor het 
product informatie gelden.

Met zijn stembusuitslagen slaagt het poli
tieke bedrijf er niet in om een op grote schaal 
gemediatiseerde inhoud een vorm te bieden 
waarin deze maatschappelijk productief 
wordt. De teloorgang van de LPF - in 87 
dagen van 26 zetels terug naar 4 - bewijst 
dat hier maatschappelijke inhoud in een 
verkeerde vorm werd gegoten. De meeste 
van die 1,6 miljoen kiezers zullen niet meer 
op de partij stemmen, maar bovendien voor 
een gedeelte helemaal niet meer naar de 
stembus terugkeren en de eigen ideeën bui
ten de politiek proberen onder te brengen. 
De politiek bood de geëngageerde burger 
ooit het medeauteurschap over haar beleid, 
in de vorm van het lidmaatschap van een 
partij. Die cultuur is allang voorbij. De pu
blieke en commerciële omroepen bieden 
aan diezelfde maatschappelijke inhoud al 
evenmin een mogelijkheid tot expressie en 
communicatie, hoezeer zij ook de oren la
ten hangen naar het rumoer van de straat. 
In de overgang van het ene aggregaat naar 
het andere, van de straat naar de media, 
wordt geen vertaalslag gemaakt om de ge
beurtenissen aan een andere stem te helpen: 
een stem die de argumenten zowel naar de 
aanhangers van het betoogde als naar de 
tegenstanders communicatief zou maken. 
We krijgen slechts uit de context gelichte 
cijfers en meningen, korte beeldsequenties, 
en dat alles niet één keer maar vele malen 
herhaald, zowel in tijd als over de verschil
lende zenders. Maatschappelijke belangen
groeperingen en meer gespecialiseerde fora, 
zoals de kunsten, treden intussen niet gemak
kelijk uit hun traditionele bemiddelings- 
posities, omdat ze beducht zijn bepaalde 
voorrechten te verliezen - epistemologische 
privileges in een afgeschermd discours. Ze 
worden niet uitgedaagd om zich te meten 
met andere betekenissystemen die eveneens 
in een onrustige groei verkeren. De steeds 
toenemende massa van twijfels, angsten en 
opinies blijft ongevormd en kan daardoor 
slecht worden gedeeld. Primaire gevoelens, 

slogans en populaire clichés worden afge
leid naar de massamedia en de straat, waar 
ze tot ieders frustratie een sfeer van verzet 
en onvrede creëren.

Massa voedt massa

De weg van de inhoud naar de vorm is tra
ditioneel een omslachtig en pijnlijk proces 
waar kunstenaars en auteurs een leven aan 
wijden en soms voor laten. Vorm is agres
sie jegens inhoud: de ‘vorm’ heeft een doel 
en een richting, ‘inhoud’ is vrij, vrijblijvend 
en vrijmakend, maar dient te worden be
teugeld om te kunnen worden gedeeld, 
voortgezet en uit gebreid. [...] De ware kwa
liteit van de kunstenaar of ontwerper her
kenden we in het knechten van inhoud in 
vorm. Daar was durf voor nodig. Dat was 
werk. [3]

Met de opkomst van de informatiemaat
schappij - een systeem voor de productie, 
promotie, distributie en consumptie van 
kennis en welvaart, dat afhankelijk is van 
een allesomvattend en openbaar toeganke
lijk communicatienetwerk - zijn we getuige 
van de even onvoorwaardelijke als onbe
heersbare opkomst van een democratische 
culturele productie: de productie van popu
laire inhoud. De absolute mobiliteit van 
mensen, goederen en data zorgt voor een 
aardverschuiving. In cultureel en econo
misch opzicht is de wereldbevolking aan 
een omvattende herverdeling van middelen 
en kennis begonnen. Alle voornemens om 
een dergelijke vereffening in het redelijke 
tempo van een geleide emancipatie te laten 
plaatsvinden, hebben niet kunnen voorko
men dat er een monster is gecreëerd: de op 
onmiddellijke behoeftebevrediging gerichte 
wereldconsument, die staat op vervulling 
van zijn mogelijkheden en eerbiediging van 
zijn rechten. In gekoloniseerde culturen met 
een fundamentele achterstand - die net zo 
goed in het westen als daarbuiten zijn aan 
te wijzen - is het vinden van een balans tus
sen overgave aan en overname van de 
(mediale) macht een andere uitdaging dan 
voor de Europese consument met zijn wel
vaart, kennis en beschermde rechtspositie. 
Dat juist de voorzieningen voor die consu
ment om blijvende investeringen vragen 
- omdat het westen nu eenmaal ook voor 
deze culturele revolutie het kapitaal
krachtige proefterrein vormt - stuit inmid
dels op verzet. De wereldconsument weet 
niet wat goed voor hem is. Het openen van 
alle grenzen voor iedere verplaatsing - de 
conditio sine qua non van de informati
sering - zorgt voor een toename van diver
siteit die vertrouwde culturele identiteiten 
in het gedrang brengt. Een migratieproces 
is niet alleen in demografische statistieken 
aantoonbaar, maar ook bij de pers die zijn 
inhoud verdeelt over oude en nieuwe me
dia, en bij een terugtredende overheid die 
allerhande diensten aan de private sector 
toevertrouwt.

Intussen hebben diezelfde nieuwe media 
massaal de westerse consument bereikt en 
zou deze aan een overname van de productie 
kunnen gaan denken. De beschikbaarheid 
van productiemiddelen en distributie
kanalen maakt van de wereldconsument 
een wereldproducent en optimaliseert de 
marktvoorwaarden van een informatie- 
economie. [4] In de haast van de markt
ontwikkeling verzuimen de grote indus
trieën om een investering in duurzamere 
voorwaarden te doen. Vertrouwde technie
ken zullen in een informatie-economie ech
ter niet tot marktbeheersing leiden, zomin 
als een stembusuitslag tot beheersing van het 
straatrumoer leidt. Een traditioneel ingestelde 
industrie en een nieuwe producerende con
sument beschouwen zich nog tot elkaar ver
oordeeld en ontwikkelen hun initiatieven 
voorlopig kritiekloos in eikaars verlengde. 
Populaire inhoud vindt zijn weg naar de 
massamedia in de meest rudimentaire vorm. 
De massa voedt de massa. Dog eat dog. Maar 
hoe lang kan de industrie eigenlijk nog op 
de massa rekenen? Industriële mechanisatie 
resulteerde tijdens de eerste industriële re
volutie in massaproductie en massa
transport: grote hoeveelheden identieke 
goederen die en gros werden gedistribueerd. 
Maar de gelijktijdig ontwikkelde mechani
satie van informatie en machinale automa
tisering, later gevolgd door de digitalisering 
van gegevensbestanden, resulteerden in het 
tegenovergestelde: de snelle toegankelijk
heid van individuele gegevens voor selec
tie en onderlinge koppeling. Halverwege de



geest ontspringt, ook geen nauwgezette ide
ologie volgt, maar de tijdelijke en partiële 
resultante is van een interactieproces dat 
nooit ten einde komt. Het verhaal is bekend 
van traditionele ‘informanten’ : kunstenaars 
en auteurs, scheppers van verhalen en beel
den. Het gaat over de relatieve waarde van 
vorm en inhoud, waarbij de vorm nooit vol
maakt is, nooit af voor de schepper, maar 
waarbij volmaakte inhoud ook niet overge
bracht kan worden zonder een onvolmaakte 
vorm. In plaats van het over ‘de’ samenle
ving te hebben, kunnen we alleen nog maar 
spreken over bepaalde vormen van samen
leving onder invloed van precieze lokale 
voorwaarden en informatie - en met 
Agamben dromen over een ‘enkelvoudige 
mensheid’. Versleten vormen als ‘onveilig
heid’, ‘terrorisme’, ‘rouw’, ‘politiek’, ‘in
formatie’, ‘het kwaad’ en ‘obsceniteit’ zijn 
slechte reclame. De generositeit van het 
credo ‘wat af is, is niet gemaakt’ moet in 
individuele concentratie worden opge
bracht. De eigentijdse culturele productie 
scharniert juist om de conflictueuze verhou
ding tussen individu en sociaal verband, 
tussen intimiteit en medialiteit, tussen in
nerlijke drang en professionaliteit; die cul
turele productie is altijd bemiddelend, al
tijd mediaal, zowel voor de makers als voor 
hun gehoor.

1,2,3: nacalculaties

... en elke keer valt de vorm terug in de 
chaos.

vorige eeuw begon de negentiende-eeuwse 
massa op te lossen in een oneindige hoe
veelheid doelgroepen, die elk bijzondere en 
goed omschreven eigenschappen hebben. 
Het einde van de massaproductie kwam toen 
reeds in zicht. Aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw zijn grote hoeveelhe
den identieke goederen alleen nog maar 
afzetbaar in marktsegmenten waarover men 
weinig of geen informatie bezit. Overtol
lige goederen uit westerse markten worden 
niet zonder reden in de minst in kaart ge
brachte demografische gebieden gedumpt. 
Bijkomend voordeel is dat zulke markten 
nog over onvoldoende kennis van de eigen 
kwaliteiten beschikken om zelfbewust te on
derhandelen en betere transacties en 
producten te eisen. De herverdeling moet 
hier nog even wachten. De goederenstroom 
beweegt in één richting; retours worden niet 
geaccepteerd.

De handel in informatie kan op een toekom
stige markt nooit zo eenvormig zijn als de 
industrie en de consument haar vandaag nog 
gestalte geven. De ‘Europese’ wereld
consument is samengesteld uit alle natio
naliteiten die dit continent bevolken, inclu
sief de inmiddels honderden oorspronkelijk 
niet-Europese. Desondanks zien we bij de 
politiek, in de media en in mindere mate in 
de kunst een gestage productie van mono
cultuur met een minimale diversificatie naar 
individuele wensen. Culturele verscheiden
heid en volume groeien niettemin versneld, 
dankzij de algehele mobiliteit waarin men
sen, goederen en data zijn opgenomen. De 
effecten van de informatisering hebben een 
onverwachte schaal, die grote delen van de 
samenleving in wanhoop doet verlangen 
naar vertrouwde vormen van zekerheid en 
veiligheid. De westerse autochtone burger 
lijkt bij voorkeur terug te willen naar een 
historische verdeling van economische mid
delen en culturele expressievormen. Hij is 
zich niet bewust van de eerste wet van ver
andering en vooruitgang van ‘zijn’ kapitale 
industrie, namelijk dat ‘elke vorm terugvalt 
in de chaos’, oftewel dat verandering en 
vorm, inhoud en communicatie in een on
ophoudelijke wisselwerking plaatsvinden, 
waarbij geen enkel ander recht kan gelden 
dan dat op medezeggenschap: het recht om 
bij te dragen aan ‘inhoud’ en aan de ont
wikkeling van nieuwe vormen van partici
patie.

Het op het eerste gezicht meest ontregelende 
effect van de informatisering waartegen 
geprotesteerd wordt, betreft een verlies aan 
identiteit, zowel aan de kant van de indus
trie als bij de consument. De eerste mani
festaties van een nieuwe rolverdeling tus
sen consumenten en producenten doen 
vooral de laatste in een crisis belanden (denk 
aan de muziekindustrie versus Napster). In 
de slag om de sociale zekerheid en veilig

heid, een minder onschuldig maar even con
sumptief terrein, zijn de politiek en de bur
ger intussen in conflict geraakt over de gren
zen van de groei en de multiculturele sa
menleving. Juist in het informatietijdperk 
vormen ongeremde volumevergroting en 
verkeerstoename de sleutel tot diversiteit en 
groei, in tegenstelling tot het industriële tijd
perk waarin met een eindig volume grond
stoffen moest worden gerekend. De infor- 
matieconsument moet in de eerste plaats 
zoveel mogelijk informatie produceren. 
Niet de angst voor het verlies van lokale 
identiteit moet maatgevend zijn, maar het 
besef dat het maximaal produceren en dis
tribueren van identiteiten in een veel bre
der verband de culturele expressie en so
ciale cohesie van een grenzeloze maatschap
pij zal versterken. De inhoud die op zo’n 
grote schaal wordt geproduceerd zal geen 
onderkomen vinden in de beperkte en be
perkende omgeving van de massamedia, de 
representatieve volksvertegenwoordiging 
en de grootschalige vermaaksindustrie, 
maar moet in andere vormen overdrachte
lijk worden gemaakt: vormen die meer te
gemoet komen aan het bijzondere gebruik, 
de bijzondere waarden en specifieke bete
kenissen van culturele identiteiten die ver
schillende epistemologieën naast elkaar 
zullen dienen.

In The Coming Community beschrijft de 
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben het 
ontstaan van een universele ‘onbetekenende 
burger’ (petty bourgeois) die tevergeefs een 
identiteit tracht te ontlenen aan productloze 
reclame:

Als we de lotgevallen van de mensheid op
nieuw in termen van sociale klassen moes
ten omschrijven, zouden we moeten zeggen 
dat er vandaag geen klassen meer bestaan, 
af gezien van één wereldomspannende klein
burgerij die alle oude klassen in zich opge
nomen heeft. [...] Aan niets doet het leven 
van deze nieuwe mensheid sterker denken 
dan aan reclamebeelden waar alle sporen 
van het aangeprezen product uit verwijderd 
zijn. De paradox van de kleinburger is dat 
hij in die beelden blijft zoeken naar het 
product waarvan hij is beroofd, in een hard
nekkige poging, tegen beter weten in, om 
zich een identiteit eigen te maken die in 
werkelijkheid volkomen ongepast en onbe
tekenend is. [5]

Zo gaat de mensheid haar ondergang tege
moet. Toch heeft deze onbetekenende bur
ger nog één unieke mogelijkheid om zijn 
klasseloze, productloze leven in te zetten 
voor een andere toekomst, namelijk door 
afstand te doen van elke aanspraak op iden
titeit, door niet langer deze of gene biogra
fie op te eisen maar in het hart van zijn we
zenlijke ongepastheid (“impropriety”) al
leen maar de zo-zijnde (“the thus”) te zijn 

en een enkelvoudig gezicht te aanvaarden 
voor de mensheid van de gehele planeet.

De politieke opdracht van onze generatie 
is om die eigenschappen van de nieuwe 
wereldomspannende mensheid te selecteren 
die voor haar overleven noodzakelijk zijn, 
en om de dunne scheiding weg te nemen 
tussen slechte reclame en een perfecte vorm 
van uiterlijkheid die uitsluitend zichzelf 
communiceert. [6]

De opdracht die Agamben ons meegeeft om 
te werken aan een oneindige ‘veelheid 
mensheid’, zo divers en zo instabiel dat er 
geen moment meer een proper identity op 
van toepassing is, beschouwt hij als het 
enige alternatief voor een nihilistische des
tructie van de mensheid in een eindeloze 
strijd tussen identiteiten. Het is in het hui
dige bestel ondoenlijk en vooral ongewenst 
om Agambens idealistische beeld naar een 
maatschappelijke praktijk te vertalen. Filo
sofie, politiek en kunst kunnen elkaar wel 
modellen toeschuiven maar niet eikaars dis
cours vervangen. In het verband van dit ar
tikel vinden ze elkaar als troost voor de 
ongevormde inhoud van recente maatschap
pelijke onrust. Naar vorm zoeken in een 
onbetekenende tijd is ondankbaar. Je moet 
jezelf er telkens weer van overtuigen datje 
niet probeert louter een inhoudelijk ant
woord te geven op die overdaad aan inhoud 
om je heen. Hoeveel inhoud kunnen we 
verdragen? Vorm redt ons alleen van die 
overdaad wanneer, zoals Gombrowicz het 
uitdrukt, “er niets [is] dat er aanspraak op 
kan maken de rest te domineren, [en] alles 
onderling afhankelijk [is], zoals in elk le
vend organisme.” [7]

Ideeën kosten niets, niet meer dan feiten en 
gewaarwordingen. Die welke het meest 
waardevol schijnen, de beelden, de analo
gieën, de motieven en ritmes die uit ons 
geboren worden, zijn min of meer frequente 
toevalligheden in ons inventieve bestaan. 
Een mens doet vrijwel niets anders dan din
gen bedenken. Maar wie zich rekenschap 
geeft van het gemakzuchtige, van de broos
heid en het onsamenhangende van dat pro
duceren, stelt er de geestelijke inspanning 
tegenover. Daaruit volgt deze wonderlijke 
consequentie, dat de machtigste ‘creaties’, 
de meest verheven monumenten van het 
denken tot stand gebracht zijn door het 
doordachte gebruik van bewust gekozen 
middelen om zich te verzetten tegen onze 
onmiddellijke en continue ‘creatie’ van 
woorden, relaties en impulsen die zonder 
meer vervangbaar zijn. [8]

Deze fundamentele voorwaarde voor ieder 
scheppen - zo mooi samengevat in de titel 
van het werk van Paul Valéry: Wat af is, is 
niet gemaakt - geldt zeker voor de samen
leving, die immers niet uit één slapeloze

1. In een tijd waarin de uitkomsten van ver
leden berekeningen groteske schrikgetallen 
aannemen, moeten we inzien dat de 
calculerende samenleving weliswaar een 
scheppend vermogen aanspreekt, maar 
nooit uitkomsten biedt waarop geen ver
dere investering nodig zou zijn. De poli
tiek, de media en de kunsten - vormen van 
culturele expressie, maatschappelijke dis
ciplines - dragen de littekens van hun spe
culaties van de afgelopen decennia en al
lemaal zijn ze verliezers in een suïcidale 
markt. Nacalculatie biedt geen vergoeding 
voor gemaakte fouten, zij vergroot deze 
alleen maar uit voor de fiscus.

2. Het gaat niet aan om het kunstwerk of de 
activiteiten van de kunstenaar als model te 
hanteren voor activiteiten in andere maat
schappelijke verbanden en onder andere 
condities. De vorm te vinden, en te volgen, 
trouw te blijven, blijft de opgave voor elke 
discipline, kunst of geen kunst. Zodra de 
vorm terugvalt in de chaos betekent het dat 
hij uitgediend is. We leven in een tijd waarin 
vele vormen die weg volgen. Industrieën en 
consumenten roepen ze na, in een schreeuw 
om identiteit. Maar met wetten installeer je 
geen normen en waarden. Die rekenfout is 
al eerder gemaakt.

3. Wat rest is een ‘onbetekenende burgerij ’. 
‘Onbetekenend’... als we dat nu eens als 
‘niet-betekenend’, of ‘niets betekenend’ 
zouden kunnen opvatten. Niet(s) bereke
nend. De onbetekenende burger - eenma
lige opvolger van de gehate calculerende 
burger, bron van alle obsceniteit - kan zich 
verwaardigen niet te betekenen. Stel je die 
winst eens voor.

Noten

[ 1 ] Dominique de Roux, Gesprekken met 
Witold Gombrowicz, Amsterdam, Athe- 
neum-Polak & Van Gennep, 1968, p. 40.
[2] Zie onder andere  
en .

www.indymedia.nl
www.wereldcrisis.nl

[3] Bewerkt naar: Jouke Kleerebezem, 
moerstaal 3, 3 december 2000, http:// 

.www.nqpaofu.com
[4] Zie ook: idem, De wereld als markt 
en medium, in: De Witte Raaf nr. 97, mei- 
juni 2002, pp. 15-16.
[5] Giorgio Agamben, The Coming 
Community, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1993, pp. 63-64.
[6] Ibid., p. 65.
[7] De Roux, op. cit. (noot 1), p. 49
[8] Paul Valéry, Wat afis, is niet gemaakt, 
Amsterdam, De Bezige Bij, 1987, p. 152.

D
e W

itte Raaf 100 • novem
ber-decem

ber 2002

http://www.indymedia.nl
http://www.wereldcrisis.nl
http://www.nqpaofu.com


Het ergste publiek
SVEN LÜTTICKEN

D
e 

W
itt

e 
Ra

af
 1

00
 • 

no
ve

m
be

r-
de

ce
m

be
r 2

00
2

Monumenten als publiciteitsmedia

Tijdens de afgelopen Documenta konden 
bezoekers zich per Mercedes laten vervoe
ren naar de Turkse wijk van Kassei waar 
Thomas Hirschhoms Bataille Monument 
was opgesteld. Aldaar werden zij begroet 
door een groot bord met een citaat van 
David Hammons waarin het kunstpubliek 
“the worst audience in the world” wordt 
genoemd. Het kunstpubliek zou conserva
tief en “overly educated” zijn, en nooit er
gens plezier in hebben, terwijl volgens 
Hammons ‘op straat’ een veel interessan
ter, diverser en spontaner publiek te vinden 
is. De romantische verheerlijking van de 
straat en haar publiek is niet alleen aan te 
treffen bij individuen als Hammons, maar 
ook bij instellingen en overheidsorganen. In 
Nederland is met name sinds de jaren zes
tig een ware kunst-in-de-openbare-ruimte- 
industrie ontstaan, die uitgaat van de ver
onderstelling dat de kunst zo uit haar isole
ment kan worden gehaald en ‘onder de 
mensen’ worden gebracht. Wat vergeten of 
uit opportunisme verdoezeld wordt, is dat 
juist galeries, musea en andere kunstruimtes 
een kunstspecifieke openbaarheid schep
pen. [1] In tegenstelling tot ‘de openbare 
ruimte’ zijn dergelijke kunstruimtes media 
die tot doel hebben iets te tonen. Natuurlijk 
kan een museum ook dienen om feestjes te 
organiseren of oorlogsgevangenen samen te 
drijven, maar dat is niet de bestaansreden 
van musea. Musea, tentoonstellingsruimtes 
en kunsttijdschriften hebben vooral de func
tie om kunst openbaar te maken. Het zijn 
de voornaamste publiciteitsmedia van de 
kunst - de term publiciteit wordt hier niet 
gebruikt in zijn geperverteerde hedendaagse 
betekenis van betaalde of onbetaalde re
clame, maar in de oorspronkelijke beteke
nis van publicity en publicité: openbaarheid 
door middel van media die een public sphere 
creëren. [2]

De publiciteitsmedia van de kunst zijn 
de tweedegraadsmedia die noodzakelijk zijn 
om foto’s, schilderijen, video’s en vooral 
installaties letterlijk te openbaren. De open
baarheid van deze kunstspecifieke publici
teit blijft echter die van een redelijk beslo
ten ‘kunstwereld’ waar het grootste deel van 
de bevolking niet in geïnteresseerd is. Veel 
kunstenaars en kunstinstellingen hebben 
daarmee geworsteld, en de ‘kunst in de open
bare ruimte’ was één van de diverse pogin
gen om aan die besloten semi-openbaarheid 
van de kunst te ontkomen. De functie van 
‘de openbare ruimte’ is echter vele malen 
diffuser dan die van de kunstspecifieke 
publiciteitsmedia. Een straat of plein wordt 
gebruikt om van A naar B te komen, om de 
hond uit te laten, om te flaneren, om te 
‘shoppen’; er zijn tal van individuen met 
tal van bezigheden, en er zijn tal van prik
kels. De stedelijke openbare ruimte, om het 
daar maar bij te houden, is een nogal stuur
loos medium. Objecten waarvan iedereen 
ziet dat het om kunstwerken gaat, zoals tra
ditionele standbeelden of klassiek-moderne 
sculpturen, worden terloops als kunstwer
ken herkend en verder nauwelijks waarge
nomen. Kunst ‘in de openbare ruimte’ is 
vaak simpelweg onzichtbaar. Gedurende de 
afgelopen decennia is een heus genre ont
staan dat deze condities verdisconteert, door
dat het werk alleen voor de ingewijde (die 
beschikt over een catalogus of route
beschrijving) als kunstwerk waarneembaar 
is, en voor andere mensen een ‘gewoon ding’ 
blijft; het kunstwerk pleegt hier mimesis ten 
opzichte van zijn omgeving. [3] Toch kan 
het gebeuren dat een gebeurtenis de stede
lijke ruimte transformeert tot een forum, 
waardoor zij haar diffuse karakter verliest; 
maar dat gebeurt dan niet binnen de beel
dende kunst. Men kan bijvoorbeeld denken 
aan de antiglobaliseringsdemonstraties van 
de afgelopen jaren, of aan de rouwende me
nigtes en de zeeën van bloemen na moor
den en sterfgevallen, van Diana tot Fortuyn, 
en na diverse gevallen van ‘zinloos geweld’ 
die minder bekende medeburgers troffen.

Thomas Hirschhorn heeft de massa’s 
bloemen, knuffelbeesten, banieren en kaar
sen die bij zulke gelegenheden op het to
neel verschenen als vertrekpunt genomen 
voor vier ‘altaren’ (1997-1998) die opge
dragen werden aan door hem bewonderde 
en betreurde dichters en kunstenaars
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- Piet Mondriaan, Otto Freundlich, Ingeborg 
Bachmann en Raymond Carver. De altaren 
van Hirschhorn zijn eveneens tijdelijk en 
werden net als him ‘echte’ en spontane voor
beelden gemaakt van goedkope materialen 
zoals karton en bloemen; maar in tegenstel
ling tot deze laatste staan ze op willekeu
rige plekken en dus niet op de plaats waar 
de betreffende persoon overleden is, zelfs 
niet in dezelfde stad. De altaren zijn voor 
Hirschhorn een manier om het traditionele 
monument, dat ondanks allerlei transforma
ties en negaties nog steeds de maatgevende 
vorm van ‘kunst in de openbare ruimte’ blijft, 
te bekritiseren. [4] Hirschhorn is echter ook 
een meer directe confrontatie met het monu
ment aangegaan, in de vorm van tijdelijke 
en kwetsbare Denkmale. In 1999 verrees in 
de Amsterdamse rosse buurt het tijdelijke 
Spinoza Monument, een figuratief beeld van 
de wijsgeer waarvan het oppervlak bestond 
uit vuilniszakkenplastic. In de sokkel van het 
beeld, dat ’s avonds door TL-lampen werd 
verlicht, zat een kleine bibliotheek met (vast
gebonden) boeken van en over Spinoza. Zelf 
maakt Hirschhorn een onderscheid tussen het 
“informatieve deel” van het beeld, de biblio
theek dus, en het “klassieke deel”, dat het 
uiterlijk van de denker weergeeft. [5] Het 
werk op Documenta XI werd gedomineerd 
door de ‘informatiefunctie’; het ‘monument’ 
bestond uit verschillende paviljoentjes, die 
onder andere een bibliotheek en een mu
seum bevatten. Het geheel werd beheerd én 
bewaakt door Turkse kinderen en jongeren 
die, terwijl de Documentabezoekers de do
cumentatie over Bataille en verwante on
derwerpen bekeken of doorbladerden, om 
tien uur ’s ochtends op één van de televi
sies naar een knokfilm of een geblondeerde 
talkshow keken.

Hirschhorn heeft zijn tijdelijke monu
menten omschreven als “community 
commitments”, in tegenstelling tot de alta
ren die hij als “personal commitments” be
schouwt. [6] Hij schakelt inderdaad men
sen uit de omgeving in, maar of dat tot een 
spontane en organische ‘community’ leidt, 
valt te betwijfelen. In Kassei kregen de 
Turkse jongeren een vergoeding om op de 
zaak te letten, terwijl het kunstpubliek dan 
weer betaalde om de Documenta té kunnen 
bezoeken, al was het Bataille Monument 
ook zonder entreekaartje toegankelijk. Als 
Hirschhorn werkelijk Hammons’ roman
tische verheerlijking van ‘de straat’ onder
schrijft, dan heeft hij gefaald; de meeste 
bezoekers waren immers kunstliefhebbers, 
en de Turkse jongeren waren vermoedelijk 
nauwelijks geïnteresseerd in de beschikbare 
Turkse Bataille-uitgaven. Toch is het werk 
daarom geen mislukking. Eerder dan de 
droom van een symbiose na te jagen, lijkt 
Hirschhorn immers een bewuste montage 
van twee werelden te hebben gemaakt. Bo
vendien ruilt hij ‘de straat’ in voor media- 
ruimtes zoals het museum, de bibliotheek 
en (in weer een ander paviljoen) een 
televisiestudio annex lezingen- en discussie- 
zaal. Hij maakt een soort oerhutversies van 
die ruimtes, fragiel en duidelijk niet voor 
de eeuwigheid gebouwd. Teruggebracht tot 
een dergelijke wankele staat, tot elementaire 
demarcaties, bewijzen deze ruimtes des te 

meer hun noodzakelijkheid als media. Te
genover de wirwar van de straat stellen zij 
een meer geconcentreerde omgeving, 
waarin het tentoonstellingstuk, het boek en 
de spreker centraal staan. Dergelijke ruim
tes zorgen er mee voor dat mensen van pas
santen of shoppers in een publiek verande
ren, dat wil zeggen dat zij zich onderdeel 
van een publiek gaan voelen en het daar
door creëren. Hoe erg dat publiek is, moet 
telkens weer blijken. In ieder geval is het 
er, en dat is een begin.

Sociologisering en spektakel

In het verleden bleken kunstenaars die aan 
de kunstcontext wilden ontsnappen telkens 
weer aangewezen op tentoonstellingsruimtes 
en kunstpublicaties. Vluchtige happenings en 
performances, of land-artprojecten in onher
bergzame gebieden, werden via foto’s, films 
of relicten in deze publiciteitsmedia binnen
gebracht. Een kunstenaar was niet alleen om 
financiële redenen op deze media en hun 
publiek aangewezen; zonder deze média zou 
hij als kunstenaar gewoon verdwijnen. De 
publiciteitsmedia maakten zijn werk zicht
baar. Het besef daarvan leidde rond 1970 tot 
een reflectie op de artistieke publiciteits
media in het werk van kunstenaars als 
Michael Asher, Marcel Broodthaers, Daniel 
Buren en Robert Smithson. In het voetspoor 
van het minimalisme, dat de grens tussen 
kunstwerk en context had ondermijnd, stel
den zij de analyse van de context van het 
kunstwerk centraal. Ze distantieerden zich 
daarmee duidelijk van vroegere avant- 
gardistische pogingen om aan de kunst
context te ontsnappen. In plaats van te trach
ten de publiciteitsmedia achter zich te la
ten, wilden zij ze van binnenuit bekritise
ren en transformeren. Het verschil tussen 
primaire media en publiciteitsmedia ver
vaagde daarbij: kunstenaars hanteerden de 
tentoonstelling als vorm van kunst (de in
stallatie) en riepen alternative spaces in het 
leven om dergelijk werk te tonen, terwijl 
ook tijdschriften of bijdragen in tijdschrif
ten als ‘alternatieve’ media werden gebruikt.

Parallel aan deze ontwikkeling kwam 
in de kunstbeschouwing ‘de kunstwereld’ 
steeds meer centraal te staan. Het ging 
steeds minder over de kunst en steeds meer 
ovér het functioneren van de kunst in de 
kunstwereld, en over het hele systeem van 
hypes, trends en biënnales dat deze wereld 
draaiende houdt. De term art world dook 
steeds vaker óp in de kunstkritiek. [7] In feite 
vond een sociologisering van het denken 
over kunst plaats; kunstcritici, kunsttheoretici 
en ook filosofen gingen zich steeds nadruk- 
kelijker als pseudo-kunstsociologen opstel
len, terwijl anderzijds sociologen de kunst- 
wereld als fascinerend onderzoeksterrein 
ontdekten. Recentelijk kwam het tot een 
toenaderingspoging tussen kunstsociologie 
en contextgerichte kunst. In Daniel Burens 
tentoonstelling in het Centre Pompidou, 
Le Musée qui n ’existait pas, was een aparte 
ruimte voorzien voor een minitentoonstel
ling waarin Pierre Bourdieu zijn analyse van 
de reacties op Burens werk zou presente
ren. Door Bourdieus dood is dat er niet van 
gekomen, maar zijn notities voor dit pro

ject zijn in de begeleidende publicatie 
Mot à mot verzameld. Bourdieu was ken
nelijk van mening dat de sociologie de kunst 
veel schade had berokkend: “sociologisch 
populisme” zou als wapen tegen de heden
daagse kunst zijn gebruikt. [8] Tegenover 
dat sociologische populisme stelt Bourdieu 
een “sociologue in situ”, een “sociologie en 
situation artistique”, met als doel een 
“alliance du génie spécifique des artistes et 
de l’analyse”, een alliantie van kunstenaar 
en socioloog. [9] Dit komt er uiteindelijk 
op neer dat Bourdieu zijn eigen symbolisch 
kapitaal inzet om het werk van Buren te le
gitimeren en te verdedigen tegenover volkse 
domheid en reactionaire critici à la Jean 
Clair. Hij deelt het publiek op in drie cate
gorieën. Onder “Beholder 1: niveau de la 
‘vox populi’” vallen de mensen die klagen 
over ‘onze belastingcenten’ en zeggen dat 
‘mijn kind van vijf dit ook kan’. Bij 
“Beholder 2: niveau des critiques” vermaant 
Bourdieu zichzelf om ook voorbeelden van 
‘goede kritieken’ te geven, maar hij kiest 
toch vooral citaten die de kunstkritiek in een 
slecht daglicht stellen.

Het hoogste niveau is “Beholder 3: 
niveau réflexif’. [10] Hier zijn we bij de 
‘socioloog in situ’ Pierre Bourdieu aan
beland, kennelijk de enige die waarlijk 
reflexief met kunst om kan gaan: de citaten
collectie van niveau drie telt uitsluitend ci
taten van Bourdieu, op één Citaat van 
Baudelaire na. De kunstsociologie preten
deert vaak de kunstwereld van buitenaf te 
kunnen bestuderen, als een soort vreemde 
beschaving, en ze laat zich daarbij geregeld 
als Erfüllungsgehilfe van overheidsbeleid 
gebruiken; Bourdieus poging om zich in het 
artistieke veld te situeren, pakt echter niet 
minder problematisch uit. Hij zag Buren als 
een belaagde avant-gardist, en meende hem 
persoonlijk tegen allerlei reactionaire en 
populistische sentimenten in bescherming 
te moeten nemen. De ‘socioloog in situ’ 
ontpopt zich als de advocaat van de kunste
naar, en eist daarbij voor zichzelf een 
geprivilegieerd ‘niveau’ op. Zijn ideaal
typische (of clichématige) beschouwers 
beletten hem echter om het veranderende 
publiek van de hedendaagse kunst té analy
seren, of beter gezegd, de veranderende 
publieksgroepen. Dat een galerietentoon- 
stelling van Buren uit 1970 een ander pu
bliek had dan zijn tentoonstelling nu in het 
Centre Pompidou, of dat de avant-garde een 
cultuurtoeristische attractie is geworden, is 
Bourdieu kennelijk ontgaan. Buren, die zich 
minder op de sociale constellaties van het 
kunstenveld richt en des te meer op de ruim
telijke context (op het publiciteitsmedium 
waarin hij tentoonstelt), weet veel beter met 
deze kwestie om te gaan.

In zijn vroege werk ruilde Buren de 
ruimtes van kunstinstellingen meermaals in 
voor ‘openbare ruimtes’, zonder echter aan 
de kunstwereld té willen ontsnappen. Hij 
onderzocht veeleer de relatie tussen ‘kunst
ruimtes’ en openbare ruimtes, en hield zich 
specifiek bezig met de mate waarin derge
lijke ingrepen afhankelijk blijven van de 
openbaarheid van de kunst. De diffuse open
baarheid van ‘de openbare ruimte’ vergde 
keer op keer de geconcentreerde, gerichte 
openbaarheid van kunstmedia om het werk 
meer te laten zijn dan een vluchtige ver
strooiing. Een al redelijk laat voorbeeld van 
dergelijk werk is Les Couleurs: sculptures, 
gemaakt in 1977 voor het net geópende 
Centre Pompidou. Op verschillende daken 
verspreid over de stad bracht Buren ge
streepte vlaggen aan, die dé bezoeker kon 
bekijken door verrekijkers opgesteld in het 
Centre. Het kunstwerk in de stad was dus 
- letterlijk - alleen maar vanuit een museale 
optiek als kunstwerk waarneembaar. Les 
Couleurs: sculptures maakte net als het pen
dant Les Couleurs: peintures opnieuw deel 
uit van Burens recente tentoonstelling in het 
Pompidou. Het opnemen van werk uit 1977 
is op zich al een daad van historische 
(zelfreflectie. Het Centre Pompidou had 
Buren in dat jaar geconfronteerd met een 
nieuw type museum dat inspeelt op de vrije- 
tijdsindustrie en dat cultureel spektakel aan
biedt, en Burens contextuele kunst zou vrij 
moeiteloos door deze nieuwe culturele eco
nomie worden geabsorbeerd. Reeds in 1972 
had Buren naar aanleiding van Documenta V 
opgemerkt dat de tentoonstellingsmaker 
steeds meer ging optreden als een tweede
graadskunstenaar die kunstwerken inzet als 
onderdelen van zijn eigen kunstwerk, de 
expositie. [11] Ook bij kunstenaars als 
Buren en Broodthaers raakte het individuele
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object echter op de achtergrond, en zette de 
tentoonstelling zich - via de installatie - 
door als dominante kunstvorm. Tentoon
stellingsmakers als Szeemann en ‘context- 
kritische’ installatiekunstenaars als Buren 
maken deel uit van eenzelfde ontwikkeling. 
Het analyseren van de kunstcontext bespoe
digde de versmelting van kunst met de in
stitutionele ruimte, en werkte zo het opruk
ken in de hand van tentoonstellingen die 
men als artistieke versies van Disneyland- 
rides kan beschouwen. Burens recente werk 
is onder meer interessant omdat het zijn 
inschakeling in die mondiale cultuur
industrie verdisconteert: Buren beseft dat 
het Centre Pompidou een massamedium is. 
Het leeuwendeel van zijn nieuwe tentoon
stelling werd dan ook gevormd door een 
soort abstract pretpark dat zich uitstrekte 
over een halve verdieping en dat bestond 
uit een raster van vierkante zaaltjes die om 
en om leeg waren en ‘gevuld’ met een 
'Buren-ingreep'. De gevulde kamers wer
den door middel van Buren-strepen, kleu
ren, spots, geluid, spiegels en allerlei an
dere materialen en ingrepen tot verschil
lende ‘sferen’ getransformeerd, die eigen
lijk een didactische herhaling vormden van 
de mogelijkheden van de tentoonstellings- 
machinerie. Er werd getoond wat voor truc
jes allemaal uit te halen zijn met kleuren, 
spots en spiegels. Door deze haast systema
tische demonstratie van de mogelijkheden 
van de tentoonstelling, van spectaculaire 
transformaties van de ruimte tot allerlei 
verleidingstechnieken, verdiept Buren de 
fascinatie voor het spektakel dat hij organi
seert. Hij demonstreert op een intelligente 
en elegante wijze hoe de kritische her
ontdekking van de publiciteitsmedia door 
zijn generatie gelijk opging met de trans
formatie van een deel van die media in 
spektakelmachines.

Maar ook de stad werd een spectacu
lair massamedium. In 1997 installeerde 
Buren in de binnenstad van Münster een
- uiteraard gestreepte - vlaggetjeszee. In 

een stadstentoonstelling als de Skulptur 
Projekte in Munster is ‘kunst in de open
bare ruimte’ een vorm van citymarketing 
geworden. De kwestie van de problema
tische status van dergelijke kunst is bij der
gelijke manifestaties al een archaïsme. De 
wil om ‘de kunst’ met ‘het volk’ te verzoe
nen speelt er niet eens meer; het gaat er al
leen nog om dagjesmensen aan te trekken, 
die met een gidsje als hulpmedium de kunst
werken kunnen opsporen. Of de inwoners 
de kunstwerken als kunstwerken herkennen, 
is niet van belang. Tenzij zij de tentoonstel
ling bezoeken en aldus lid worden van het 
publiek, volstaat het dat zij weten dat er ‘iets 
met kunst’ gebeurt en dat het goed is voor de 
stad en de horeca in het bijzonder. Anders 
dan bij de ‘klassieke’ kunst in de openbare 
ruimte (zoals monumenten) of bij perma
nente ingrepen, zijn de bewoners van de stad 
niet de geadresseerden: zij zijn slechts figu
ranten in een cultuurtoeristisch spektakel. De 
diffuse openbare ruimte wordt zo alsnog, 
zij het tijdelijk, een goed functionerend 
publiciteitsmedium, en wel een massame
dium. Stadstentoonstellingen zijn ingrepen 
die de stedelijke ruimte musealiseren. Ze 
transformeren de stad tot een Centre 
Pompidou. De andere stedelijke functies 
blijven weliswaar behouden, maar gaan te
gelijk deel uitmaken van het decor voor de 
tentoonstelling.

Massamedia en tegenmedia

In zijn tekst over Bemd en Hilla Becher, 
geschreven voor het decembernummer 
1972 van Artforum, noteert Carl Andre de 
volgende uitspraak van Hilla Becher: “The 
question if this is a work of art or not is not 
very interesting for us. Probably it is situated 
in between the established categories. 
Anyway the audience which is interested 
in art would be the most open-minded and 
willing to think about it.” [12] Een derge- 
lijke inschatting van het kunstpubliek staat 
lijnrecht tegenover de inschatting van David 
Hammons; in plaats van een snobistische 
kliek ziet Hilla Becher een publiek dat 
“open-minded” is en tot nadenken bereid. 
Het verschil in appreciatie heeft gedeelte
lijk te maken met het feit dat het parcours 
van Hammons en dat van de Bechers in te
gengestelde richting verliep. Hammons ver
trekt vanuit de kunstwereld om uitstapjes 
te maken op straat, waar de spontaniteit hem 
aangenaam verrast, terwijl de Bechers de 
kunstwereld binnenkomen vanuit een posi

tie buiten (of in de marge van) die wereld, 
en de geconcentreerde aandacht voor hun 
werk waarderen. Men zou de uitspraak van 
Hilla Becher naïef kunnen noemen, maar 
niet naïever dan die van Hammons. Beiden 
hebben een erg algemeen beeld van ‘het 
kunstpubliek’ en schrijven er positieve of 
negatieve eigenschappen aan toe. In feite is 
‘het kunstpubliek’ een abstractie; het kunst
publiek bestond altijd al uit verschillende, 
elkaar overlappende publieksgroepen, en 
het valt de laatste tijd zelfs nog sterker uit
een in grote en kleine deelpublieken met een 
uiteenlopende belangstelling. Sommige he
dendaagse kunstenaars treden vooral op in 
de wereld van kleine publiciteitsmedia; an
deren stellen, in ieder geval van tijd tot tijd, 
ook voor een breed publiek tentoon. Ter
wijl iemand als Michael Asher altijd vrij 
streng in de leer is gebleven en bijgevolg 
nogal is gemarginaliseerd, laat Burens toe
nemende gebruik van kleuren, spiegels en 
andere materialen zien dat hij inspeelt op 
de opkomst van een cultuurindustrie van de 
hedendaagse kunst, met musea en kunst
hallen die grote bezoekerstromen trekken 
en dus ook attracties willen kunnen aanbie
den.

De rol van de publiciteitsmedia in de 
kunstwereld is onderhevig aan veranderin
gen, twijfels en contradicties. Van oudsher 
waren musea ‘kunsttempels’ die zich dui
delijk onderscheidden van massamedia, 
maar dat onderscheid vervaagt in het tijd
perk van de blockbuster- en spektakel- 
tentoonstellingen. Met een PR-offensief in 
de ‘gewone’ pers kan een zeer breed en di
vers publiek worden aangetrokken, dat niet 
noodzakelijk regelmatig naar musea gaat. 
Internationaal zoeken musea en kunsthallen 
het steeds meer in dezelfde grote namen, 
hetgeen in het beste geval goed gemaakte, 
zij het conservatieve tentoonstellingen ople
vert die instellingen ook de ruimte geven om 
minder voor de hand liggende dingen te doen. 
In Nederland heeft het voorbeeld van de 
Rotterdamse Kunsthal geleerd dat ook slor
dige, haastig in elkaar geflanste maar pro
fessioneel aan de man gebrachte exposities 
massa’s bezoekers trekken. Een onderbouwd 
concept en een zorgvuldige presentatie zijn 
helemaal niet nodig; bij elkaar geharkte al
legaartjes kunnen als een sensationeel 
Picassoretrospectief worden verkocht. De 
tragiek van de musea-als-massamedia is dat 
ze er met name in Nederland vaak niet in 
slagen om een publiek te creëren voor inte
ressantere tentoonstellingen. Dat Kunsthal- 
directeur Wim Pijbes graag verkondigt “dat 
het publiek altijd gelijk heeft”, is schijnbaar 
genereus maar in feite het toppunt van cy
nisme. [13] Een dergelijk statement gaat 
ervan uit dat ‘het publiek’ één geheel is met 
een duidelijke voorkeur en eigen wil; dat 
publiek is bovendien duidelijk onderschei
den van ‘de elite’, die in deze visie geen 
publiek is maar een club die het ‘echte’ 
(grote) publiek zijn wil probeert op te leg
gen.

Hetzelfde mechanisme beheerst de 
populistische politiek, die ‘de wil van het 
volk’ uitspeelt tegen ‘de politiek’, zonder 
rekening te houden met het feit dat politieke 
partijen - zoals het in de Duitse grondwet 
heet - bij de politische Willensbildung van 
burgers een essentiële rol spelen. Hoe poli
tiek populisme kan samengaan met de toe
passing van massamediale principes op de 
kunst werd onlangs gedemonstreerd door de 
Amsterdamse wethouder Hannah Belliot, in 
het steekspel rond de uitbreiding dan wel 
verhuizing van het Stedelijk Museum. Belliot 
opperde zonder gêne de mogelijkheid om van 
het gebouw aan het Museumplein een soort 
kunsthal te maken waar mooie tentoonstel
lingen van Mondriaan én Herman Brood 
kunnen plaatsvinden. [14] Herman Brood 
was een zuivere celebrity; hij was bekend 
omdat hij voortdurend aandoénlijk stoned 
in de media optrad, niet vanwege artistieke 
kwaliteiten. Dat Belliot hem zonder meer 
gelijkschakel! aan Mondriaan, illustreert 
hoezeer de publiciteit van de massamedia 
neerkomt op een grondige pervertering van 
publicity in zijn oorspronkelijke betekenis: 
een mediale ruimte voor een publiek dat 
zich ontwikkelt en transformeert in plaats 
van doelloos steeds nieuwe prikkels te con
sumeren. De bewering dat ‘het publiek het 
nu eenmaal zo wil’ verdoezelt dat alles in 
het werk is gesteld om zo’ n publiek tot stand 
te brengen. Zoals politieke partijen - ook 
waar ze dat wel beweren - geen passieve 
organen zijn die ‘de wil van het volk’ 
implementeren, zo zijn musea en andere 

media niet passief onderworpen aan de wil 
van het publiek, een denkbeeldige instantie 
met een eensluidende wil. Eerder bestaat hun 
taak erin om een publiek te creëren. En ken
nelijk hebben sommige kunstinstellingen 
besloten dat het wel zo gemakkelijk is om 
een onkritisch en slechts matig geïnteres
seerd publiek om zich heen te scharen, dat 
vervolgens ‘het publiek’ kan worden ge
noemd.

In tegenstelling tot de grote tentoon- 
stellingsmachines onderscheiden kunst
tijdschriften en kleinere tentoonstellings
ruimtes zich nog wel van de massamedia. 
Zij worden door beleidsmakers en subsidie
gevers vaak beschouwd als special interest 
media; dit zou betekenen dat zij de ambitie 
van de moderne kunst om meer te zijn dan 
een elitaire hobby hebben laten varen, en 
geen brede maatschappelijke relevantie 
meer kunnen claimen. Wil de kunst echter 
een vitaal onderdeel zijn van de maatschap
pij, en niet slechts één leisure-opüe van de 
vele, dan moet de openbaarheid van de kunst 
het domein van special interest media over
stijgen. Uiteraard zijn er genoeg publicaties 
geweest die de kunst enkel als ‘die schönste 
Nebensache der Welt’ presenteerden, maar 
met name avant-gardepublicaties wilden 
actief ingrijpen in de maatschappij, en zich 
niet in een esthetisch reservaat laten opslui
ten. Ze deden dat vanuit de op de spits ge
dreven opvatting van autonomie die de 
meest radicale avant-gardes typeerde. Met 
begrippen uit de recente Angelsaksische 
cultuurtheorie zou men dergelijke publi
caties als counter-media kunnen bestempe
len die zichzelf tot doel stellen counter
publics te creëren of in stand te houden. Een 
counter-public is dan een publiek dat om 
de een of andere reden een minderheid 
vormt, en dat kritisch staat tegenover de 
manipulatieve openbaarheid zoals die door 
de massamedia wordt gevormd. [15] Als 
antwoord op bladen zoals Artforum, die zich 
op een breder publiek richten en steeds meer 
gedomineerd worden door hitparades, 
‘previews’ en andere teksten zonder kri
tische ambities, ontstonden tijdschriften als 
October en Texte zur Kunst. Zij trachten 
kunst als basis te nemen voor een discours 
dat weliswaar vrij ‘specialistisch’ is maar 
het vakspecifieke ook ontstijgt, en dat een 
reflectie inhoudt op de cultuur waar de kunst 
deel van uitmaakt, met in principe alles wat 
daarbij hoort. Dit is vooral een model voor 
de marginalere publiciteitsmedia: kleine tot 
middelgrote tentoonstellingsruimtes zoals 
Witte de With, tijdschriften die geen 
Artforum zijn en dat ook niet nastreven.

Terwijl kleine media op die manier iets 
kunnen inbrengen tegen het concept van het 
special interest medium, hebben grote in
stellingen meer moeite bij het reageren op 
de drang om zich als massamedium te ge
dragen. Er bestaat geen helder alternatief 
concept. Inmiddels is echter ook duidelijk 
dat het verschijnsel massamedium zélf een 
crisis doormaakt. De grote mediaconcerns 
wankelen, doordat de verhoopte synergie 
van monsterfusies zoals die van AOL Time 
Warner blijkt tegen te vallen. In de kunst 
wankelt het Guggenheim-imperium, dat 
eveneens speculeerde op een oneindige 
boom. Intussen wordt de muziekindustrie 
minder geschaad door illegale kopieer- 
praktijken dan door het feit dat men alle 
kaarten heeft gezet op megacontracten met 
een klein aantal ‘topartiesten’ die door de 
strot van ‘het publiek’ dienen te worden 
geduwd. Gestandaardiseerd aanbod is ris
kant wanneer het publiek niet zo volgzaam 
en uniform blijkt als gehoopt.

Dat de hegemonie van de massame
dia niet onaantastbaar is, betekent dat er 
misschien nog een derde weg bestaat voor 
het museum, naast de opties ‘massamedium’ 
of ‘ondergang’. Hoe zo’n toekomst eruit kan 
zien, is één van de cruciale vragen voor de 
komende tijd. Het museum dient te reflec
teren op haar mediale functie en actief te 
werken aan het creëren van een publiek 
- of meerdere 'publieken', voor de collec
tie, voor tentoonstellingen, voor lezingen, 
voor de bibliotheek. Het museum kan een 
cruciale rol gaan spelen bij het overstijgen 
van de tegenstelling tussen massamedia en 
tegenmedia, die beide uiteindelijk “damaged 
forms of publicness” zijn: aan de ene kant 
manipulatieve massaliteit en aan de andere 
kant gemarginaliseerde kritiek. [16] Men 
moet daarbij niet denken aan een harmo
nische synthese van de twee; eerder aan een 
montage van elementen van deze en andere 
vormen van openbaarheid. Hirschhorns

Bataille Monument bevatte een bibliotheek, 
een tentoonstellingsruimte, een primitieve 
tv-studio annex discussiezaal met toegang 
tot de lokale kabel, en was ook aanwezig 
op het internet. Als zodanig heeft het 
Bataille Monument minder te maken met 
‘de openbare ruimte’ dan met uiteenlopende 
vormen van openbaarheid die een museum 
zou kunnen bewerkstelligen en combineren; 
vormen van openbaarheid die verder reiken 
dan de productie en consumptie van 
publicity in haar geperverteerde, alomtegen
woordige vorm.
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and Publicity - Reactivating the Avant- 
Garde, in: New Left Review nr. 17, septem- 
ber-oktober 2002, pp. 129-148.
[16] Warner, op. cit. (noot 15), p. 63.
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Kunstpubliek in soorten

Rudi L aerm ans

I

Geen kunstwerken zonder toeschouwer(s): 
kunstwerken zijn artefacten die een waar
nemer -.een lezer, een kijker, een luiste
raar. .. - verwachten. In de podiumkunst is 
dat evident, maar de stelling gaat ook op voor 
schilderijen, sculpturen of installaties. Ze 
geldt echter eveneens voor muziekpartituren, 
die op vertolkers wachten. Meer zelfs, ieder 
kunstwerk dat in de maak is, heeft de eigen 
maker(s) als eerste waamemer(s), dus als 
eerste publiek. Want een kunstwerk maken, 
dat is altijd ook het beginnende, het half 
afgewerkte of het bijna voltooide wérk 
observeren en binnensmonds of luidop 
becommentariëren. De theatertheoreticus 
Herbert Blau maakte daarom ooit een hand
zaam onderscheid tussen het primaire en het 
secundaire publiek. Het secundaire publiek 
omvat iedere waarnemer van het afgewerkte 
product. Tot het primaire publiek behoren 
daarentegen de auteur of zijn interpreet, 
eventueel ook andere direct betrokken ma
kers (zoals acteurs of orkestleden), en intimi 
of professionele derden (zoals de drama
turg) aan wie het werk in statu nascendi 
regelmatig wordt getoond. Hun commen
taar verandert hen trouwens nogal eens in 
kleine of grote co-producenten (een voor de 
hand liggend gegeven, al is dat nog altijd 
niet echt tot de kunstwetenschap doorge
drongen).

De kunstenaarsrol impliceert dus twee 
posities, die van actieve producent en die 
van passieve observator (eigenlijk is die 
helemaal niet passief, want interpretatief en 
normerend). Soms is de grens tussen beide 
rollen erg dun, zoals in het genre van de 
action painting of, algemener, bij alle kunst
vormen die sterk de improviserende toer 
opgaan. Maar ook dan is er enerzijds het 
maken, en anderzijds het observeren - met 
meer of minder reflexiviteit - van wat voor
lopig nog onaf is. Ieder kunstwerk documen
teert daarom de verwevenheid tussen een 
maak- en een waarnemingsgeschiedenis, de 
looping tussen doen en toeschouwen, tus
sen het beslissen en het evalueren van de 
resultaten van gemaakte keuzes. Zo beke
ken bekijkt het secundaire publiek de uit
komsten van de interpretaties van het pri
maire publiek. Die waarneming in tweede 
orde komt nogal eens neer op het ontwaren 
van blinde vlekken, van interpretatierasters 
die blijkbaar zodanig vastlagen dat het pri
maire publiek er blindelings koers op 
vaarde.

Dat het primaire publiek op een heel 
andere manier dan het secundaire publiek 
participeert, ligt voor de hand. Sommige 
kunstgenres, zoals bepaalde vormen van 
performance, pogen dat verschil te verklei
nen en mikken op een interactiviteit met, 
zelfs een directe deelname van het secun
daire publiek. Mij interesseert hier eerder 
de dominante relatie tussen beide publieks- 
soorten: het secundaire publiek observeert 
meestal de sluiting in het definitieve werk 
van het observeren door het primaire pu
bliek. In die zin is het modale publiek in
derdaad een tweedeordeobservator, vooral 
in temporeel opzicht: het komt later. Toch 

klopt dat niet helemaal: Een tweedeorde
observator, zo zegt de cybernetica (en zo 
suggereert ook de uitdrukking), observeert 
reeds gedane observaties en hun uitkomsten. 
Dat laatste doet echter ook het primaire 
publiek.

Een beeldend kunstenaar die alleen of 
tezamen met een in zijn atelier aanwezige 
vriendin drie zojuist gemaakte penseel
streken op een voor de rest leeg doek be
kijkt, hérobserveert hoe hij daarnet zonder 
veel reflexiviteit observeerde. Richtingge
vend is voor hem allicht de vraag ‘hoe ver
der te gaan?’, wat soms gewoonweg niet kan 
(veel half werk wordt vernietigd of over- 
schilderd). De beschouwende kunstenaar 
en, algemener, het primaire publiek verkeert 
dus ook al in de positie van een tweedeerder 
observator. Het secundaire publiek is 
daarom eerder een derdeordeobservator: het 
observeert hoe de maker en diens directe 
omgeving het in de maak zijnde kunstwerk 
herobserveerden.

II

In een nog altijd toonaangevende receptie- 
ethiek is de goede kunstverstaander een 
congeniaal persoon. De kunstenaar schrijft, 
penseelt of installeert een eigen universum 
bij elkaar, en de kunstliefhebber kan die 
productieactiviteit quasi-spontaan volgen, 
zonder dat er bijvoorbeeld een programma- 
blaadje aan te pas komt. De tegenwoordig 
wellicht belangrijkste maar ook erg dubbel
zinnige echo van deze receptie-ethiek is de 
plicht - het woord is niet te veel gezegd - 
om in een kunstwerk ‘het Andere’ of ‘de 
Ander’ te begrijpen. De moraal van dit ver
haal komt er nogal eens op neer dat de 
recipiënt zich moet weten in te leven. Maar 
waarin? In de psyche van de kunstenaar of in 
het maakproces? In de denk- en gevoelswereld 
van de producent of in de logica van het 
intussen afgesloten werk- en observatie
proces dat het kunstwerk documenteert? 
Welke vooronderstellingen liggen besloten 
in een normering van de publieke verwach
tingen omtrent kunst die zich commiteert 
aan - of goochelt met - de uitdrukking 
'alteriteit'? Deze vraag valt te generalise
ren: wat verwachten we überhaupt van de 
participatie aan kunst? Dat ze het inzicht in 
de kunstwerken en in het werkproces ver
groot, of dat ze positieve externe effecten 
genereert, zoals tolerantie, gemeenschaps
vorming en culturele competentieverhoging? 
Ligt de nadruk op de kunst (met of zonder 
hoofdletter), of juist op de participatie? Deze 
dubbelzinnigheid is maatgevend voor het 
zowel in Nederland als in Vlaanderen poli
tiek geïnitieerde participatiedebat. Daarin 
wordt ‘de autonomie van de kunstenaar’ 
nogal eens uitgespeeld tegen ‘de verwach
tingen van het publiek’ (en wie zou die dan 
wel kennen?). Misschien heeft het debat 
meer baat bij het onderscheid tussen twee 
publiekssoorten: het primaire publiek heeft 
andere verwachtingen dan het secundaire. 
En vooral maakt het eerste een veronder
stelling die het tweede niet noodzakelijk 
onderschrijft.

Totnogtoe ging ik er van uit dat het 
secundaire publiek het geobserveerde schil
derij, het geziene videowerk of de bijge
woonde theatervoorstelling als kunst obser
veert. Dat is niet langer een plausibele pre
misse sinds de veralgemening van de avant- 
garde en de zelfreflexieve kunst of - om met 
Thierry de Duve te spreken - van ‘de kunst 
in het algemeen’. Want wat het primaire 
publiek als kunst observeert, kan het secun
daire publiek als niet-kunst beschouwen. 
Dat is misschien wel hét doorslaggevende 
verschil tussen beide publiekssoorten: het 
primaire publiek gaat er van uit dat het met 
kunst heeft te maken, of minimaal met een 
artistieke thematisering van het verschil tus
sen kunst en niet-kunst. Art is in the eye of 
the beholder, en zowel de maker(s) als de 
deelgenoten van het work in progress ob
serveren dat als kunst. Deze blinde veron
derstelling van het primaire publiek wordt 
door het secundaire publiek geherobser- 
veerd, en dat instemmend of afwijzend. Wie 
op een als ‘kunst’ geafficheerd werk stuit, 
kan immers altijd denken en zeggen: ‘dit is 
een schilderij of een theatervoorstelling, 
maar geen kunst’.

Het secundaire publiek onderscheidt 
in het primair als artistiek gepositioneerde 
aanbod kunst van niet-kunst of, algemener, 
een artistiek van een niet-artistiek gebruik 
van media zoals schilderen, video, dans of 

theater. Dat is de evidentie zelve, maar er 
wordt nooit de consequentie uit getrokken 
dat nogal wat kunstparticipatie niet als zo
danig wordt beleefd. In het participatiedebat 
wordt er gedurig geschermd met het woord 
‘kunst’ ; het heet dat de participatie aan het 
gesubsidieerde ‘kunstenaanbod’ de hoogte 
in moet. De achterliggende premisse luidt 
dat het altijd en overal effectief om kunst 
gaat. Beleidsmakers die de deelname met 
externe effecten verbinden, veronderstellen 
zelfs dat er steeds goede tot uitstekende 
kunst wordt gemaakt. En wat vooral niet 
wordt gezien, is dat méér participatie aan 
‘kunst in het algemeen’ paradoxaal genoeg 
ook de kans op méér niet-kunst vergroot. 
Vreemd maar waar: het participatiedebat 
onderschat de definitiemacht van de 
participant.

III

Het secundaire kunstenpubliek is niet homo
geen, het valt in diverse lagen uiteen. In em
pirische participatiestudies - en dan gaat het 
haast altijd over enquêtes - worden daarom 
meestal meerdere publiekssegmenten onder
scheiden. Dat ligt ook voor de hand. Je hebt 
regelmatige en onregelmatige bezoekers: er 
zijn weinig theaterliefhebbers in de ware zin 
van het woord en heel veel incidentele be
zoekers. Wim Knuist, zo’n beetje de doyen 
van het empirisch publieksonderzoek in 
Nederland en omstreken, introduceerde 
daarom het zogeheten schilmodel. Dat mo
del onderscheidt drie lagen.

Het kempubliek vormt de binnenste 
schil van iedere participerende groep, of het 
nu om theater of beeldende kunst gaat. De 
hard core is erg klein, hij omvat zo’n één 
tot drie procent van de participanten en be
staat voornamelijk uit professionals, semi- 
professionals, en mensen die een positie 
binnen een van deze twee groepen ambiëren 
(zoals kunstschoolstudenten of hard
werkende amateurs). Regelmatige bezoekers 
van theaters of musea en galerieën bevolken 
de tweede schil. In vergelijking met de bin
nenste kern oogt die beduidend groter, maar 
toch blijft ze sociaal erg ongelijk samenge
steld. Hoogopgeleiden of, dixit Pierre 
Bourdieu, cultureel kapitaalkrachtigen vor
men de hoofdmoot van het frequente pu
bliek van een kunstgenre. In de derde schil 
bevinden zich de zappers of incidentele pas
santen. Voor hen is het bezoek aan theater 
of museum in de eerste plaats een moge
lijke vrijetijdsbesteding, en geen liefhebbe- 
rij in de strikte zin van het woord.

Het empirisch cultuuronderzoek richt 
zich thans vooral op de verhouding tussen 
de tweede en de derde schil. Die laatste zou 
aandikken, vooral door de stijgende concur
rentie van het commerciële vrijetijdsaanbod 
en de in toenemende mate pluralistische of 
‘omnivore’ smaak van jongvolwassen 
hoogopgeleiden, die voorheen vooral in de 
middenschil waren te vinden. Het officiële 
beleidsdiscours in Nederland en Vlaande
ren, deels ook de publieke discussie over 
kunstparticipatie (ze richt zich overigens 
opvallend sterk op het theater), vindt daar 
op het eerste gezicht weinig mis mee. De 
ondertussen welbekende eisen van ‘meer 
volk’ of ‘meer sociale mix’ mikken immers 
vooral op een stijgend aandeel van passan
ten of incidentele participanten. Dat met uit
zondering van het kernpubliek nog maar 
weinig theaterbezoekers enig idee hebben 
van het globale oeuvre van Shakespeare, 
Beckett of Heiner Muller, lijkt geen probleem 
te zijn. Doorslaggevend is de modale zaal
bezetting bij een individuele Shakespeare- 
voorstelling: To be here, or not to be here, 
that’s the question. Zo zien nogal wat 
beleidsmakers het, zo luidt het credo van 
spraakmakende politici, en zo denken in 
Vlaanderen of Nederland ook de cultuur- 
agenderende journalisten. Participatie, dat 
is fysieke aanwezigheid, los van wat er fei- 
telijk wordt gezien of gewaardeerd door het 
secundaire publiek.

IV

Bildung is out (want een achterhaald hoog- 
cultureel ideaal), de canon behoeft revisie 
(want is vertekend door masculiene, 
etnocentrische en andere belangen), de vrij 
kiezende en zich tot niets — en dus ook niet 
tot de idee van ‘de Kunst’ - verplichtende 
consument geeft de doorslag: het is allemaal 
overbekend. Minder geweten, want minder 
geobserveerd en publiek bediscussieerd, is 

de afwezigheid in het participatieonderzoek 
en -debat van een nulde en een vierde schil. 
Het gaat dan over het al genoemde primaire 
publiek, en daarnaast over een groep die niet 
fysiek in beeld komt maar voor de leven
digheid en de legitimiteit van een kunsten- 
landschap erg belangrijk is.

Eerst de nulde schil, het primaire pu
bliek dus. Ieder kunstwerk heeft de eigen 
maker(s), vaak ook diens naaste omgeving, 
als prime time public. Dat daar weinig aan
dacht voor bestaat, hangt allicht nauw sa
men met de nog altijd heersende roman
tische kunstideologie. Die wordt ook door 
de meeste kunstenaars onderschreven, ter
wijl het nochtans om een nogal vreemde 
loop gaat. In de romantische visie refereert 
een kunstwerk aan de individuele verbeel
dingskracht van de kunstenaar. Dat is de 
loop-, bij het einde (het kunstwerk) kom je 
opnieuw bij het begin (de kunstwerker) uit. 
Wat die looping vooral vreemd maakt, is 
het achterliggende geloof in een individuele 
zelfexpressie die volledig blind zou zijn 
voor zichzelf. Kunst staat gelijk met het uit
beelden - verwoorden, articuleren, repre
senteren - van een visie die letterlijk visio
nair is en daarom de eigen beperkingen niet 
kan doorzien. Nochtans herlezen, her- 
bekijken, kortom, (her)observeren kunste
naars wel degelijk het werk waarmee ze in 
de weer zijn.

Dan is er de vierde schil. Die bestaat 
dankzij de publiciteit van individuele instel
lingen, maar vooral door de publieke aan
dacht van kranten en tijdschriften, van ra
dio en televisie, kortom: van massa- 
mediamieke kanalen. Kunst wordt openbaar 
via ‘publicatie’, en daartoe behoort ook het 
publieke spreken over kunst. Deze klank
kast creëert voor de diverse kunsttakken een 
fysiek afwezig secundair publiek. Maar dus 
wel een publiek, ook al geniet het op af
stand. Vaak zal die participatio in distàns 
aan het lopende kunstgebeuren worden ge
stut door het luisteren naar cd’s, het af en toe 
bladeren door een kunstcatalogus, of het ter
loops bekijken van een kunstprogramma op 
televisie. Over de empirische samenhang 
tussen een afstandelijke belangstelling voor 
de actuele kunstbedrijvigheid en de huise- 
lijke kunstconsumptie via mediale dragers 
weten we niet zoveel. Ook in het participatie
debat is deze vierde publieksschil anathema.

Boekenbijlagen doorbladeren is. een 
ding, de gerecenseerde boeken effectief le
zen een tweede. Dat onderscheid doet er
toe. Voor de algemene legitimiteit van het 
literatuurbedrijf is de lezer van boeken
bijlagen evenwel een cruciale steunbeer. Ie
mand kan slechts zelden poëzie lezen en 
overheidssubsidies voor dat genre toch bil
lijken vanwege die ene poëzieminnende le
raar Nederlands in het middelbaar onderwijs 
én de wekelijkse lectuur van geëngageerde 
poëzierecensies. Op een vergelijkbare ma
nier vormen de indirecte participanten ook 
in andere kunstgenres een cruciale vierde 
schil. De lezers van kritieken of meer alge
mene beschouwingen over beeldende kunst 
theater of muziek creëren een breder draag
vlak, een buitenste schil van participanten 
die goodwill voor de kunst en haar over- 
heidsondersteuning genereert. Over deze 
vierde participantenschil gaat het haast 
nooit, ook niet in die media die het 
participatiedebat aanzwengelen.

Wie structureel is aangesloten op de 
informatie over kunst, is ook een kunst- 
participant en dat los van de feitelijke aan
wezigheid in museum, kunsthal, theater- of 
concertzaal. Deze afstandelijke belangstel
ling voor kunst overtreft allicht de fysieke 
aanwezigheid bij kunstevenementen. Dat is 
een voor het cultuurbeleid en het participatie
debat cruciale vaststelling: ze hypothekeert 
de gangbare fixatie op het aantal fysiek aan
wezige participanten. Het pleit ook voor een 
consequent beleid van de kant van de me
dia, te beginnen met de publiek gesubsidi
eerde, inzake de berichtgeving over kunst. 
Journalisten, recensenten en andere kunst
beschouwers dragen in het participatiedebat 
minstens evenveel verantwoordelijkheid als 
de geïnterviewde kunstenaars, de gegispte 
bemiddelaren of de besproken kunstwerken.

Illustratie: Gerhard Richter met dochter 
Betty, 1984, © Isa Genzken
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Performance en dood: Ronald Reagan
Peggy Phelan

Peggy Noonan, die als enige vrouw in 
Ronald Reagans Speechwriting Office heeft 
gewerkt, herinnert zich op de openings
pagina van haar politieke autobiografie 
What I Saw at the Revolution dat ze in het 
Witte Huis zat te dagdromen over Reagans 
begrafenisstoet. Die dagdroom is meer dan 
de typische fantasie van een ontevreden 
werknemer die gelukzalig mijmert over het 
heengaan van haar baas. Noonans scenario 
laat zich lezen als de beginscène van een 
Hollywoodepos. Ze begint met een close- 
up van zijn met een vlag bedekte kist en 
doet dan een stap achteruit om “het paard 
zonder ruiter” te laten zien dat de kist bege
leidt, en de “omgekeerde laarzen’’. [1] Nu 
we weten dat Reagan aan de ziekte van 
Alzheimér lijdt, lijkt dat beeld van afwe
zigheid akelig helderziend. [2] Maar toen 
het boek in 1990 uitkwam, leek de scène 
een komische verdichting van de kritiek die 
het Witte Huis onder Reagan zo vaak te 
verduren kreeg: zelfs sommige insiders be
schouwden het als een galopperend paard 
zonder cowboy. [3]

In een Witte Huis dat was gemodelleerd 
naar een Holly woodstudio was Noonan als 
scriptschrijver een belangrijke speler. Zij en 
haar collega’s in het Speechwriting Office 
zorgden ervoor dat het Amerikaanse publiek 
de theatrale en performatieve grandeur van 
Reagans presidentschap aanvaardde en het 
welhaast beschouwde als een meesterwerk 
van behoorlijk gesubsidieerde performance- 
kunst. Doordat ze roem verwierf als 
Reagans speechschrijver is Noonan overi
gens zelf een symptoom van de veranderde 
relatie tussen politiek en performance die 
Reagans belangrijkste erfenis vormt. Dat we 
geïnteresseerd zijn in de speechschrijver van 
de president impliceert immers dat we er
kennen dat hij performde en acteerde in het 
scenario dat iemand anders voor hem 
schreef.

Noonans autobiografie, die uitgroeide 
tot een bestseller, dankt een deel van haar 
aantrekkingskracht aan haar beslissing om 
het verhaal te vertellen volgens de tropen 
van de romance, of preciezer: volgens het 
gendergekleurde genre van de onbeant
woorde liefde. De structuur van dat genre 
heeft veel gemeen met die van fanzines en 
andere teksten die vanuit het toeschouwers- 
perspectief zijn geschreven, maar wat 
Noonans verslag opmerkelijk maakt, is haar 
beslissing om het einde van haar verliefd
heid met dezelfde intensiteit te beschrijven 
als het begin ervan. [4] Dat Noonan haar 
autobiografie begint met de begrafenis van 
de gevallen ster wijst er al op dat ze geïnte
resseerd is in de dood, en wat haar boek zo 
opmerkelijk maakt, zijn de vele manieren 
waarop ze, haast altijd onbewust, naar de 
diverse manifestaties ervan terugkeert 
- naar de biologische, de ideologische en 
de emotionele dood.

Wanneer ze beschrijft hoe ze Reagan 
voor het eerst in levenden lijve zag, ontleedt 
Noonan zijn lichaam in fragmenten, en ze 
plaagt de lezer - zoals Reagan ook haar had 
geplaagd - met de paradox van zijn schijn
bare nabijheid en zijn feitelijke afstandelijk
heid. Het is misschien niet zo verrassend 
dat ze die eerste ‘echte’ ontmoeting vast
maakt aan haar blik op zijn voet, het favo
riete motief van alle fetisjisten: “Ik zag hem 
voor het eerst als een voet, een glimmend 
gepoetste schoen in bruin Corduaans leer, 
die vrolijk lag te wiebelen op een zitbankje. 
Ik begluurde die voet door de openstaande 
deur. Het was een mooie voet, keurig ver
zorgd. Die nonchalante elegantie, die 
strakke lijnen. Maar geen grote voet, niet 
indrukwekkend, misschien zelfs enigs
zins. .. kwetsbaar. Ik stelde me voor hoe ik 
hem in mijn armen wiegde, hem behoedde 
voor oneffen paden... Mijn dagdromerij 
werd ruw onderbroken toen een medewer
ker zich over de voet heen boog en fluis
terde: “U treft het, meneer de president. De 
afspraak met de speechschrijvers gaat niet 
door.” De voet hield even stil en begon toen 
weer te wiebelen, nog vrolijker dan voor
heen. Gebabbel en luchthartig gelach. 
Iemand die de deur dichtdeed.” [5]

Noonan dagdroomt dat ze als speech
schrijver kan verhinderen dat Reagan een 
voet verkeerd zet, door die voet “te wiegen, 
hem te behoeden voor oneffen paden”. Sub
tiel herinnert de beschrijving ons eraan dat 
het er bij Reagan vaak om ging wat je te

zien kreeg, en niet zozeer wie. De kloof tus
sen het wie en het wat van Reagans voet 
heeft éen enorme invloed op Noonans her
inneringen. Ze kan What 1 Saw openen met 
haar dagdroom over zijn begrafenisstoet 
omdat ze die fantasie veilig heeft vaStge- 
maakt aan het suggestieve beeld van de lege 
laarzen. Zonder woorden, zonder voeten, 
zonder lichaam wordt het paard zonder rui
ter bereden door een schim, door de laar
zen waarin de voeten hadden moeten ste
ken die Noonan zo graag had “gewiegd” en 
beschermd. De deur gaat dicht voor ze een 
woord met de president had kunnen wisse
len, maar Noonan troost zichzelf: “Ik had 
zijn voet gezien. Dat verhaal kon ik mijn 
vrienden alvast vertellen.” In What I Saw 
at the Revolution is ze vastbesloten om het 
hele verhaal te vertellen; het boek is 
Noonans grafrede voor een liefde die nooit 
werd beantwoord.

Het is natuurlijk verleidelijk om 
Noonans verhaal psychoanalytisch te lezen, 
als een portret van haar eigen trauma’s, maar 
wat ik zou willen suggereren, is dat deze 
vrouwelijke speechschrijver, die was inge
huurd voor ‘het emotionele aspect’, om 
Reagans retoriek te voorzien van ‘een 
vleugje poëzie’, zelf is uitgegroeid tot een 
sleutelfiguur in het onbewuste van Reagans 
presidentschap. Ze belichaamde de onder
liggende motieven en trauma’s van de 
Reaganperiode en haar verhaal brengt ze 
allemaal naar boven, in een niet geheel be
wuste poging om zich ervan te bevrijden. 
Dat is natuurlijk vaak de rol van vrouwen 
tegenover machtige blanke mannen, maar 
wat het geval van Noonan en Reagan zo 
fascinerend maakt, is de reeks van contra- 
intuïtieve omkeringen van hun onderlinge 
machtsverhouding. Zo schreef zij de woor
den die hij uitsprak, zodat hij, ironisch ge
noeg, haar spreekbuis werd. Als speech
schrijver beseft en erkent Noonan de waarde 
van theater en performance voor de presen
tatie van het beleid, en ze beklemtoont dat 
het onmogelijk is om de retoriek van de 
politiek te scheiden.

Een gelijkaardige oscillatie kleurt die 
andere romance in het Witte Huis onder 

Reagan: de romance tussen Ronald en 
Nancy Reagan. Commentatoren van alle 
politieke strekkingen zijn het erover eens 
dat die romance authentiek, immens en ge
compliceerd was. Zij noemde hem Ronnie; 
hij noemde haar Mommy. Zijn codenaam 
bij de Secret Service was Rawhide, die van 
haar Rainbow. Zij reed in wat The Stage 
Coach werd genoemd. Meer dan eens werd 
Nancy erop betrapt dat ze vragen beant
woordde met letterlijke citaten uit haar 
autobiografie. In een leven dat expliciet 
werd geleid als een vorm van theater, dra
matiseerden de Reagans hun relatie op een 
manier die tegelijk letterlijk en volslagen 
fantastisch was - vaak kwam het in de buurt 
van high camp, en alle betrokkenen leken 
welbewust van dat bijna-erotische theater 
te genieten. Zowel Nancy als Ronnie han
teerden humor als een schild waar de vele 
kritische commentaren op afschampten. 
Maar het was Reagans humor, in de uren 
nadat hij door John Hinckley was neerge
schoten, die in de VS een verandering te
weegbracht, zowel voor de hoofdrolspeler 
als voor zijn uitgebreide en zwaar verdeelde 
publiek.

De jaren tachtig, het decennium waarin de 
performancekunst in de VS als een belang
rijk politiek discours werd gelanceerd, wer
den omlijst door Reagans binnenlandse en 
buitenlandse performances op het politieke 
toneel. Het is geen toeval dat de conserva
tieve aanvallen op de performancekunst aan 
het eind van zijn tweede ambtsperiode 
steeds luider begonnen te klinken. Reagans 
presidentschap toonde immers de kracht aan 
van de performance als politieke propa
ganda en als epistemologische theorie. [6] 
Reagans meest verreikende erfenis, in gun
stige of ongunstige zin, is de verstrengeling 
van politiek en performance geweest, een 
verstrengeling die zijn presidentschap zo
wel creëerde als weerspiegelde. Je kunt het 
onmogelijk nog over de successen of mis
lukkingen van politieke leiders hebben zon
der rekening te houden met hun succes als 
performer in de media. Mark Lilla heeft 
betoogd dat de echte links-rechtstegen-

stelling in het huidige Amerika voortvloeit 
uit twee verschillende houdingen tegenover 
de culturele revolutie van de jaren zestig. 
Als Lilla gelijk heeft, kan het feit dat 
Reagans presidentschap cultuur en politiek 
zo nauw met elkaar heeft verweven ook 
verklaren waarom de huidige breuklijnen 
tussen links en rechts het duidelijkst aan de 
oppervlakte komen in drama’s zoals de “cul
ture wars”. [7]

Aan zijn lange leertijd in Hollywood 
hield Reagan de onwrikbare overtuiging 
over dat de performance in het media
tij dperk erg machtig is. Het was die over
tuiging die zijn politieke beslissingen inspi
reerde, en vice versa. We zijn vertrouwd 
geraakt met het idee dat Reagan, de eerste 
president die expliciet ook acteur was, een 
‘great communicator’ en een uitgekookte 
performer is geweest, maar we hebben de 
neiging om de filosofische consequenties van 
zijn regeerperiode over het hoofd te zien. 
Tussen het begin en het eind van de jaren 
tachtig evolueerde de term ‘performance’ van 
een begrip uit een esthetische traditie naar 
een paradigma om de hedendaagse Ameri
kaanse cultuur te interpreteren. Van Wall 
Street tot de modewereld is ‘performance’ 
een sleutelbegrip geworden, een essentieel 
instrument om de culturele, wetenschappe
lijke en politieke productie te analyseren. [8] 
Performance is een maatstaf voor competen
ties op de werkplek - zoals in: “We hebben 
een performancerapport van het hele perso
neel nodig.” Performance verklaart vooruit
gang in techniek en elektronicatechnologie 
- zoals in: “De nieuwe Pentium Intel is veel 
performanter dan de vorige.” Performance 
is ook een maatstaf voor slinkse maar toch 
bewonderde slimmigheidjes - zoals in: 
“Hilary Clintons performance in het 
Whitewateronderzoek was meesterlijk.” 
Voor Richard Schechner is performance “ge
reconstrueerd of verdubbeld gedrag”, een 
reeks sterk gestileerde repetities van geba
ren, woorden, handelingen die in een breed 
gamma van performancecontexten worden 
gerepresenteerd. [9] Voor Judith Butler en 
haar aanhangers biedt performance een uit
weg voor de Westerse metafysica, die haar 
obsessie met het probleem van de ontolo
gie kan inruilen voor een onderzoek naar 
de manier waarop herhaalde handelingen 
— wat Butler dwingende performances 
noemt - het Zijn schragen. [10] Reagans 
acht j aar durende performance in het Witte 
Huis heeft die betekenissen geconsolideerd 
en heeft ‘performance’ in het alledaagse 
taalgebruik ingang doen vinden.

Voor lezers die net zoals Reagan zelf 
last hebben van een vluchtig en gebrekkig 
historisch besef is het misschien nuttig om 
enkele feiten te herhalen. Ronald Reagan 
was president van de Verenigde Staten van 
20 januari 1981 tot 20 januari 1989. Voor 
die tijd had hij als sportverslaggever voor 
de radio gewerkt; hij had rollen gespeeld in 
53 films, was zes keer voorzitter van het 
Screen Actors Guild geweest en had het 
wekelijkse tv-programma General Electric 
Theatre gepresenteerd - een baan waarvoor 
hij het hele land moest afreizen (met de trein 
- zijn vliegangst had hij toen nog niet over
wonnen) om in General-Electricvestigingen 
toespraken te houden. Bovendien liet hij zijn 
woning in Californië inrichten als een soort 
etalage voor GE-producten; in de tv- 
commercials die daar werden opgenomen 
speelde het gezin Reagan de hoofdrol, waar
mee ze in die eerste bloeiperiode van de te
levisie meteen de grens tussen toneeldecor 
en huiskamer deden vervagen. Toen hij door 
GE aan de deur werd gezet (onder meer 
omdat hij het in zijn toespraken minder over 
GE en steeds meer over politiek had) pre
senteerde hij het tv-programma Death 
Valley Days. Tussen 1966 en 1972 was hij 
twee ambtstermijnen lang gouverneur van 
de staat Californië. Zijn eerste vrouw was 
de actrice Jane Wyman. Ze hadden een 
dochter, Maureen, en een adoptiefzoon, 
Michael; een drie maanden te vroeg gebo
ren dochtertje kwam dood ter wereld. Toen 
Jane Wyman werd gevraagd waarom ze zich 
van hem wou laten scheiden, beweerde ze 
dat Reagan sinds hij zich voor politiek inte
resseerde “saai” was geworden. Na zijn 
scheiding trouwde Reagan met Anne Frances 
Robbins Davis, beter bekend als Nancy 
Davis, eveneens een Holly woodactrice. Toen 
ze in 1952 trouwden was ze twee maanden 
zwanger. Later vertelde ze aan ieder die het 
wilde horen dat haar “echte leven” was be
gonnen toen ze Reagan leerde kennen.

Tal van leiders hebben de macht op 
een theatrale manier benaderd, maar Reagan
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was de eerste om zijn presidentschap expli
ciet als een professionele acteur aan te pak
ken. Dat wil zeggen: hij was de eerste pre
sident die in alle oprechtheid en rechtlijnig
heid geloofde dat het onderscheid tussen als 
president ‘acteren’ en werkelijk president 
‘zijn’ onbelangrijk was. Hoe bizar het ook 
mag lijken: Ronald Reagan was een 
baudrillardiaans-foucauldiaans-austiniaanse 
poststructuralist, iemand die geloofde dat de 
macht haar kracht ontleent aan de ceremo
nieën en contexten waarin ze is ingebed. 
Reagans presidentschap heeft de relatie tus
sen performance en politiek veranderd omdat 
hij de eerste president was die het perfor- 
mancekarakter van zijn politieke daden en 
gebaren niet verborg maar juist celebreerde. 
Toen hij tijdens zijn eerste campagne voor het 
gouverneurschap werd gevraagd welk soort 
leider hij zou zijn, antwoordde Reagan: “Dat 
weet ik niet, de rol van gouverneur heb ik nog 
nooit gespeeld.” [11]

In de jaren tachtig luisterden intellec
tuelen in de VS graag naar de verleidelijke, 
verblindende retorische finesses van Jean 
Baudrillard, maar ze bleven er altijd rots
vast van overtuigd dat de realiteit de bo
venhand zou krijgen op de simulatie. Die 
overtuiging steunde op de zekerheid dat ie
der van ons ooit zal sterven, nu of ergens in 
de toekomst. De dood, zo luidde de redene
ring, is echt; geen enkele performance of 
simulatie kan dat feit aantasten. Met die 
zekerheid is Reagan - misschien onbewust, 
maar daarom niet minder krachtig - in bot
sing gekomen, en wel dankzij de film. 
Reagan had wat toneelwerk en heel wat 
radiowerk gedaan (het was zijn stem die 
hem in 1937 een screentest in Hollywood 
opleverde), maar zijn wereldbeschouwing 
dankte hij aan de film. Zoals Michael Rogin 
heeft laten zien in Ronald Reagan: The 
Movie kon Reagan vaak geen onderscheid 
maken tussen wat hij zich van het zoge
naamde ‘echte leven’ herinnerde en wat hij 
zich herinnerde van het witte doek. [12] 
Historici hebben dat aspect van Reagans 
geheugen uitvoerig besproken, in tegenstel
ling tot performance- en filmtheoretici, die 
verrassend weinig aandacht hebben besteed 
aan Reagans filmische wereldbeschouwing. 
Nog verrassender is hoe weinig psychoana
lytische inzichten werden gebruikt om 
Reagans werk te verhelderen. De portret
ten die tot nu toe van Reagan zijn gemaakt, 
zijn veeleer psychologisch dan psychoana
lytisch geïnspireerd. Men zet de alcohol
verslaving van zijn vader Jack in de verf, 
en de vele keren dat Reagan als kind ver
huisd is, en het gemoraliseer van zijn moe
der. Maar Reagans inzicht dat een herinne
ring aan een fantasmatische gebeurtenis 
even krachtig is als de herinnering aan een 
werkelijke ervaring - uiteindelijk een psy
choanalytisch inzicht - blijft buiten be
schouwing. [13] Toch was het precies dat
zelfde inzicht dat Freud ertoe heeft gebracht 
om de theorie van het Oedipuscomplex te 
formuleren. Freud betoogde dat het effect 
van de verleiding op het psychische subject 
even sterk was wanneer die verleiding op 
fantasie berust als wanneer ze zich werke
lijk heeft voorgedaan. Reagans complexe 
verhouding tot de performance, als acteur 
maar ook - en misschien nog belangrijker - 
als gretige toeschouwer, zette hem ertoe aan 
om filmische representaties te beschouwen 
als geïncarneerde, werkelijk beleefde erva
ringen (en natuurlijk hadden de acteurs hun 
rol in die film ook echt beleefd - zij het dan 
alleen zolang ze werden gefilmd). Toen men 
hem bekritiseerde omdat hij zijn ‘echte’ en 
zijn filmische herinneringen door elkaar 
haalde, erkende Reagan spontaan de macht 
van de film, zowel voor zijn bewuste als zijn 
onbewuste leven: “Misschien had ik te veel 
oorlogsfilms gezien, en verwarde ik de 
heroïek ervan soms met de werkelijk
heid.” [14]

Toen Reagan in Hollywood aankwam 
was hij 26. Hij leerde zichzelf en de wereld 
kennen dankzij de film, en zijn houding te
genover film heeft de manier waarop wij 
tegen film en performance aankijken ingrij
pend veranderd, omdat die houding een 
nieuwe opvatting van de dood zichtbaar 
maakte. De film geeft ons inzicht in de aard 
van de causaliteit; hij stelt ons in staat om de 
chronologie te monteren en verhaalsequen
ties te herschikken. De film concretiseert het 
begrip van de eenmalige gebeurtenis en on
dergraaft dat begrip meteen ook doordat hij 
van het eenmalige een kopie, een document
air verslag aanmaakt. De dood is natuurlijk 
de eenmalige ervaring die het vaakst wordt 
geconcretiseerd. Reagans filmische episte
mologie heeft van de dood een filmische 
gebeurtenis gemaakt. Voor ik dieper op die 
verandering inga, wil ik een van de belang
rijkste verhalen in de Reaganstudie onder 
de loep nemen.

Toen de jonge Ronald Reagan voor een 
radiostation in Davenport (Iowa) een 
baseballwedstrijd van de Chicago Cubs ver
sloeg, viel plots de telegraafverbinding met 
Wrigley Field in Chicago uit. Reagan, die 
met zijn gedetailleerde verslag rechtstreeks 
in de ether was, kreeg geen informatie over 
de wedstrijd meer. Maar de presentator bleef 
alert en liet de slagman de ene bal na de 
andere uit slaan, tot de telegraaf het weer 
deed. Uitballen worden zoals, bekend niet 
opgenomen in de officiële score. Op die 
manier slaagde Reagan erin tegelijk zijn 
luisteraars in de ban te houden en niemand 
voor het hoofd te stoten. Sommigen lezen 
die anekdote als een allegorie van Reagans 
nonchalante omgang met de waarheid, vol
gens anderen bewijst ze hóe nauw de band 
was die hij met zijn luisteraars onderhield. 
Mij lijkt het vooral een verhaal over een man 
die ‘live’ in de ether wil blijven, zelfs wan
neer de telegraaf alleen maar doodse stilte 
doorseint. Voor Reagan was het de micro
foon die ervoor zorgde dat hij betrokken en 
levendig bleef, en niet de empirische feiten 
en de informatie die de telegraafverbinding 
hem leverde.

Op die manier is Reagan vele keren veilig 
op zijn pootjes terechtgekomen - op het tv- 
scherm, in de ether, voor de camera. Nooit 
gebeurde dat spectaculairder dan op 
30 maart 1981. Reagan was toen zeventig 
jaar oud, en op de zeventigste dag van zijn 
regeerperiode hield hij een toespraak in het 
Hilton Hotel in Washington DC. Hij kwam 
naar buiten, maakte zich klaar om in de 
presidentiële limousine te stappen, wuifde 
naar de menigte, glimlachte naar de pers en 
werd door John Hinckley in de borst ge
schoten. Dat was niet helemaal volgens het 
scenario.

Door van B-films in de jaren veertig 
en vijftig te evolueren naar politieke docu
mentaires in de jaren tachtig, overbrugde 
Reagan ook de afstand tussen entertainment 
en nieuws, tussen Hollywood, die meester- 
magiër van de fantasie, en Washington DC, 
het middelpunt van het wereldtoneel. Op 
30 maart 1981 vloeiden de projectiecabines 
in elkaar over; de dominerende logica, die 
wil dat de performance minderwaardig is 
en minder machtig dan de realiteit, werd 
heel even op haar kop gezet. Op een aan
schouwelijke en dramatische manier over
won de performance de logica van de reali
teit.

John Hinckley veranderde de politieke 
documentaire in een uitgebreide versie van 
Taxi Driver, een Hollywoodfilm. Toen 
Hinckley die film zag, was hij verliefd ge
worden op Jodie Foster. Ongeveer vijfjaar 
lang zocht hij naar een manier om het ef
fect dat ze op hem als toeschouwer had ge

had in iets concreets te vertalen. Op 
30 maart 1981 probeerde Hinckley binnen 
te stappen in een andere film, dwars door 
het lichaam van ’s werelds beroemdste 
acteur heen, een acteur die druk bezig was 
met zijn performance als president. Hij 
kwam terecht in een film waarin, dacht hij, 
nog altijd een rol voor hem was weggelegd, 
een film die hij nog altijd geloofde te kun
nen monteren. De complexe psychische 
performance waarin zowel Reagan als 
Hinckley verwikkeld waren, stelde hun 
performances in staat om sterker te worden 
dan Reagans sterfelijkheid. In die beteke
nis gaf de performance de realiteit het na
kijken.

Een uur voordat hij naar het Hilton 
Hotel ging, schreef John Hinckley een brief 
aan Jodie Foster. De brief werd bijna met
een na de schietpartij gevonden. “Ik zal je 
bekennen waarom ik doorga met die poging 
[om Reagan neer te schieten]: ik kan ge
woon niet langer wachten om indruk op jou 
te maken. Ik moet iets doen, om je zo dui
delijk mogelijk te doen beseffen dat ik het 
allemaal voor jou doe! Door mijn vrijheid 
en misschien zelfs mijn leven op te offeren, 
hoop ik jouw idee over mij te kunnen ver
anderen. [...] Jodie, ik vraag je, kijk alsje
blieft in je hart en geef me in elk geval de 
kans om met mijn historische daad jouw 
respect en liefde te winnen. Ik hou van je, 
voor altijd, John Hinckley.” [15] Toen hij 
die brief schreef, had John Hinckley Jodie 
Foster nog nooit ontmoet, maar hij had Taxi 
Driver wel vijftien keer gezien. In die film 
achtervolgt Travis Bickle (gespeeld door 
Robert De Niro) een presidentskandidaat 
om de aandacht van een jonge vrouw te trek
ken, en in een van de bloedigste moord
scènes uit de filmgeschiedenis redt hij Iris 
(Jodie Foster) uit de handen van haar pooier. 
Hinckley raakte door de film geobsedeerd 
en begon fragmenten na te spelen, als een 
soort acting out: hij kocht dezelfde kleren 
en dezelfde wapens als Bickle, en begon zelfs 
hetzelfde te eten en te drinken als hij. Net 
zoals Reagan had Hinckley een rol nodig om 
zichzelf te kunnen worden. En net zoals 
Reagan begreep hij dat zijn performance aan 
het witte doek zou ontstijgen.

De kern van Hinckley’s ambitie was 
de wens om zijn leven op de montagetafel 
te leggen, om de richting van zijn leven om 
te keren. Hij wilde gezien en gekoesterd 
worden, hij wilde aandacht. En hij wilde 
gezien en gekoesterd worden door de ac
trice die een rol speelde in de film die hij 
zelf had gezien en gekoesterd. Die film was 
de plek waar hij haar had ontmoet. Zijn am
bitie was dus essentieel filmisch: ze kreeg 
vorm door de specifieke plot van Taxi Driver 
en werd gevoed door precies die montage- 
elementen die van de film een uniek genre 

maken—met name door de mogelijkheid om 
de causaliteit om te keren. De montage die 
Reagan en Hinckley op 30 oktober 1981 
samenbracht, maakte twee verschillende 
performancetrajecten zichtbaar. Het ging 
tegelijk ook om psychische en politieke tra
jecten. Hinckley’s fantasmatisch-erotische 
relatie met Jodie Foster werd werkelijk, be
langrijk en historisch naarmate hij de film 
monteerde en er als personage in opging. 
Precies omdat hij in het ‘echte leven’ niet 
in staat was geweest om Fosters aandacht 
te trekken, wendde hij zich tot de film. Van
uit zijn machteloze positie stapte Hinckley 
het projectieveld binnen en schoot hij vier 
mensen neer, onder wie Reagan, het sym
bolische middelpunt van de macht.

Reagan was er natuurlijk zelf mee be
gonnen om Hollywood naar Washington DC 
te brengen, maar in het contract voor de rol 
die hij als president had aanvaard, was geen 
sprake geweest van een moordaanslag. In de 
uren na de aanslag regeerde de chaos. Nie
mand kende het draaiboek. De belangrijkste 
acteur was buiten strijd en zijn stand-in, vice- 
president George Bush, hing in een vlieg
tuig boven Texas’. Men was in shock, nie
mand kende de tekst of de rolverdeling. Uit 
die nood werden nieuwe films geboren. De 
ruwe videobeelden werden gebruikt als 
basismateriaal voor actualiteitendrama’s: 
alleen al op CBS werden ze tussen 15 en 
21 uur zestien keer getoond; ABC en NBC 
brachten van 15 tot 20 uur ononderbroken 
verslag uit, CBS zette door tot 21 uur. [16] 
Het verhaal evolueerde van “de president 
is neergeschoten” tot “de president kreeg 
een kogel in de borst”. Intussen werden de 
beelden telkens opnieuw getoond, in ver
schillende snelheden, met nieuwe vertellers 
en met snel evoluerende achtergrondinfor
matie. Het was alsof de media iedereen tot 
getuige van de aanslag wilden maken.

Intussen schoot Reagan in het George 
Washington Hospital tussen verschillende 
scenario’s heen en weer. Eerst dacht hij nog 
dat hij door een stevige por van zijn geheim 
agent, Jerry Parr, een rib had gebroken. Toen 
hij de spoedafdeling werd binnengebracht, 
probeerde hij alle grapjes uit die hem te bin
nen schoten. “Schat,” vertelde hij Nancy, “ik 
vergat te bukken”. Voor hij verdoofd werd, 
grapte hij tegen de dokter: “Ik hoop dat je 
een Republikein bent.” Hij citeerde 
W.C. Fields: “Alles beschouwende zou ik 
nu liever in Philadelphia zijn.” Hij citeerde 
Winston Churchill: “Er is niets datje vrolij- 
ker maakt dan vruchteloos te worden bescho
ten.” Die grappen werden steevast vermeld 
in dweepzieke krantenartikels en hielpen de 
populariteit van de president te ‘reanimeren’. 
Zoals Cannon opmerkt: “Zijn grace under 
pressure dwong de bewondering van de hele 
natie af en effende in het Congres het pad 
voor zijn beleidsprogramma.” [17] Toen hij 
de operatiekamer verliet, had men een stuk 
van zijn longen weggenomen en was hij niet 
in staat om te praten. Hij pakte dan maar 
een pen en maakte notities. Ook die werden 
overal geciteerd, gekopieerd en gedecla
meerd. Eén van die notities werd echter min
der vaak gekopieerd. Ze hield verband met 
een filosofisch en psychisch probleem dat de 
besognes van de gewone spin-journalistiek 
oversteeg.

In een van zijn notities schreef Reagan: 
“I am aren’t alive aren’t?” Dit klankgedicht 
overtreft alles wat Reagan ooit heeft ge
schreven. Als het in de literatuur over zijn 
presidentschap al wordt vermeld, wordt het 
stilzwijgend geredigeerd tot: “I am still 
alive, aren’t I?” [18] En zelfs die versie cir
kelt om de weifelende vraag die Reagans 
presidentschap heeft opgeworpen en die zijn 
Alzheimerdrama nu ensceneert. “I am aren’t 
alive aren’t?” De dubbele persoonsvorm die 
verscholen zit in de werkwoorden “am” en 
“aren’t” suggereert de diepte van het pro
bleem van de dood in de wereld van de 
performance. Datje in een traumatische si
tuatie je oriëntatie kwijtraakt, is normaal, 
maar Reagans vraag legt de broosheid bloot 
van de grammatica die ons houvast biedt in 
het leven van de taal en de taal van het le
ven. Reagan is nog in staat om een vraagte
ken te vormen, maar niet om zonder hulp 
van anderen uit te vinden of hij nog leeft of 
niet. De performer heeft altijd een toeschou
wer nodig die zijn rol voor hem interpreteert 
en definieert. Is hij het schrijvende lijk dat 
als een schim rondwaart in de orde van de 
taal en het zijn? Of is hij de getraumatiseerde 
overlevende, op zoek naar syntactische orde 
in een plotloze, ontregelde wereld?

Kan een gebroken taal de grens over
bruggen tussen de performance en de reali
teit, tussen het leven en de dood? Reagan 
geeft toe dat hij zelf geen flauw idee heeft; 
daarom vraagt hij het aan zijn lezer. Toe
vallig was zijn eerste lezer Nancy Reagan, 
die in de vroege ochtend van 31 maart in
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de verduisterde traumakliniek van het zie
kenhuis aan Reagans bed zat. In haar auto
biografie My Turn herinnert Nancy zich dat 
ze de notitie las: “Hij vertelde een heleboel 
grappen in het ziekenhuis, maar dit was geen 
grap. Zijn handschrift was zo onduidelijk 
en beverig dat ik het nauwelijks kon le
zen.” [19] Nancy merkt de onleesbaarheid 
van de vraag op, een vraag die de syntaxis 
ontrafelt, een dubbele persoonsvorm ge
bruikt en het verschil tussen leven en dood 
tegelijk bevestigt en opheft - ben/ben niet. 
Hoe keurig het handschrift is, doet er niet 
toe - net zoals Nancy kunnen we zo’n vraag 
nauwelijks lezen. In een andere notitie 
schreef Reagan: “Wat houdt de toekomst in 
petto?”, maar hij streepte de vraag door en 
veranderde ze in: “Zal ik nog op de ranch 
kunnen werken, paardrijden, enz”. De on
heilspellende filosofische vraag werd ver
vangen door een concrete, meer specifieke 
vraag. Binnen de logica van de rationaliteit 
kan de doorgestreepte vraag niet worden 
beantwoord - misschien kondigde ze wel 
zijn interesse aan in Joan Quigley, die met 
haar astrologische voorspellingen probeerde 
te onthullen wat de toekomst voor hem in 
petto had. [20] Nancy, die al vaker had ge
merkt dat Reagan zwalkte tussen persoons
vormen wanneer hij vragen stelde over zich
zelf, slaagde erin hem te verzekeren dat hij 
nog leefde. Ze trommelde meteen zijn me
dewerkers op, die andere betekenaren van 
Reagans rol in het scenario, die hem docu
menten voorlegden die hij moest onderte
kenen.

Herbert Abrams heeft nauwgezet aan
getoond dat Reagan onmogelijk in staat kan 
zijn geweest om het wetsontwerp te begrij
pen dat hij die ochtend heeft ondertekend: 
de combinatie van morfine, slaapgebrek en 
de nawerkende verdoving sloot dat uit. Maar 
de handeling van het ondertekenen hielp 
Reagan om zich te herinneren ‘waar hij was 
gebleven’, om de plaats in het scenario te
rug te vinden van waaruit Hinckley’s kogel 
hem had weggekatapulteerd. [21] Ander
zijds, deed Reagans performance in het zie
kenhuis het scenario een heel andere rich
ting uitgaan. Het trauma had de show in
grijpend veranderd: het ‘herstel’ van het 
presidentiële lichaam kon worden geëxploi
teerd om allerlei fiscale en symbolische 
'herstelmaatregelen' te stimuleren, en om 
het idee van ‘de twee lichamen van de ko- 
ning’ letterlijk op te vatten. Over dat aspect 
van. de aanslag is veel geschreven. [22] 
Maar misschien onderstreept Reagans con
frontatie met het probleem van de sterfe
lijkheid eens te meer de kracht van de niet- 
geziene gebeurtenis. Reagan wist niet dat 
hij was neergeschoten. In die zin heeft 
Hinckley’s kogel hem zowel geraakt als 
gemist. De ochtend na de aanslag was 
Reagan dan ook verbijsterd. Als zo’n be
langrijke gebeurtenis als de moordaanslag 
op de president ‘aan hem voorbij kon gaan’, 
was het dan ondenkbaar dat de dood zelf 
was ingetreden terwijl hij even niet keek? 
“I am aren’t alive aren’t?” Die vraag reet 
hem open en veranderde hem - en ons.

Hinckley’s moordaanslag gooide de 
inrichting van het bioscoopcomplex door 
elkaar. Gedreven door zijn verlangen om het 
kader van de film uit te breiden tot ‘het echte 
leven’ en om Foster een reactie te ontlok
ken, imiteert Hinckley een acteur en schiet 
hij een andere acteur neer - een act die op 
film wordt vastgelegd. Reagan passeert voor 
de projectiecabine van Hinckley’s innerlijke 
bioscoop. Net zoals Hinckley ondernam 
Reagan vertwijfelde pogingen om de film 
te verknippen en opnieuw te monteren en 
om de rol die hij erin speelde bij te sturen. 
In een van zijn ziekenhuisnotities staat: 
“Kunnen we die scène herschrijven vanaf 
het moment dat ik wegga uit het hotel?” 
Anders gezegd: kunnen we de film opnieuw 
monteren en de mislukte scène weg
knippen? Op dezelfde manier zou hij het la
ter hebben over zijn darmkanker die werd 
“weggeknipt”. Beroemd is zijn uitspraak: “Ik 
had geen kanker. Ik had iets in mij waar kan
ker in zat en dat hebben ze weggehaald.” [23] 
Zijn desoriëntatie was fysiek van aard; veel 
van de bewaard gebleven notities gaan over 
zijn ademhaling: “Waarom kan ik niet adem- 
halen?" Of: “Het lukt me nog altijd niet, 
hoezo?” en, typisch, in een grappige paro
die van zijn gesnak naar adem:“Stuur me 
naar L.A. waar ik de lucht die ik inadem 
tenminste kan zien.” Hij was met zijn ge
dachten in Los Angeles toen hij na de opera
tie rond 3 uur ’s ochtends wakker werd en 
het bezorgde artsenteam in een kring rond 
zijn bed zag staan: “Als ik in Hollywood ook 
zoveel aandacht had gekregen, was ik daar 
gebleven.” Kortom, terwijl Reagan pro
beerde te begrijpen wat hem medisch en 
psychisch overkomen was, zocht hij een 
scenario en een rol die hem zouden helpen 

om de gebeurtenissen een plaats te geven 
in een sequentie waarin hij zelf niet vervan
gen zou worden.

In zijn autobiografie uit 1965, Where ’s 
the Rest of Me?, beschreef Reagan een van 
zijn vroegste performances: een rol in een 
stuk in Eureka College. “Het hoogtepunt 
was een scène waarin ik werd gewurgd. Als . 
acteur kun je niets méér verlangen. Dood
gaan is dé manier om in het theater te over- I 
leven.” [24] In zijn filmcarrière lijkt Reagan 
te hebben geloofd dat bijna-doodgaan de 
enige manier is om te leven. Als zijn beste 
Hollywoodperformance beschouwde hij 
zelf zijn rol in de film King’s Row (1942). 
Daarin speelt hij een wat losbandige jonge
man, Drake McHugh, wiens benen worden 
geamputeerd door een castrerende chirurg, 
de vader van de jongedame die McHugh het 
hof had gemaakt. Hij wordt wakker na de 
operatie en roept: “Where’s the rest of 
me?” [25] Niet toevallig herhaalt Reagan 
die uitroep in de titel van zijn eerste auto
biografie: toen hij dat zinnetje steeds op
nieuw moest herhalen, beweert hij, begon 
het in hem te weergalmen als de typische 
vraag die elke acteur onder ogen moet zien. 
Als Hollywoodacteur, schrijft hij, zou hij 
altijd een lege huls blijven, iemand die voor 
zijn teksten en regieaanwijzingen aangewe
zen is op anderen; in de politiek, voegt hij 
er vastberaden aan toe, kan hij zijn eigen 
scenario’s schrijven en zijn eigen perfor
mance vormgeven. Maar de enige keer dat 
president Reagan daadwerkelijk zijn eigen 
scenario schreef, was toen hij bijna-dood 
in het George Washington Hospital lag.

Bijna-doodgaan werd voor Reagan dé 
manier om een tweevoudige relatie tot stand 
te brengen met de dood én met de perfor
mance. Noonans fantasieën over zijn begra
fenis en onze onzekerheid over Reagans 
sterven, nu hij tegen Alzheimer vecht, sug
gereren een bestaansvorm die tegelijk le
vend en postuum is, tegelijk historisch en 
‘onsterfelijk’. Toen Reagan zijn eerste 
ambtsperiode als gouverneur van Californië 
had aangevat en nóg niet had geleerd om 
uit zijn acteerervaring politieke oneliners en 
macht te puren, merkte hij op: “Nu ik plots 
iets anders wil doen dan acteren, zegt 
iedereen me dat ik een echte acteur ben. 
Waarschijnlijk krijg ik als enige postuum 
een Oscar.” [26] Maar toen hij zijn eigen 
bijna-sterfscène schreef, viel hij samen met 
het personage dat hij had uitgevonden; voor 
hemzelf en voor zijn toeschouwers werd het 
steeds moeilijker om te zien waar de echte 
Reagan ophield en de performance begon.

“I am aren’t alive aren’t?” Inderdaad. 
Hij is in leven, maar hij tast in het duister. 
En hij klinkt enigszins amechtig. De syn
taxis gorgelt omdat het lichaam naar adem 
hapt. Lichaamstaal. Reagans vraag is ook 

een echo van de onzekerheid die radio- en 
tv-performers overvalt: ben ik ‘in de lucht’ ? 
Zijn we ‘live’? Voor iemand die urenlang 
geen lucht in zijn longen had, is dat een 
kwellende vraag. Op een ander notitiebriefje 
schreef Reagan: “Kan ik blijven ademen?” 
Dat schreef hij toen de beademingsappara
tuur was ingebracht en hij niet wist hoe die 
werkte, maar achteraf gezien lijkt het wel 
de vraag van een kleine jongen: ben ik in 
staat om te blijven leven? En ook, wat be
scheidener: mag ik? Voor iemand die in 
Hollywood naam had gemaakt met luchtige 
films zoals Love is on the Air (1937, over 
een radiopresentator) en Murder in the Air 
(1940, over luchtgevechten) lijken de vra
gen die na de traumatiserende aanslag in 
hem opkwamen overgedetermineerd. [27] 
De spookachtige gelijkenis tussen de vra
gen ‘Where’s the rest of me?’ en T am aren’t 
alive aren’t?’ onderstreept de traumatische 
kloof tussen de filmperformance en het le
ven, een kloof die het schot zowel heeft 
weerspiegeld als geschapen.

De moordaanslag representeerde het trage 
in elkaar overvloeien van genres. Achteraf 
blijkt het een van de eerste momenten te 
zijn geweest waarin het onderscheid tussen 
nieuws en entertainment vervaagde. Die 
grensvervaging leidde tot de erosie van an
dere afbakeningen tussen voorheen duide
lijk gescheiden genres, bestaanswijzen en 
symbolische ketens. De documentaire beel
den van de aanslag werden gemonteerd in 
een film, The Saving of the President, die in 
juni 1982 is uitgezonden in het nieuws- 
magazine 20/20. Voor die film, geproduceerd 
door het George Washington University 
Hospital, schoten de makers de beelden van 
de schietpartij opnieuw: ze wilden een shot 
vanuit het perspectief van de president, die 
onderuit wordt gehaald door geheim agent 
Jerry Parr en struikelend in de limousine 
terechtkomt. Onuitgesproken blijft waar het 
de film eigenlijk om te doen is: aantonen 
dat traumaklinieken zoals die in het George 
Washington Hospital in staat zijn een schiet
partij te veranderen in een herinnering aan 
de dood, een gebeurtenis die je hebt over
leefd. In de film speelt een acteur de rol van 
de president, terwijl alle artsen zichzelf spe- 
len. De impliciete boodschap van The 
Saving of the President luidt dat de ‘bevrij- 
ding’ plaatsvindt wanneer het trauma van 
de reële gebeurtenis overvloeit in een gesi
muleerde reconstructie; met de productie 
van The Saving of the President beant
woordt het ziekenhuis Reagans notitie 
“Kunnen we die scène herschrijven vanaf 
het moment dat ik wegga uit het hotel?” met 
een nadrukkelijk “jazeker”.

Zo had de aanslag onverwachte gevol
gen: het George Washington Hospital zette 

een filmproductiebedrijfje op, en de rechts
zaal waarin Hinckley terechtstond veran
derde in een bioscoopzaal. Op de laatste dag 
dat de verdediging aan het woord was, werd 
Taxi Driver vertoond, en later ook een 
videoband met de verklaring van Jodie 
Foster. Op de vraag: “Hoe zou u uw relatie 
met John Hinckley beschrijven?” ant
woordde Foster kalm: “Ik heb geen relatie 
met John Hinckley.” Fosters getuigenis was 
gefilmd in aanwezigheid van Hinckley, 
maar hij zag de video nu voor het eerst in 
het openbaar. Hij sprong overeind, en alsof 
hij klappen kreeg “hief hij een arm op, alsof 
hij de woorden wilde afweren die van het 
videoscherm op hem afkwamen”. Hij 
stormde de rechtszaal uit, achternagezeten 
door vier politieagenten die duidelijk ver
rast waren door Hinckley’s reactie. [28] 
Toen men hem had overmeesterd en naar 
de rechtszaal had teruggebracht, kreeg hij 
een berisping; de video werd weggehaald 
en Hinckley zakte weer weg in zijn lethar
gie. Maar met zijn performance als toe
schouwer lijkt Hinckley wel een diepe in- 
druk op de. juryleden te hebben gemaakt. 
Ze bevonden Hinckley “niet schuldig” op 
grond van ontoerekeningsvatbaarheid. Op 
basis van vrij stevige maar niet geheel over
tuigende aanwijzingen heeft James Clarke 
beweerd dat Hinckley’s gedrag tijdens het 
proces een performance was, en dat hij, 
zoals Hamlet, een onberekenbaar en grillig 
karakter simuleerde om aan een veroorde
ling te ontsnappen. [29] Maar misschien 
was het doorslaggevende argument à de
charge ironisch genoeg juist de intensiteit 
van zijn performance als toeschouwer, zijn 
viscerale, fysieke en spontane reactie toen 
hij Foster hoorde getuigen dat ze geen en
kele relatie met hem had. In het tijdperk van 
de simulacra is de waargenomen perfor
mance van het toeschouwer-zijn ironisch 
genoeg een van de weinige plaatsen waar 
nog de kracht van de realiteit wordt gevoeld. 
In die vluchtige dertien seconden waarin 
Hinckley en Reagan zich in dezelfde 
filmische ruimte bevonden, zijn we het do
mein van de mix-up binnengetreden, de ver
menging van genres en bestaansvormen. Uit 
dat domein zijn we nooit teruggekeerd.

Oorspronkelijk was 30 maart 1981 ook 
de datum waarop de uitreiking van de 
Academy Awards zou worden uitgezonden. 
Dat jaar was het thema ‘Movies Are 
Forever’,, en de president had vooraf een 
kort welkomstwoord opgenomen voor de 
miljoenen kijkers die de show wereldwijd 
zou trekken. Toen hij was gearresteerd, 
vroeg Hinckley voortdurend of hij de uit
zending van de Awards had gedwarsboomd. 
Men had inderdaad besloten om de show 
een paar dagen uit te stellen. [30] Op 1 april 
1981 keken Reagan en Nancy naar de uit
reiking vanuit het George Washington 
Hospital. Robert De Niro, die niet van plan 
was geweest om de ‘oorspronkelijke’ uit
zending bij te wonen, besloot (ongetwijfeld 
op aandringen van zijn agent) naar de uit
gestelde show te gaan en te laten zien dat 
hij geen Travis Bickle was; hij won een 
Oscar voor zijn rol in Raging Bull. De ce
remonie gaf hem de kans om het onder
scheid te laten zien tussen acteren en zijn. 
Dat zoiets noodzakelijk bleek, wees erop 
dat de performance niet alleen was uitge
steld maar eigenlijk ook te laat kwam. In 
zijn vooraf opgenomen welkomstwoord zei 
Reagan: “Film is voor altijd... Films tonen 
ons niet alleen hoe we eruitzien en hoe we 
spreken en zingen maar ook - en dat is be- 
langrijker — wat we voelen.” Eens te meer 
herhaalt Reagan zijn inzicht dat zowel de 
film als de politiek een krachtige emotio
nele taal behelst. Als president wilde hij 
onsterfelijk worden door de burgers van de 
Verenigde Staten een goed gevoel te geven 
over hun ‘Amerikaan-zijn’, en hij probeerde 
dat vooral te doen door zich te gedragen als 
een hartveroverende filmster.

Michael Rogin heeft de vreemde coïn
cidentie van de aanslag en de uitreikings- 
ceremonie scherpzinnig beschreven. “Mil
joenen Amerikanen beleefden de moordaan
slag doordat ze hem telkens opnieuw op tv 
bekeken. De kracht van het beeld bevestigde 
het schot, maar diezelfde kracht stelde 
Reagan in staat om de volgende avond de 
Academy toe te spreken, alsof het schot nooit 
was gevallen. De tv-kijkers keken naar een 
scherm waaróp een publiek in Hollywood 
naar een ander scherm keek. Het ene pu
bliek zag hoe het andere applaudisseerde 
voor het beeld van een kerngezonde Reagan, 
terwijl de echte president op hetzelfde mo
ment in een ziekenhuisbed lag. Reagan was 
president door toedoen van de film, lag in 
het ziekenhuis door toedoen van de film, 
en was aanwezig als een ongehavend beeld 
door toedoen van de film. De aanslag 
vormde een hoogtepunt in het proces waarin
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de realiteit door de film werd geabsor
beerd.” [31] Maar die ‘absorptie van de rea
liteit’ zorgde er ook voor dat ons besef van 
de tijd en de macht van de dood complexer 
werd. Ze lijkt te suggereren dat de dood meer 
dan een keer kan gebeuren, zoals een film.

Reagan heeft later beweerd dat de aan
slag hem aan het denken heeft gezet over 
hoe de dood compleet kon worden geëlimi
neerd. In zijn tweede autobiografie, An 
American Life, houdt hij vol dat het de aan
slag was die hem op 24 april 1981 een eer
ste brief deed schrijven aan de Sovjet- 
russische leider Leonid Breznjev, een brief 
die een belangrijke toenaderingspoging tot 
de Sovjet-Unie bevatte. Anderen beweren 
dat het Nancy Reagan was die haar man 
heeft aangespoord om een eind aan de 
Koude Oorlog te maken. [32] Wat de ware 
drijfveer ook is geweest, Reagans hand
geschreven brief betekende een fundamen
tele omslag in de relatie tussen de VS en de 
Sovjet-Unie. De kern van Reagans opvat
tingen over nucleaire ontwapening werd 
gevormd door wat hij het Strategie Defense 
Initiative noemde, beter bekend als Star 
Wars: het idee datje de 'massavernietiging', 
en dus eigenlijk de collectieve dood, kon 
elimineren door je tegen een kemaanval te 
verdedigen met een hermetisch schild. Ter
wijl Ronnie wetenschappers engageerde om 
Star Wars te ontwikkelen, hing Nancy aan 
de telefoon met haar astrologe Joan Quigley, 
om een nieuwe interpretatie van de sterren 
te verkrijgen. Quigley, zo had Nancy van 
Merv Griffin gehoord, had voorspeld dat 
30 maart “een slechte dag” voor Ronnie zou 
worden. Ze raakte ervan overtuigd dat 
Quigley’s voorspellingen het leven van haar 
man konden vrijwaren. Aangezien de Secret 
Service niet in staat was gebleken om zijn 
veiligheid te waarborgen, schrijft Nancy in 
haar autobiografie, moest ze wel hulp van 
buitenaf inroepen. Ze schrijft ook dat ze de 
film van de aanslag zo vaak had bekeken 
dat ze hem helemaal kon oproepen, telkens 
wanneer Reagan op reis ging; ze had ver
wacht “dat de herinnering aan de aanslag 
gaandeweg zou slijten, maar dat is nooit 
gebeurd”. [33] “Hoe nabij we elkaar ook 
zijn,” schrijft ze, “we moesten beiden ons 
eigen, individuele trauma verwerken. Zijn 
trauma was vooral fysiek, dat van mij was 
geestelijk.” [34] Nancy’s trauma was het 
pijnlijke besef dat ze als getuige bijna te laat 
was gekomen. “Ik bleef mezelf kwellen met 
wat gebeurd was, én ook met wat had kun
nen gebeuren.” [35]

Nancy erkende dat haar trauma werd 
veroorzaakt door de kracht van de niet- 
geziene gebeurtenis, en ze probeerde de 
film van de aanslag op Ronnie herhaalde 
malen te bekijken: ze wou haar trauma op 
een bijna freudiaanse manier de baas wor
den. Maar precies het feit dat ze die beelden 
te laat bekeek, na de gebeurtenis, verhoogde 
haar bezorgdheid over al die andere niet- 
geziene dingen die gebeurtenissen kunnen 
voortstuwen. Ze verwerkte die bezorgdheid 
door een professionele ziener in dienst te ne
men, een toeschouwer die, zo geloofde ze, 
de bewegingen kon interpreteren van de ster
ren - zowel de ouder wordende Hollywood- 
sterren als de sterren die fonkelen in de 
Melkweg. Reagans agenda was vaak niet 
bestand tegen Quigley’s interpretaties van 
het firmament; op basis van die interpreta
ties verschoven en herschikten en annuleer
den zijn medewerkers in het Witte Huis zijn 
reisafspraken. [36] Ronnie en Nancy speel
den gevaarlijk spel: hun diepste logica 
kwam voort uit wat de meeste mensen als 
pure fantasie beschouwen. In het gevecht 
om Reagans agenda smolten het occulte en 
het pragmatische samen; het trauma van de 
dood leidde bij de twee machtigste mensen 
in het Witte Huis tot twee vormen van 
sterrenkijkerij. Geobsedeerd door wat was 
gebeurd en door wat opnieuw zou kunnen 
gebeuren, lieten de Reagans zien hoe on
voorspelbaar het traject is dat het trauma 
van de realiteit volgt wanneer het in het 
onbewuste resoneert.

Een van de meest complexe en ethisch ge
zien meest netelige voorbeelden van 
Reagans verwrongen besef van de realiteit 
en het fantasmatische hing samen met zijn 
herinneringen aan films en foto’s van de 
Holocaust. In 1983 zou Reagan de Israëlische 
eerste minister Yitzak Shamir hebben ver
teld dat “de oorsprong van zijn diepe be
trokkenheid bij Israël terugging tot de 
Tweede Wereldoorlog, toen hij foto’s had 
gemaakt van de nazi-vernietigingskampen"; 
twee maanden later herhaalde hij dat ver
haal tegenover Simon Wiesenthal. [37] In 
beide versies zou Reagan hebben beweerd 
dat hij fotograaf was bij het Signal Corps en 
in die hoedanigheid concentratiekampen had 
gefotografeerd. Later ontkende het Witte 

Huis het verhaal: het misverstand zou in de 
hand zijn gewerkt door het gebrekkige 
Engels van Shamir en Wiesenthal. [38] Lou 
Cannon, die het verhaal in 1984 naar buiten 
bracht in The Washington Post, zette daar 
vraagtekens bij: “Shamir en Wiesenthal 
spreken vloeiend Engels en beheersen de 
taal tot in de details - is het voorstelbaar 
dat ze dat wat Reagan hun tijdens twee ver
schillende ontmoetingen heeft verteld totaal 
verkeerd begrepen zouden hebben?” In zijn 
Reaganbiografie uit 1989 beantwoordt 
Cannon zijn eigen vraag als volgt: “Reagan 
ging emotioneel zo diep in het verhaal op 
dat hij het vertelde vanuit het gezichtspunt 
van de fotograaf die van het tafereel getuige 
was geweest.” [39] Misschien. Maar ik denk 
dat het iets ingewikkelder is.

De uitspraak dat hij de foto’s “heeft 
genomen”, heeft Reagan volgens mij let
terlijk bedoeld. Toen hij in Culver City 
ongemonteerde, ruwe beelden van de kam
pen zag, maakte hij mee hoe die films wer
den gemonteerd tot nieuwsreportages. 
Doordat hij films zag die het grote publiek 
niet te zien kreeg, geloofde Reagan dat hij 
de beelden in zich opnam, dat hij ze zich 
als het ware toe-eigende terwijl hij - om 
Cannons woorden te gebruiken - “getuige 
was van het tafereel”. Reagan monteerde het 
beeldmateriaal niet zelf, maar hij was er wel 
bij toen het werd verknipt, aan elkaar ge
last en veranderd in een documentaire. 
Reagans visie op het toeschouwer-zijn 
zorgde ervoor dat hij gevoelig en ontvan
kelijk reageerde op datgene waarvan hij 
getuige was. Door de beelden in zich op te 
nemen, veranderde hij het verhaal van zijn 
eerste confrontatie met die beelden. Reagan 
heeft de films van de vernietigingskampen 
ongetwijfeld gezien, en ze hebben een 
enorme indruk op hem gemaakt. Maar fy
siek heeft hij gedurende de Tweede Wereld
oorlog Californië nooit verlaten: hij maakte 
opleidingsfilms voor het Amerikaanse le
ger in Culver City. In de vele pogingen die 
Reagan heeft ondernomen om zijn levens
verhaal te vertellen en zijn leven opnieuw 
uit te vinden, interpoleerde Reagan zichzelf 
in scènes die eigenlijk niet ‘van hem’ wa
ren. Je moet Reagan lezen vanuit het ge
loof dat de representatie aan haar toeschou
wers eisen stelt die hetzelfde gewicht heb
ben als de eisen van ‘het echte leven’. Dat 
je de foto’s van de kampen ‘neemt’, veron
derstelt datje ze een plaats geeft in je men
tale en psychische landschap, zodat je er 
getuige van kunt worden. Die transforma
tie verandert het ‘ruwe beeldmateriaal’ in 
de films die ieder van ons moet ‘nemen’ als 
we ze een plaats willen geven in ons histo
risch, ethisch en psychisch leven.

De performance vraagt dat de toe
schouwers getuige worden van gebeurtenis
sen die tegelijk werkelijk zijn en naar iets 
anders verwijzen, tegelijk empirisch en 
fantasmatisch. Daar schuilt volgens mij een 
diepe ethische uitdaging in: de performance 
kan een model aanreiken om getuige te 
worden van een historische realiteit die zich 
op de rand van het fantasmatische bevindt 
- van gebeurtenissen die tegelijk ondraag
lijk echt zijn en het begripsvermogen van 
de rede te buiten gaan: traumatische gebeur
tenissen. Overlevenden van de tweede en 
derde generatie beseffen maar al te goed dat 
de levende getuigen van het doodstheater 
dat de nazi’s hebben opgevoerd aan het uit
sterven zijn. Straks kunnen we ons die ge
beurtenissen alleen nog herinneren door 
middel van secundaire getuigenissen, door 
toedoen van representaties - films, cd-roms, 
musea en andere openbare gedenktekens. 
Getuigen die het leven en de verhalen van 
de overlevenden hebben meegemaakt, zul
len natuurlijk zelf nieuwe getuigen voor hun 
getuigenissen vinden, maar naarmate de 
transmissie zich verder van de bron verwij
dert, zullen steeds vaker substituten opdui
ken. Dat hoeft niet tragisch te zijn. Maar 
we moeten een opvatting van de toeschou
wer en van het getuigen ontwikkelen die oog 
heeft voor de positieve dimensies die het 
toeschouwer-zijn als publieke performance 
bezit. Zo’n opvatting zou erkennen dat het 
‘in zich opnemen’ van de (traumatische) 
gebeurtenis zelf ook al verdraaiingen voort
brengt. We moeten een ethiek ontwikkelen 
waarvan de loyaliteit misschien niet in de 
eerste plaats uitgaat naar de empirische 
waarheid, een ethiek die radicaal nadenkt 
over wat het betekent om je ontvankelijk 
voor een gebeurtenis op te stellen, ook wan
neer de telegraafverbinding, de oorspron
kelijke informatiebron, is uitgevallen. 
Reagans vermogen om op imaginaire ge
beurtenissen even ernstig - soms zelfs ern
stiger - te reageren als op het ‘echte leven’, 
maakte van hem een uitzonderlijk ontvan
kelijke, hoewel misschien niet altijd helder 
denkende toeschouwer.

Doordat Reagans publieke reacties op 
performances zo levendig zijn, leveren ze 
ons een bruikbaar vertrekpunt voor een 
‘ethiek van het getuigen’ : een ethiek die de 
uitdaging begrijpt om als toeschouwers ont
vankelijk en verantwoordelijk te blijven 
voor gebeurtenissen die we te zien krijgen, 
ook als die getuigenis zich via de film af
speelt en niet via de fantasie die we hard
nekkig het ‘echte leven’ blijven noemen. 
Dat Reagan niet opgewassen bleek tegen de 
consequenties van dat toeschouwersbegrip 
mag ons niet blind maken voor de ethische 
eis die deze interpretatie van zijn werk mo
gelijk maakt. Het mag ons evenmin blind 
maken voor de pathologische mogelijkheid 
datje geen onderscheid meer maakt tussen 
de historische waarheid en de fictieve ge
beurtenis. In hun performances laten 
Hinckley en Reagan de beperkingen zien 
van een te poreuze opvatting van het toe
schouwer-zijn. Dergelijke mislukkingen 
maken duidelijk dat we dringend behoefte 
hebben aan een politieke, psychoanaly
tische, ethische en filosofische behandeling 
van de macht en de verantwoordelijkheid 
van het toeschouwer-zijn als publieke 
performance. Want kijken naar en leven met 
hetgeen ons obsedeert, inclusief de broze 
grens tussen leven en dood, en die tussen 
waarheid en fictie, blijft een verraderlijk 
complexe zaak.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens
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Actualiteit, artefactualiteit, obsceniteit
Over de tautologisering van het televisiemedium

Marc VERMINCK

Het belangrijkste kenmerk van de Neo-tv is 
dat ze steeds minder spreekt over de bui
tenwereld. Ze spreekt over zichzelf en over 
het contact dat ze met haar eigen publiek 
aan het leggen is.
Umberto Eco

In de aflossing van het oudere rèlaas door 
de informatie, van de informatie door de 
sensatie weerspiegelt zich de toenemende 
verkommering van de ervaring.
Walter Benjamin

Het fundamenteel tautologische karakter 
van het spektakel vloeit voort uit het sim
pele feit dat zijn middelen tegelijkertijd zijn 
doel vormen. [...] Het spektakel wil niets 
anders bereiken dan zichzelf.
Guy Debord

De voorbije decennia hebben de communi
catiewetenschappen talloze matte en niets
zeggende analyses van het medium tele
visie over ons uitgegoten. Uiterst zelden 
gaat het in deze disciplines over kritische 
stellingnames, des te meer daarentegen over 
statistische verwerkingen van kwantitatieve 
en formele gegevens, zoals kijkcijfers, over 
classificatiesystemen met betrekking tot 
kijkercategorieën, genres, formats, enzo
voort - allemaal zaken die ons geen stap 
verder brengen bij het begrijpen van het 
hedendaagse gebeuren van de televisie. Men 
zou onmiddellijk kunnen tegenwerpen dat 
er bij het televisiemedium nauwelijks sprake 
kan zijn van een ‘gebeuren’, dat er heel 
weinig of misschien zelfs helemaal niets op 
of met de televisie gebeurt, dat er gewoon
weg ‘niets’ meer te zien valt, ‘niets’ meer te 
beleven, dat er met televisie ‘niets’ meer 
gedaan wordt, enzovoort. Dit is in een be
paald opzicht zeker het geval, en het is on
der meer vanuit deze overweging dat Hans 
Magnus Enzensberger de televisie ooit een 
“nulmedium” heeft genoemd. [1] Aan der
gelijke bedenkingen ligt minstens impliciet 
de gedachte ten grondslag dat de televisie 
steeds meer een medium aan het worden is 
dat zichzelf als evenement - als spektakel - 
creëert en zo bijna exclusief tot onderwerp 
van zichzelf wordt. De ‘transcendente’ in
houd van de televisie - haar verslag over 
het ‘buiten’ - krimpt zienderogen. We wor
den almaar meer geconfronteerd met een 
medium dat haast alleen nog zichzelf viert.

Dat alles is niet onjuist, alleen is dit 
nu juist hetgeen gebeurt, hetgeen geschiedt, 
hetgeen zich aan ons, kijkers (maar ook niet- 
kijkers), voltrekt. Nadat ik (die anders nau
welijks televisie kijkt) mezelf ‘ambtshalve’ 
een jaar lang onverdroten voor de buis had 
gezet, zapper in de hand (zonder zapper 
geen televisie!), ‘genietend’ van alle moge
lijke zenders, programma’s, formats, enzo
voort, leek het mij gaandeweg duidelijk dat 
dit ‘nulmedium’, dit grote non-event, gevan
gen zit in een welbepaalde spiraal van re
presentatie, die er het immanente gebeuren 
van uitmaakt. Dat gebeuren laat zich, zo lijkt 
mij, niet zomaar vanuit een bewust pro- 
grammeringsbeleid begrijpen, maar dient 
veeleer toegeschreven aan een welhaast 
onvermijdelijke, inherent paradoxale ten
dens van de ‘neotelevisie’. (Het begrip 
‘neotelevisie’ verwijst naar de specifieke 
kenmerken waardoor televisie zich sinds het 
begin van de jaren tachtig in West-Europa 
- en in de VS al heel wat vroeger - begon 
te onderscheiden van haar klassieke voor
gangers, de openbare omroepen. Dit komt 
neer op toenemende commercialisering, met 
alles wat dat verder met zich meebrengt: 
afname van het aantal ‘ernstige’ program
ma’s, toename van het spektakel en het als 
spektakel opvoeren van alles wat zich daar 
al dan niet toe leent, obsessieve aandacht 
voor ‘het gewone leven’, massale intrusie 
van het private in de programma’s, enzo
voort; maar bovenal het binnendringen van 
de televisie in het dagelijkse leven, kortom: 
haar ubiquiteit. [2])

Men zou verder kunnen tegenwerpen 
dat spreken over ‘dè’ televisie, zoals dat hier 
verderop wordt gedaan, al te generaliserend 
is en dat er voorzeker zenders, programma’s 
en formats zijn die ‘op een andere manier’ 
met het medium bezig zijn (men denkt dan 

allicht aan het voorbeeld van ARTE). Het 
valt echter te vrezen dat die stellingname 
niet méér doet dan wijzen op de (weinige) 
uitzonderingen die, zoals steeds, de regel 
bevestigen. Bij nader toezien ontsnappen 
zelfs die ‘uitzonderingen’ niet geheel en al 
aan de hieronder geschetste logica. Pro
gramma’s die zich niets van die logica aan
trekken, worden gewoonweg van het 
scherm verwijderd, of moeten zich minstens 
grondig ‘aanpassen’ (men denke bijvoor
beeld aan een ‘intellectueel’ programma als 
Cercle de minuit op FR 2). Een gelijkaardige 
tendens voltrekt zich trouwens in andere 
media, zoals de radio.

Voor alle duidelijkheid: het gaat er hier 
verderop niet om (het kan er niet om gaan) 
‘realiteit’ en ‘media’, ‘echt’ en 'gemediati- 
seerd’, als zuivere, oppositionele termen 
tegen elkaar uit te spelen. Het gaat er niet 
om de media, in dit geval de televisie, te 
bekritiseren in naam van een door de me
dia zelf verloren gegane aanwezigheid, in 
naam dus van een echte, presente werke
lijkheid die door de bemiddeling zelf van 
de media verdwenen zou zijn - hetgeen 
Guy Debord (ook al verwijs ik hier en daar 
wel naar hem) met zijn retoriek doorgaans 
wel suggereerde. De televisie dient uiter
aard niet bekritiseerd te worden omdat zij 
een medium is en dus omdat zij represen
teert, bemiddelt, middel of midden is. Ze 
dient bekritiseerd (gedeconstrueerd) te wor
den in haar strategieën van representatie en 
in haar zelffepresentatie. (Dat betekent ook 
dat de lezer verderop zelf maar - naar be
lieven- de nodige aanhalingstekens moet 
plaatsen of eventueel weglaten.)

Waarover ik het hier niet uitdrukke- 
lijk zal hebben, maar wat uiteraard niet uit 
het oog mag worden verloren, is dat de he
dendaagse massamedia - de televisie in het 
bijzonder - meer dan ooit geregeerd wor
den door de globaliserende macht van het 
kapitaal. De innerlijke logica van de mas
samedia, die de wereld als spektakel opvoe
ren, is aldus onlosmakelijk verbonden met 
de logica van de markt, of allicht beter: het 
is die logica zélf. Of dan toch maar met de 
oude woorden van Guy Debord in zijn La 
Société du spectacle: “Het spektakel is het 
kapitaal dat in zo’n mate geaccumuleerd is, 
dat het beeld wordt.” [3]

De tautologisering van het televisiemedium

Zoals Pierre Bourdieu in een tamelijk re
cente analyse heeft beschreven, cirkelen de 
meeste massamedia steeds meer om zich
zelf of om elkaar heen. Niet enkel berich
ten ze bij herhaling over elkaar en over zich
zelf, maar ze modelleren zich ook steeds 
meer naar het beeld en de gelijkenis van hét 
hedendaagse massamedium bij uitstek: de 
televisie. Dat laatste is zeer duidelijk het 
geval in de dagbladpers en de geschreven 
journalistiek in het algemeen. Zo worden 
bijvoorbeeld uitgebreide en scherpe politieke 
analyses en commentaren, die juist eigen 
waren aan de geschreven pers, almaar schaar
ser, en maken ze plaats voor het interview 
met de obligate foto’s van de geïnterviewden, 
de opgeroepen ‘fauteuilsfeer’, de binnen 
haakjes aangebrachte tussenvoegsels: 
‘lachend’, ‘boos’, ‘fronsend’, ‘geïrriteerd’, 
‘lange stilte’, enzovoort. En bij het verslag 
over de ‘Wereld’ wordt steevast verwezen 
naar wat op het scherm verschenen is. Dit 

leidt tot een paradoxale toestand: hoe meer 
de massamedia over de Wereld berichten, 
hoe meer ook de (kijk op de) Wereld lijkt te 
verengen, in te krimpen, te imploderen. Met 
de woorden van Bourdieu: “Cette sorte de 
jeu de miroirs se réfléchissant mutuelle
ment, produit un formidable effet de clôture, 
d’enfermement mental.” [4] In het bijzon
der de televisie is om zo te zeggen tauto
logisch geworden. Zij spreekt steeds meer 
over zichzelf en brengt almaar meer zich
zelf in beeld. Zij wordt steeds meer van een 
‘venster op de wereld’ tot een spiegel van 
zichzelf. Aldus kijken de kijkers almaar 
meer naar een wereld die zichzelf bekijkt.

In plaats van een instrument om de 
wereld te ‘registreren’, wordt de televisie een 
instrument om de realiteit te (her)scheppen 
(wat zij uiteraard in een ander opzicht altijd 
al is). Zoals Stefan Hertmans kort geleden 
nog maar eens terecht opmerkte, creëert de 
televisie zelf feiten of hypes, om vervolgens 
‘neutraal’ verslag uit te brengen over bij
voorbeeld de volkstoeloop die door de ei
gen berichtgeving is ontstaan. Men denke 
hierbij aan het bloemenleggen bij de plaats 
van de misdaad in de Dutroux-affaire: de 
berichtgeving op de buis over enkele men
sen maakt dat talloze anderen geappeleerd 
worden om aan het rituele evenement deel 
te nemen, waardoor zij gaandeweg deel 
worden van een massagebeurtenis, die op 
haar beurt uitgebreid de media haalt, maar 
die onmiskenbaar al door de aanwezigheid 
van de televisiecamera tot stand is geko
men. [5] (Overigens was ook de ‘Witte 
Mars’ van enige jaren geleden goeddeels een 
media event, een door de media gecreëerd 
gebeuren. Het meestappen zelf werd als 
gemediatiseerd - als massasoap - beleefd. 
Het was een optocht van televisiekijkers, 
die door de televisiebeelden plots onthutst 
waren dat ‘ook in ons land’ pederasten en 
kinderverkrachters bestaan en kinderporno- 
circuits actief zijn, terwijl ze elke dag op de 
buis met dat soort dingen geconfronteerd 
worden - in speelfilms, in gretig: bekeken 
reality shows, enzovoort. De mars toonde 
niet, zoals de Leuvense socioloog Luc Huyse 
beweerde, de opstand van een ander type van 
burger - de zogeheten ‘nieuwe burger’ - 
maar de opstand van een gemediatiseerde 
horde.)

Voorts doet zich sinds geruime tijd het 
fenomeen voor dat mensen, door herhaal
delijk op de buis te verschijnen, niet alleen 
bekend worden maar kennelijk ook van be
lang worden voor de actualiteit. De bekend
heid zelf maakt dat de meningen en opvat
tingen van degenen die het scherm frequen
teren -de ‘bekenden’, de ‘BV’s’, enzo
voort - van publiek belang worden, ook al 
spreken deze bekenden voor zichzelf en re
presenteren ze geenszins een publiek. Hun 
belang voor de actualiteit valt samen met 
hun actuele verschijning, hun opinie is pu
bliek omdat zij op de buis komt. [6]

Aldus wordt de televisie, in plaats van 
een vervoermiddel van feiten, een apparaat 
om feiten te produceren. De ‘actualiteit’ 
wordt alzo, naar het woord van Derrida, tot 
'artefactualiteit' Cartefactualités’} [7], tot 
een geartificialiseerde actualiteit of kunst
matig geproduceerde feitelijkheid die in en 
door het medium zélf gecreëerd wordt, of 
anders: een feitelijkheid die weliswaar niet 
langer ‘onafhankelijk’ van het medium be
staat (of die er toch minstens grondig door 

wordt bepaald), maar die niettemin de schijn 
wekt ‘op zichzelf’ te bestaan. De televisie 
bericht steeds vaker over haar eigen effec
ten. Ze is tegelijk oorzaak en gevolg van 
zichzelf. Of anders: zij wordt van midden 
of middel (medium) tot doel op zich.

Binnen deze logica van de tautologie 
maakt de televisie ten slotte zichzelf tot feit, 
om niet te zeggen tot enig feit. Dit wil zeg
gen dat het al lang niet meer gaat om wat er 
via het televisiescherm wordt gezegd, dus 
om de taaluiting en de samenhang tussen 
uiting en feiten, maar om de echtheid van 
de taalhandeling, en dus om het realiteits
gehalte van hetgeen (letterlijk) daar, op het 
scherm, gebeurt. [8] Het doet er niet zozeer 
toe wat er gezegd of waarover gepraat wordt 
(dus de inhoud van de boodschap). De tele
visie blijkt integendeel steeds meer met 
zichzelf samen te vallen. Het is alsof zij van 
of over zichzelf zegt: “Ik ben hier, ik ben 
ik, en ik ben jij, en jij behoort tot mij, tot 
ons, wij zijn wij, en dat, dat vieren we elke 
dag, iedere dag opnieuw.” “En mocht je dat 
allemaal niet geloven,” zegt zij verder, 
“stuur dan maar eens dat sms-je, je zult zien 
dat ik er ben en dat wij samen zijn.” [9] 
Enkel en alleen doordat iets op het scherm 
verschijnt, wordt het reeds actualiteit en als 
‘nieuws’ uitgebracht, net alsof het ging om 
iets wat buiten het medium, ‘reëel’ in de 
wereld gebeurt. Overigens valt het aantal 
magazines en tabloids dat alleen nog maar 
verslag doet over de bekenden-op-de-buis 
nog nauwelijks te tellen. Men wil kennelijk 
niet enkel meer weten wat in de wereld ge
beurt, maar ook steeds meer wat op het 
scherm gebeurt. Deze intieme wereld van 
het scherm verkrijgt daardoor zelf een pu
blieke status en een publiek belang die nau
welijks nog verschillen van wat ‘echt’ pu
bliek belangwekkend is en van wat in de 
wereld ‘echt’ telt. [10]

Deze tautologisering wordt binnen het 
medium zelf ‘participatie’ genoemd (zoals 
men participeert aan een gemeenschap, er 
middenin is, er aan deelneemt). Dit maakt 
ongetwijfeld de ‘sterkte’ van de televisie uit: 
ze verschaft onophoudelijk de illusie dat wij 
allen samen - bedoeld is: alle kijkers die op 
hetzelfde moment naar dezelfde zender kij
ken - een gemeenschap vormen, dat wij 
participeren, dat wij deelnemen aan of deel 
uitmaken van een publiek gebeuren. Men 
denke bijvoorbeeld aan de ‘gezelligheid’ die 
door de televisie ‘onder ons’ - onder alle 
kijkers die voor de buis naar hetzelfde zit
ten te kijken en zich zodoende als 'mede- 
kijkers' voelen - wordt gecreëerd, maar die 
zich als zodanig, binnen het dagelijkse so
ciale gebeuren, nooit als een reële gebeur
tenis kan voltrekken. Aan deze ungesellige 
Geselligkeit, aan dat ‘Wij’ als simulacrum, 
dankt de televisie ook goeddeels haar 
bestaansreden — wie zou er anders, louter 
op grond van de aangeboden inhoud zélf, 
nog kijken? - en ze doet er alles aan om dat 
steeds opnieuw onder de aandacht te bren
gen en te bevestigen - benevens in haar pro
gramma’s en haar afgeleiden (denk aan de 
diverse televisiemagazines in de kranten
kiosken), ook in haar aanspreektitels (ik ci
teer letterlijk): “Morgen zijn wij er terug, u 
toch ook?”, “VTM kleurt je dag, élke dag, 
iedere dag opnieuw”, “VTM, één grote fa
milie, waar ook U toe behoort”, “Slaap 
zacht, zoete dromen, en morgen zien wij 
elkaar terug bij het ontbijtprogramma”, en
zovoort.

Paradoxen: pogingen tot herstel

Parafraserend op Guy Debord kun je zeg
gen dat het televisiegebeuren alles wat in 
voorstellingen en beelden werd of wordt 
geleefd, heeft verwijderd. Het heeft die beel
den, die van het leven zijn losgemaakt, ver
smolten tot een gemeenschappelijke stroom 
waarin de ‘concreetheid’ van de levens niet 
meer wordt hersteld. Deze stroom verschijnt 
vervolgens als een wereld van het autonoom 
geworden beeld. Omdat die wereld zich bin
nen haar eigen logica als de wereld of de 
maatschappij zélf moet voordoen, doet zij 
zich onvermijdelijk ook voor als middel tot 
vereniging.

Deze georganiseerde schijn, eigen aan 
de logica van het televisiegebeuren, doet 
begrijpen waarom de televisie ook een steeds 
groter deel van haar tijd vult en moet vullen 
met de kijkers zélf, met het binnenbrengen 
in het medium van het ‘gewone leven’, om 1 5
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op die manier een soort ’buitenstebinnen’ van 
het publieke, het sociale of het alledaagse 
te worden. Zij doet dat door in de studio 
een afvaardiging van het publiek binnen te 
brengen, maar vooral ook omgekeerd, door 
zichzelf binnen te brengen in het alledaagse 
leven van haar publiek. Programma’s als 
Het hart van Vlaanderen, Het leven zoals 
het is, Afrit 9, Man bijt hond, en varianten 
daarvan op buitenlandse zenders, brengen het 
‘reële leven’, dat zich buiten het medium 
bevindt, binnen het medium als iets wat er 
zelf deel van uitmaakt. (Cfr. “Schat, ’t is Man 
bijt hond... kom toch binnen... schââât!... 
ja, Jef, dat is mijn man, hij is in de tuin... 
’kzal hem nog maar ’ns roepen zeker... 
schââât!”) Het gaat hier inderdaad niet lan
ger om documentaires, dus niet om een ‘bui
ten’ waarover informerend verslag wordt uit
gebracht en dat verder aan het medium uit
wendig of ‘transcendent’ blijft, maar om het 
binnenhalen van hetgeen de televisie haar 
bestaansredenen geeft (of moet geven): men
sen en (of in) situaties die dankzij de camera 
‘bestaan’ of opgevoerd worden en die als deel 
van dat grote ‘Wij’ gepresenteerd worden (en 
waardoor dus dat ‘Wij’ gerepresenteerd 
wordt). De illusie of de schijn waarvan sprake 
wordt alzo verdubbeld. De ‘publieke’ sfeer, 
de (mythische of illusoire) ‘gemeenschap’, 
die door de televisie ontstaat of die door haar 
geschapen wordt, wordt vervolgens door haar 
ge(re)presenteerd in programma’s die er het 
illusoire karakter van moeten loochenen, 
maar die natuurlijk niet minder illusoir zijn, 
voorzover hiermee de immanentie van het 
medium niet doorbroken wordt.

De publieke ruimte wordt aldus ver
schoven naar het scherm en het sociale 
wordt iets waarop men zich aansluit. Men 
is betrokken op een beeld van het sociale: 
de gemeenschap is een publiek geworden, 
dat nog eens binnen het medium als ge
meenschap gerepresenteerd wordt. In die 
zin bestaat het sociale als spektakel. Het 
spektakel is immers niet zozeer een wereld 
van beelden, maar een maatschappelijke 
verhouding tussen personen - of beter: 
toeschouwers - door bemiddeling van beel
den. Wat de toeschouwers echter verbindt, 
is alleen een betrekking tot een centrum dat 
hun isolement in stand houdt. De televisie 
verenigt wat gescheiden is, maar het vere
nigt dit als gescheiden. Ook dit draagt van
zelfsprekend bij tot het paradoxale karak
ter van het hedendaagse televisiegebeuren: 
de televisie is het medium dat het meest 
heeft bijgedragen tot de privatisering van 
de wereld en tot de desintegratie van het 
sociale, terwijl het vanuit zijn immanente 
logica tegelijk genoodzaakt is die privati
sering en die desintegratie op te heffen in 

en door de creatie van een nieuw (maar 
schijnbaar) collectief, in en door het 
(be)vestigen van een nieuw (maar vals) so
ciaal bewustzijn. De televisie is, kortom, 
zuivere ideologie.

Obsceniteit: transgressie van het herstel

Omdat de televisie half bewust en half on
bewust die illusie, dat simulacrum of die 
trompe-l’œil van het sociale beseft (of be
seft dat ook de kijker de illusie zou kunnen 
doorzien), zal ze steeds nadrukkelijker pro
beren het ‘echte’, het ‘reële’ leven te tonen 
- of te ensceneren, want het verschil tussen 
het ‘reële’ en de mise-en-scène wordt hier 
steeds onduidelijker of onverschilliger. Het 
leven zoals het is of zoals het opgevoerd 
wordt? Wat wél duidelijk is, is de duizeling
wekkende spiraalbeweging waarmee de te
levisie haar immanente logica tot het uiter
ste wil voeren, wil voltooien, of daar als een 
somnambule toe gedreven wordt. En om
dat ook de televisie zich niet aan haar eigen 
haren uit het moeras kan trekken, is die lo
gica er een die alleen met heel veel 
aanhalingstekens beschreven kan worden: 
het ‘echte’ nog ‘echter’ maken dan het ‘is’, 
het ‘reële’ nog ‘realistischer’ brengen dan 
het ‘zich’ - in ‘realiteit’ - ‘voordoet’. De 
televisie suppleert (dit wil zeggen: vervangt 
én creëert) alzo de publieke ruimte door al
lerlei mythische of hyperreële varianten, zo
als de zogeheten reality tv (in al haar moge
lijke vormen). Wat zich hier evenwel voltrekt, 
is het vervagen en tenslotte het verdwijnen 
van de grenzen tussen de private en de pu
blieke ruimte: gewone mensen onthullen hun 
intiemste leven, hun voor- maar vooral hun 
tegenspoed, of ze worden door de enscene
ring daartoe gedwongen; mensen worden 
maandenlang in een reality soap opgevoerd; 
mannen en vrouwen, moeders en dochters, 
broers en zussen worden voor de camera 
hartstochtelijk met elkaar verzoend of inte
gendeel te schande gemaakt; vrouwen be
vallen voor de camera, koppels komen hun 
perverse seksuele fantasieën uit de doeken 
doen, enzovoort.

De grens die hier wordt bereikt én 
overschreden, is die van de obsceniteit. In 
de obsceniteit verdwijnt het symbolische om 
plaats te maken voor de nieuwsgierigheid 
naar het ‘reële’. En eigenlijk gaat het niet 
zozeer om het reële, maar om de fascinatie 
voor het reële als reële, voor het reële van 
het reële. Want dt is het wat fascineert: niet 
zomaar dat iets echt is, maar de echtheid 
zelf of de letterlijkheid van het echte, de 
hyperrealiteit van het getoonde. Voor zover 
het hier gaat om mensen, is dat ‘hyperreële’ 
(dat ‘echte’ van het echte) dan het intieme 

of het innige, het vertrouwelijke of het ei
gene van de ander. Obsceniteit, zoals eer
tijds beschreven door Baudrillard, is het de- 
symboliseren van het ‘geheim van de an
der’ (le secret d’autrui), het schromeloos 
negeren of gewelddadig overslaan van de 
naderingsrituelen, en dus het letterlijk ma
ken van het ‘geheim’ - zodat het lijden, de 
angst, het lichaam, het genot of de dood, 
niet langer naar de intimiteit van de persoon 
verwijzen, maar restloos het geheim 
zijn. [11] Einde van de scène van het so
ciale, irruptie van het ob-scene.

De obsceniteit verschijnt hier als de 
limiet van de immanente, paradoxale logica 
van een medium dat haar eigen immanentie 
wil transcenderen, doorbreken, overstijgen, 
te boven wil komen, maar er tegelijk de 
onmogelijkheid van bevroedt én miskent. 
De dwangmatige logica van het televisie
gebeuren om de grenzen van het ‘reële’ te 
verleggen, om geen rest meer na te laten, 
om niets ‘reëels’ te wensen over te laten, 
kan dan ook begrepen worden vanuit het 
verlies van juist datgene wat dat gebeuren 
transcendeert, een verlies dus van de licha
melijke betrokkenheid op het sociale (wat 
voorzeker niet hetzelfde is als een verlies 
van de ‘onmiddellijkheid’). De limiet van 
het obscene lijkt zich zodoende binnen deze 
logica op te dringen als een overcompensa
tie voor dat verlies, als een almaar uitdijende 
vereffening of schuldvergelijking voor iets 
wat dat gebeuren voortdurend zelf bewerk
stelligt.

In dat opzicht zou het hedendaagse 
televisiegebeuren ook als een rouwarbeid 
kunnen worden beschouwd. Maar overeen
komstig het paradoxale karakter van dat 
gebeuren betreft het een pathologische 
rouwarbeid (hier meer bepaald een rouw 
gevoed door schuld), zoals die van het type 
misdadiger dat moordt uit schuldbesef. [12] 
De hedendaagse televisie is als een serial 
killer die aan zichzelf lijdt, haar obsceniteit 
een onmogelijkpharmakon tegen dit lijden.

Noten

[1] Hans Magnus Enzensberger, Lof der 
inconsequentie, Amsterdam, De Bezige Bij, 
1990, pp. 95-110.
[2] Zie verder voor dat begrip: Umberto 
Eco, De alledaagse onwerkelijkheid, Amster
dam, Bert Bakker, 1985.
[3] Guy Debord, De spektakelmaat- 
schappij, Baam, Het Wereldvenster, 1976, 
p. 20.
[4] Pierre Bourdieu, Sur la télévision, 
Paris, Liber-Raisons d’agir, 1996, p. 25.

[5] Zie hiervoor ook: Stefan Hertmans, 
Waarover men niet spreken kan, Brussel, 
VUBPRESS, 1999, pp. 65-66.
[6] Zie in dit verband ook: Bart Verschaffel, 
De kring en het netwerk, in: Bart Verschaffel, 
Figuren, Leuven/Amsterdam, Van Halewijck/ 
De Balie, 1995, pp. 105-120. Ook verderop heb 
ik mij voor een en ander door dit indringende 
essay laten leiden.
[7] Jacques Derrida en Bernard Stiegler, 
Échographies de la télévision, Paris, 
Galilée, 1996.
[8] Zie hiervoor ook: Umberto Eco, op. cit. 
(noot 2). Bovenstaande gedachte is trouwens 
ook één van de interpretaties die gegeven 
kunnen worden van de uitspraak van de 
Amerikaanse mediadeskundige Marshall 
McLuhan: the medium is the message. Of 
McLuhan het idee dat het medium de bood
schap is op die manier had willen gereali
seerd zien, is een andere zaak.
[9] Ik citeer hier haast letterlijk Umberto 
Eco, op. cit. (noot 2).
[10] Zie ook: Bart Verschaffel, op. cit. 
(noot 6).
[11] Zie vooral: Jean Baudrillard, De la 
séduction, Paris, Galilée, 1979, passim. In 
een commentaar in De Morgen van 16 sep
tember jongstleden (onder de titel Sidderen 
beef) bij het laatste nieuwe product van 
VT4, Fear Factor (een programma waar
bij de deelnemers aan extreme durf- en uit- 
houdingsproeven worden onderworpen), 
doet de journalist van dienst verslag over 
de angst die hij op het gelaat van de deelne
mers heeft waargenomen. Hij schrijft ver
volgens: “Het is dus onnodig om die per
soon nog eens te laten vertellen dat hij bang 
was.” Het symboliseren van het lijden of 
van de angst, hoe minimaal dit in deze ook 
zal zijn, doet kennelijk afbreuk aan het reële, 
de letter lijkt hier wel de letterlijkheid van 
het echte te doden.
[12] Zie hiervoor: Sigmund Freud, Enkele 
karaktertypen uit de psychoanalytische prak
tijk (1916), in: id., Cultuur en religie 1, Mep- 
pel/Amsterdam, Boom, 1982, pp. 169-201.

De illustraties zijn stills uit de Belgische 
generiek van Man bijt hond, een televi
sieprogramma van het productiehuis 
Woestijnvis.
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Kunstuitleen In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

Mobile Phonics, 10.11.2002 t/m 5.1.2003, onderzoekt de relatie 
tussen geluid en beweging
Mobile Phonics slaat een brug tussen actuele kunst, de 
zogenaamde "hedendaagse klassieke" muziek en de jongere 
tradities van elektro, pop en clicks en cuts.

Nv.2.01 Mobile Phonics Tentoonstelling toont werken van:
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorraad recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staan en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (€ 6,69 / 270 fr. per maond, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.

Jon Thomson & Alison Craighead -> video, geluid en media 
Baudouin Oosterlinck —> klankkunstenaar
Pierre Bastien —> klankkunstenaar
Roque Monsieur —> popkunstenaar
Paul Devens —> klank en beeldkunstenaar
Henri Pousseur —> componist

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer in fo (ook voor kunstenaars):
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge
E info@kunstinhuis.be

Nk2.02 Mobile Phonics Parcours, een soundtrack for a city 
called Hasselt met:

$ Styrofoam
Q ...... ......... Fred Eerdekens
@- Kong Orliand
4...Stijn...

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie von de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

—— geluid
à geluid in Demerstraat 
à geluid in de bibliotheek 
à geluid in de Zuivelmarkt 
à geluid in het station 
à geluid in JJ Records

OPENINGSUREN: DAGELIJKS VAN 11 -19 U.
ZONDER ONDERBREKING VRIJDAG EN MAANDAG TOT 22 U
• HEURES D’OUVERTURE: JOURNELLEMENT DE 11 à 19 H.
SANS INTERRUPTION VENDREDI ET LUNDI JUSQU’À 22 H
• OPENING HOURS: EVERY DAY FROM 11 A.M. TO 7 P.M. NON STOP
FRIDAY AND MONDAY TO 10 P.M.
• LINEART WERD GESTICHT IN 1981. AAN DE INTERNATIONALE KUNSTBEURS 
LNEART2001NAMEN GALERIUEN DEEL Ur 15 VERSCHILLENDELADNBEURS 
LINEART A ETE FONDE EN 1981. GALERIES DE 15 DIFFERENTS PAYS

ONT PARTICIPE A LA FOIRE INTERNATIONALE D’ART LINEART 2001 ’
• LINEARTHAS BEEN FOUNDED IN 1981.

GALLERIES OF 15 DIFFERENT COUNTRIES HAVE PARTICIPATED gh
IN THE INTERNATIONAL ART FAIR LINEART2001 %
• LINEART WURDE1981 GEGRÜNDET. AN DER g %

INTERNATIONALEN KUNSTMESSE LINEART 2001
HABEN GALERIEN AUS 15 VERSCHIEDENEN ® g

LANDERN TEILGENOMMEN Pk
• INFO : N I J.V. B-9000 GENT“ g

• TEL 32 (0) 9 222.40.22 K “ “
• FAX 32 (0)9 220.10.81 " " W
•E-MAIL: LINEART.GENT@IJV.BE % “ “

• WEBSITE: WWW.LINEART.BE • W
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MARIA MAGDALENA
07/12/2002 - 06/04/2003

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark 9000 Gent
dinsdag tot en met zondag 10u - 18u 
info en reservatie: 09/240 07 37 
www.mskgent.be
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IMAGINE,
YOU ARE STANDING 
HERE
IN FRONT OF ME.
Caldic Collectie
23 november 2002 - 2 februari 2003

Deze belangrijke Nederlandse privéverzameling 
omvat een hele eeuw kunst. De Caldic Collectie 
biedt een overzicht van (controversiële) 20e-eeuwse 
kunst, inclusief het complete grafische oeuvre van 
Marcel Broodthaers, werk van Man Ray, Jeff Koons 
en vele anderen.
Museumpark 18-20 Rotterdam - Nederland
Tel. +31 (0)10 4419400 www.boijmans.nl

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam 1
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L.A. Raeven
Wat verschijnt, is goed; wat goed is, verschijnt

Jennifer Allen

Zwar war es sicher, dafi einmal auchfür das 
Hungem wieder die Zeit kommen werde, 
aberfür die Lebenden war das kein Trost. 
Franz Kafka, Ein Hungerkünstler

Twee uitgemergelde vrouwen zitten op de 
vloer. Beiden hebben zwart haar en dragen 
een wit katoenen shirt en gescheurde jeans. 
Een van de twee gaat verzitten en verschuift 
de ledematen van haar geteisterde lichaam. 
De ander neemt een cracker uit een witte 
papieren zak, breekt die doormidden en 
geeft een helft aan haar spookachtige dub
belganger. Het rantsoen wordt naar binnen 
gewerkt. Een deel van de wijnglazen en de 
rommel waardoor het tweetal in deze video
projectie wordt omgeven, lijkt van het 
scherm gevallen en zich te hebben verspreid 
door de halfverduisterde tentoonstellings
ruimte. Bezoekers moeten zich omzichtig 
een weg zoeken. Een onsmakelijke geur vult 
de ruimte. Op een tweede videoscherm zien 
we één van beide vrouwen zittend op een 
radiator bij het raam, alleen. Ze schuift wat 
heen en weer. Er gebeurt eigenlijk niets.

Welkom in de wereld van L. A. Raeven, 
de Nederlandse tweeling Liesbeth en 
Angelique Raeven. De beschreven video- 
installatie met de titel Wild Zone (2001) 
- gefilmd in één van de zalen van Witte de 
With en ook in diezelfde ruimte getoond - 
was het eerste werk waarin dit kunstenaars
duo zelf optrad. Geïnspireerd door Deleuzes 
opwaardering van “sociale outsiders”, pre
senteerden L.A. Raeven weinig meer dan 
hun eigen ondervoeding en verveling in een 
uitstalling die de beschouwer buitensloot of 
zelfs bruuskeerde. [1] De geurstof die in de 
lucht hing, was samengesteld uit een mix 
van hun eigen lichaamsgeur en diende naar 
eigen zeggen om een exclusief territorium 
af te bakenen; de associatie met urine was 
sterker dan die met parfum. [2] Terwijl hun 
vroegere werken nog waren gemaakt met 
betaalde modellen die beantwoordden aan 
L.A. Raevens eigen lichaamsbeeld, traden 
de kunstenaars nu zelf op de voorgrond, als 
ideaal én als voorbeeld, als impresario én 
als spektakel, daarmee een complex zelf
portret creërend, voorzover een zelfportret 
überhaupt mogelijk is bij een eeneiige twee
ling. Anders dan Kafka’s hongerkunstenaar 
was het L.A. Raeven wel toegestaan om te 
eten, maar ze schenen te parasiteren op de 
af keer en fascinatie van het publiek, die door 
Kafka in zijn vertelling zo scherp zijn be
schreven.

Afkeer, fascinatie, medelijden en 
nieuwsgierigheid overheersten ook in de 
reactie van de aanwezigen tijdens een ge
sprek met L.A. Raeven dat in februari van 
dit jaar plaatsvond in het Londense ICA. 
Hun tentoonstelling in dat instituut omvatte 
wederom Wild Zone, nu onder de titel Wild 
Zone 1, in combinatie met Wild Zone 2 
(2002), eveneens een dubbele video
projectie, waarin een mannelijke tweeling 
te zien is terwijl ze L.A. Raeven ’s Rules 2002 
oplezen. Eén van de regels luidt dat beiden 
precies dezelfde hoeveelheden voedsel 
moeten innemen om hun lichamen op ge
lijk gewicht te houden (“I want and I need 
to eat exactly the same as him”). De dis
cussie met de kunstenaars werd geleid door 
de bekende Britse psychoanalytica en 
schrijfster Susie Orbach, die vrouwelijke 
eetstoornissen heeft bestudeerd vanuit een 
politiek-feministisch perspectief. [3] Zoals 
te verwachten viel, dwaalde de discussie af 
van artistieke kwesties om uit te monden in 
een onzekere tussenvorm van een talkshow 
en een groepstherapeutische sessie. Liesbeth 
en Angelique Raeven stelden dat de media, 
met name de modetijdschriften, schuldig 
zijn aan de onderdrukking van vrouwen 
omdat ze een onbereikbaar ideaalbeeld van 
‘de perfecte vrouw’ à la Claudia Schiffer 
verspreiden. Angelique Raevens eerdere 
werkervaring in de mode - als assistent van 
Jean-Paul Gaultier - en Liesbeth Raevens 
opleiding als verpleegkundige hadden hen 
gevoelig gemaakt voor de wijze waarop 
zowel de mode- als de medische industrie 
een beeld van lichamelijke perfectie propa
geren. De kunstenaars voegden daaraan toe 
dat hun eigen zoektocht naar een persoon
lijke identiteit was bemoeilijkt door het feit 

dat ze een tweeling waren en hun indivi
dualiteit dus alleen aan externe factoren 
zoals kleding konden ontlenen. Maar tot 
verwarring en ontzetting van sommigen in 
de zaal propageerden de twee ook hun ei
gen uitgeteerde lichamen als een ideaal dat 
bij wijze van een nieuw ‘merk’ op de markt 
gebracht kon worden. Enkele politiek cor
recte uitwijdingen over oppressieve marke
ting en mediapolitiek ten spijt, liep het ge
sprek onvermijdelijk uit op een poging om 
zekerheid te verkrijgen over een diagnose 
die iedereen op dat moment in het hoofd 
had: anorexia nervosa. “I wonder if it was 
of any significance to the work or not 
whether in fact you actually are anorectic? ” 
vroeg een van de deelnemers zo beleefd 
mogelijk. “Waarom wilt u dat weten?” re- 
pliceerde Liesbeth Raeven. “U bent alleen 
maar nieuwsgierig,” voegde haar zus eraan 
toe. [4]

Men zou dit ontwijkende antwoord 
kunnen opvatten als een ontkenning, maar 
de kunstenaars benadrukten verschillende 
malen tijdens de discussie dat ze niet als 
slachtoffer neergezet of in een hokje gestopt 
wensen te worden. Ze geven er de voorkeur 
aan om de contradicties van een kunstwerk 
dat lichaamsidealen bekritiseert én propa
geert, op de spits te drijven; het inschake
len van het eigen lichaam is daarbij slechts 
een middel om de inzet verder te complice
ren. “Wie ons denkt te kunnen labelen als 
anorectisch, zal zich opgelucht voelen,” zei 
Angelique Raeven. “Zonder dat label is het 
werk uitdagender.” Hun strategie mag dan 
iets dubbels hebben en wellicht berusten op 
zelfbedrog, zij dient vooral om een thera
peutische en autobiografische duiding van 
het werk te blokkeren, een duiding die het 
werk leest als het levende document van een 
ziekte of als een exhibitionistische bekente- 
nisvorm. Susie Orbach deed haar uiterste 
best om de discussie in de richting van bre
dere sociale kwesties te dirigeren, maar haar 
specialisme en positie als praktiserend 
psychoanalytica leken vanaf het begin de 
conclusie te rechtvaardigen dat L. A. Raevens 
werk pathologisch van aard is en om profes
sionele ‘hulp’ vraagt. Ook de commentaren 
in de pers leunden op de mening van des
kundigen. Sean O’Hagen, criticus van The 
Observer, consulteerde niet alleen een 
voedingsdeskundige, die waarschuwde dat 
L.A. Raevens aandoening nog zal worden 
aangewakkerd door de belangstelling van 
de kunstwereld, maar ook een psycho
therapeut, die de samenwerking tussen de 
tweelingzusters interpreteerde als een 
queeste om de eenheid te herstellen die zij

L.A. Raeven

Wild Zone, 2001, foto: Bob Goedewaagen

in de baarmoeder hebben ervaren. [5] Beide 
experts schilderden L.A. Raeven af als 
slachtoffers van een eetstoornis en een on
gezond exhibitionisme, maar sloten boven
dien niet uit dat het succes van hun werk een 
gevaar voor de samenleving inhield: het zou 
andere vrouwen stimuleren ook anorectisch 
te worden en op die manier iets pathologisch 
kunnen verheffen tot norm en ideaal.

Of L.A. Raeven nu zielig of gevaar
lijk zijn, de tendens om hun werk te 
diagnosticeren lijkt typerend voor een sa
menleving die in de ban is van normaliteit, 
lichamelijke perfectie en gezondheid - en 
dat is precies ook waar het L.A. Raeven 
oorspronkelijk om te doen is. Critici die 
probleemloos overschakelen van een me
disch naar een ethisch discours - “Is het wel 
verantwoord om vermagerde en ziekelijke 
mensen als kunstobject te exposeren in 
openbare locaties?” - demonstreren onge
wild hoe groot de maatschappelijke investe
ring in normaliteit, perfectie en gezondheid 
is. De kritische receptie van L.A. Raevens 
werk lijkt een bevestiging van hun vertrek
punt en roeping als “esthetisch terroris
ten”. [6] Wie nog blijft vasthouden aan het 
idee dat hun werk een ziekteverschijnsel is, 
moet zich eens de absurde situatie voorstel
len dat een panel van medici bijeen zou 
worden geroepen om zich te buigen over 
de performancekunstenaars van de jaren 
zestig en zeventig, die eveneens het eigen 
lichaam als kunstwerk inzetten, tentoon
stelden en aan pijnlijke rituelen onderwier
pen. Indien een voedingsdeskundige gekwa
lificeerd is om commentaar te geven op 
L.A. Raeven, waarom dan niet een specia- 
list in sadomasochisme hét vroege werk van 
Chris Burden laten analyseren? Of een 
relatietherapeut naar Ulay en Abramovic 
laten kijken? Een therapeutische of me
dische diagnose, hoe verleidelijk ook, re
duceert het kunstwerk tot een symptoom 
van een individuele kunstenaarspathologie, 
terwijl ieder verdergaand kritisch potentieel 
zal worden geneutraliseerd. Uiteindelijk 
lijkt de weerstand die L.A. Raeven oproe
pen minder te maken te hebben met hun eet
gewoonten dan met de vraag of wat zij doen 
wel kunst is.

LA versus VB

Wat gebeurt er wanneer men de esthetische 
in plaats van de medische aspecten van hun werk 
in beschouwing neemt? Barry Schwabsky, 
een van de weinige recensenten van de ten
toonstelling in het ICA die geen doktersjas 
aantrok, zag iets van de vroege ‘levende 

sculpturen’ van Gilbert & George terug in 
de manier waarop de tweeling zichzelf als 
kunstobject etaleerde. [7] Het hermetische 
zwijgen, gekoppeld aan hun schijnbare on
verschilligheid en verveling tegenover het 
toekijkende publiek, herinnerde Schwabsky 
op een vreemde manier aan het autistische 
karakter van werken van Marcel Duchamp 
of zelfs van Barnett Newman en Carl Andre. 
L.A. Raeven zelf trekken een vergelijking 
met de Franse performancekunstenaar 
Orlan, die haar eigen lichaam onderwerpt 
aan een reeks van chirurgische transforma
ties; ze benadrukken echter dat ze er niet 
op uit zijn zichzelf te veranderen, zoals 
Orlan, maar juist een verandering van het 
bestaande ideaalbeeld willen bereiken. “We 
voelen ons meer een soort beauty terro
rist.” [8]

Welk soort ‘terrorisme’ L.A. Raevens 
werk dan ook behelst, de pure verveling 
waarvan het doortrokken is brengt het dich
ter bij een recentere exponent van het 
levende-sculpturengenre, Vanessa Beecroft. 
Hoewel Beecroft zelf niet figureert onder 
de vrouwen (en soms mannen) in haar 
geënsceneerde performances, zijn er met 
name vanuit haar vroege werk formele en 
thematische parallellen te trekken met 
L.A. Raeven. Een notitie van Beecroft uit 
1995 - “De personen treden niet op; er gaat 
niets gebeuren; ze beginnen noch beëindi
gen iets” - zou de modus operandi van Wild 
Zone kunnen zijn. [9] Beecrofts eerste solo- 
presentatie in 1993 bestond uit een groep 
slanke jonge vrouwen die verveeld rondhin
gen; daaromheen wat spaarzame potlood
tekeningen van magere meisjes zonder hoofd 
met eindeloos lange benen; en fragmenten 
uit het dagboek van een anorexiapatiënte, 
getiteld DESPAIR (1985-93), dat de kunste
naar later omschreef als “een oefening on
dernomen om schuldgevoel kwijt te ra
ken”. [10] Het strenge dieet -“26 april, 
feestdag, 17.00 uur: dunne sneetjes donker 
brood, een halve appel, schuldgevoel; 
27 april, 6.00 uur: niks, 28 april, gevast tot 
16.00 uur. 16.00 uur: groene bonen met wat 
knoflook, halve appel” - kwam overeen met 
het rigide en onpersoonlijke karakter van 
LA. Raeven’s Rules 2002, aangevuld met 
een ‘menukaart’. [11]

Nog duidelijker verwant aan Beecroft 
zijn L.A. Raevens Test Room (2000), ge
realiseerd in de Maastrichtse kunstruimte 
Marres, en L.A. Army, dat hetzelfde jaar 
plaatsvond in De Appel in Amsterdam. Voor 
beide projecten gebruikten de kunstenaars 
hun eigen lichaam als een extreem ideaal
model bij het recruteren van jonge vrouwen, 1 9
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die zittend in hun ondergoed op de vloer 
van de tentoonstellingsruimte moesten 
wachten op iets dat nooit kwam. Ook 
Beecroft begon met het selecteren van “licht 
anorectische” vrouwen. [12] Haar keuzes 
waren niet uitsluitend afgeleid van haar ei
gen lichaam maar ook van personages uit 
schilderijen en films. [13] “Ik observeer 
meisjes op straat en probeer ze me voor te 
stellen als vertolkers van rollen die ze zelf 
niet kennen.” [14] En: “Ik volg bepaalde 
details om een soort familieportret samen 
te stellen.” [15] L.A. Raeven verzamelen 
hun ploeg van body doubles niet voor een 
familieportret maar voor een paramilitaire 
clan onder de naam ‘L.A. Raeven Army’. 
Op zoek naar hun ‘ideale individuen’ pu
bliceren ze advertenties met een uiterst 
nauwkeurige lijst van vereisten waaraan 
geïnteresseerden moeten voldoen, zoals een 
armlengte van 60, een beenlengte van 100 
en een taille van 43 cm, onderontwikkelde 
secundaire geslachtskenmerken, plus een 
aantal psychologische eigenaardigheden 
(“ongewone eet- en drinkgewoonten”; “min
stens één praktische handicap”). Terwijl 
Beecroft met haar femmes trouvées levende 
tableaus creëerde, wilden L.A. Raeven de 
kwelling oproepen die modellen doormaken 
tijdens audities voor modeshows, waarbij 
ze “worden bekeken en geïnspecteerd als 
vee, heel vernederend”; [16] Ondanks hun 
verschillende intenties kregen zowel 
Beecroft als L.A. Raeven de kritiek dat ze 
vrouwen verzamelen en presenteren als 
multiples. [17]

Het grootste verschil is ontstaan door 
de richting waarin het werk van Beecroft 
zich sinds 1995-1996 heeft ontwikkeld. 
Terwijl L. A. Raeven volharden in het tonen 
van magere, ziekelijke figuren, transfor
meerden Beecrofts vrouwen zich tot knappe 
modellen met perfecte lijven, die de schrijf
ster van het DESM/R-dagboek in stilte moet 
hebben aanbeden. De scenario’s werden 
geleidelijk ontdaan van hun referenties aan 
film en schilderkunst, om hun eigen icoon 
te worden, hetgeen het ontlenen van beel
den uit films en musea overbodig maakte. 
De vrouwen bleven weliswaar anoniem 
maar veranderden in exclusieve VB-sterren 
die als showmodellen konden dienen voor 
modemerken, vergelijkbaar met celebrities 
die mode- en acteerwerk combineren. 
Bianca e Blu, Todd Oldham, miu miu, 
Patrick Cox, Manoio Blahnik, Tom Ford, 
Prada, Nike en Gucci leverden de spaarzame 
garderobe: schoenen, lingerie en hier en 
daar een jas. Deze sponsors werden ook in 
de credits vermeld. Vanaf VB 22 (1996), op 
locatie in het New Yorkse filiaal van 
miu miu, begon de spiegel onherroepelijk 
te versmelten met het spiegelbeeld: de im
pliciete kritiek op de modewereld maakte 
plaats voor een hoogwaardig promotie-

Vanessa Beecroft

VB 23, performance in het Museum Ludwig, Keulen, 28 november 1996

apparaat. Tegen 2001 liet Beecroft haar werk 
zonder meer gebruiken om inauguraties op 
te fleuren, zoals bij de opening van de 
Kunsthalle in het Weense MuseumsQuartier 
in februari en in de conferentiezaal van de 
G8-top in Genua in juli. In beide gevallen 
ontleenden de performances hun beteke
nis aan externe factoren - de gelegenheid 
en de locatie - in plaats van aan haar vroe
gere inspiratoren: filmregisseurs zoals 
Rossellini, Renoir en Godard, kunstenaars 
als Michelangelo en Schiele, schrijvers als 
Robbe-Grillet en Kracauer. [18] Uiteinde
lijk werd de ‘inhoud’ van Beecrofts levende 
sculpturen even irrelevant als de smaak van 
de champagne in de fles waarmee een 
nieuwgebouwd schip wordt gedoopt.

L.A. Raeven staan niet onverschillig 
tegenover de expansie van Beecrofts werk 
en het gevaar om bij het flirten met mode
merken zelf in een product te veranderen. 
“Voor Gucci is het geen enkel probleem om 
Vanessa Beecroft te sponsoren,” zeiden ze 
in een interview, “maar van Vanessa Beecroft 
is het minder verstandig. Omdat je dan de 
kunstenaar bent die door Gucci wordt ge
bruikt.” [19] Zelf kozen ze voor een andere 
strategie. In 1999 maakten ze een adverten
tie die de Henry Moore Foundation uit Leeds 
koppelde aan Prada. De afbeelding toont een 
jonge vrouw in L.A. Raevens standaard- 
uitrusting - een wit t-shirt en jeans - liggend 
op een rotsblok in een pose die doet den
ken aan een sculptuur van Henry Moore; 
de achtergrond bestaat uit een echte Prada- 
advertentie. In de rechterhoek staat “HENRY” 
in het bekende Pradalettertype, overgeno
men zonder toestemming. L.A. Raeven heb
ben getracht de Henry Moore Foundation 
te overtuigen om hun gekaapte advertentie 
te plaatsen in Artforum, op de plek waar ook 
echte Pradareclame verschijnt, teneinde het 
suffe imago van de instelling te verbeteren. 
Bestudering van Artforums ‘media-kit’ (een 
profiel van de lezers van het blad voor po
tentiële adverteerders) gaf hen de overtui
ging dat een klinkende alliantie tussen 
Artforum, Prada en “Henry” meer élite
publiek naar de instelling in Leeds zou doen 
komen. Maar de directeur weigerde; liever 
liet hij zijn imago voor wat het was dan een 
juridisch conflict met Prada te riskeren. Een 
jaar later lukte het alsnog. In het Artforum- 
nummer van september 2000 plaatsten L.A. 
Raeven een advertentie waarin hun eigen 
naam kwam te staan naast die van P.S. 1, 
Hotel New York en, natuurlijk, Prada - het 
logo was aangebracht op de binnenzool van 
een schoen naast een verveelde beauty op 
een tweepersoonsbed. [20] Op de vraag of 
zij eveneens uitverkoop hielden, antwoord
den L.A. Raeven dat hun gebruik van het 
Pradalogo illegaal was en diende om de 
aandacht op henzelf te richten. Prada spon
sorde hen niet; zij exploiteerden Prada - wat 

een wezenlijk verschil is, althans voor de 
kunstenaars zelf. “Vanessa Beecroft maakt 
er geen punt van dat Gucci haar sponsort, 
maar wij wel,” beweerden ze. “Dat is nou 
net waar ons werk over gaat.” [21] Maar 
waar gaat het werk dan precies over?

Spektakeleconomie

L.A. Raevens werk gaat over economie, en 
met name over de waarden die gecreëerd 
worden in een economie die geen gebruiks
goederen maar voornamelijk spektakel pro
duceert. Guy Debord heeft zoals bekend 
beschreven hoe het spektakel de sociale re
laties tussen mensen determineert. [22] 
Debord verbond de spektakelmaatschappij 
met de late fase van het kapitalisme - de 
fase waarin het kapitaal zo sterk is geaccu
muleerd dat het omslaat in een beeld. Hij 
borduurde daarmee voort op Marx' analyse 
van het warenfetisjisme. [23] Marx had ge
schetst hoe het spektakel van de dansende 
tafel individuen betovert en zowel de bana
liteit van de tafel als het verhaal van haar 
productie aan het zicht onttrekt; zijn doel 
was om de betovering van het beeld te door
breken en de vervreemding van de arbeids
verhoudingen door het marktmechanisme 
weer op te heffen.

L.A. Raeven richten hun aandacht op 
de status van het lichaam als handelswaar 
in het tijdperk van het spektakel, het tijd
perk waarin de betekenis van het lichaam niet 
afhangt van arbeidsvermogen of karakter 
maar van beeldwaarde. Anders dan Debord 
aanvaarden ze de alomtegenwoordigheid van 
het spektakel, maar met de bedoeling om 
de effecten ervan te exploiteren. Met hun 
advertenties willen ze Prada niet beschadi
gen; het duo is de fetisjistische kracht van 
het merk volledig toegewijd; ze beseffen 
maar al te goed dat zelfs de geringste refe
rentie daaraan de waarde van het ermee ge
associeerde beeld kan vergroten. Hun on
verschilligheid ten aanzien van datgene wat 
door het spektakel en de fetisj zou worden 
verduisterd - arbeid bij Marx, doorleefde er
varing bij Debord, of zelfs een ongrijpbare 
Ersatz-phallus bij Freud - verklaart de ein
deloze reeks contradicties in de uitspraken 
van L.A. Raeven. Ze bekritiseren de 
idealisering van het lichaam door de me
dia, maar lanceren hun eigen lichaam als 
nieuw ideaal; ze zijn tegen Gucci-Beecroft 
maar vóór Prada-Henry. Ze zoeken geen 
‘onvervreemde’, ‘zuivere’, ‘echte’, ‘onge
corrumpeerde’, ‘immanente’ waarden voor
bij fetisjisme en spektakel, maar proberen 
evenmin de afwezigheid van die waarden 
bloot te leggen. Integendeel, L.A. Raevens 
werk krijgt zijn betekenis doordat het ver
schijnt naast andere beelden en in de con
text van uiteenlopende media, variërend van 
instituten voor hedendaagse kunst tot 

The Observer, van een bespreking in het ene 
blad tot een valse advertentie in het andere. 
Hun beelden zijn niet bedoeld om iets te 
representeren, om een bepaalde kwestie te 
thematiseren, zoals eetstoornissen of de rol 
van de mode in de kunstwereld; ze blijven 
relationeel, en dus fluctueert hun waarde 
naargelang de relatie die ze met andere beel
den aangaan en de context waarin ze ver
schijnen. [24] Hoewel de kunstenaars het 
Pradalogo zonder toestemming gebruiken, 
ligt de radicaliteit van hun gebaar niet in een 
inbreuk op het merkenrecht of in wat Naomi 
Klein “adbusting” noemt. [25] De werkelijke 
radicaliteit ligt in de parasitaire exploitatie 
van spektakelwaarde die door anderen is ge
creëerd: ze gebruiken het Pradalogo slechts 
om hun eigen imago te versterken, zodat ze 
hun werk effectiever kunnen laten circule
ren. L.A. Raeven begrijpen dat hun kritische 
greep op het spektakel groter is in de rol van 
beeldproducenten dan als iconoclasten.

Ook Vanessa Beecroft ziet er geen 
been in om het spektakel van de markt te 
omarmen. “Ik wil een product van ze ma
ken,” zei ze eens over de jonge vrouwen in 
haar performances. [26] Net als bij L.A. 
Raeven gaat de transformatie van het 
lichaam tot handelswaar gepaard met ver
veling en inactiviteit. Vanaf 1996 begon ze 
het lichaam van haar modellen met vase
line in te smeren, zelfs degenen die ze een 
bontjas had aangetrokken, alsof ze hen ie
dere lichamelijke substantie wilde ontzeg
gen. De vrouwen veranderden in glanzende 
kapstokken voor chique modeattributen; het 
werk verkreeg de iconische status en de 
herkenbaarheid van een name brand: ‘VB’, 
dat staat voor blote vrouwen die verveeld 
in openbare ruimtes rondhangen. Hoewel 
men deze verandering als een neergang zou 
kunnen beschouwen, is het pas in het licht 
van het fetisjisme dat het kritische poten
tieel van Beecrofts werk zichtbaar wordt. 
Het is geen toeval dat ze haar modellen niets 
dan de klassieke fetisj-items te dragen geeft: 
schoenen, lingerie en bont. De gulzige ca
mera die het lichaam van de vrouwen aftast 
en bij ieder detail en iedere beweging even 
stilhoudt, doet denken aan het oog en de 
hand van de fetisjist, die steeds opnieuw 
genot ontleent aan steeds hetzelfde object. 
Net als de verzamelaar zal de fetisjist altijd 
iets waarnemen dat voor anderen onzicht
baar blijft, en subtiele verschillen ontdek
ken tussen schijnbaar identieke objecten. 
Beecroft duwt als het ware de eengemaakte 
blik die het scherm of het doek met de kij
kers verbindt, door een kaleidoscoop; ze 
splijt het ‘grote oog’ van het publiek in tal
loze fragmenten zodat het nooit meer kan 
worden geheeld. Ondanks Beecrofts flirt 
met upmarket modehuizen als Gucci en 
Prada, blijft ze vasthouden aan het gebruik 
van anonieme modellen; ze weigert om van 
VB een sterrenproductielijn te maken. Haar 
werk verleent intimiteit, niet aan de vorme
loze menigte - zoals Baudelaire deed met 
zijn hommage À une passante — maar aan 
de georganiseerde massa, of die nu vóór of 
achter de camera staat.

L.A. Raeven verhouden zich op een 
andere manier tot het spektakel. Hoewel ze 
trouw blijven aan het oppervlak, laten ze 
het beeld niet ongeschonden. Hun aandacht 
richt zich op het feitelijke proces van fetisje- 
ring dat begint wanneer een lichaam veran
dert in een merk en de wereld van het spek
takel betreedt. Ze ondermijnen en compro
mitteren het fetisjistische effect van het 
beeld zonder de betovering werkelijk on
gedaan te maken. Voor Wild Zone—“waarin 
wijzelf het product waren” [27] - gebruik
ten de kunstenaars make-up om er juist 
slechter uit te zien. Hun ziekelijk witte ge
zicht met donkere kringen rond de ogen was 
een kunstmatig middel om het beeld van het 
lichaam te ontwaarden - een spectaculaire 
‘val’ die ook in andere projecten terugkeert. 
In Test Room, een gruizige Beecroftimitatie, 
zaten de gehuurde modellen in hun onder
goed in een afgesloten kamer te wachten 
zonder te weten waarop; de schoonheid van 
hun façade taande langzaam naarmate de 
tijd verstreek en de frustratie groeide. Een 
recentere video getiteld Killer Queen (2002) 
draait om acht tieners die verwikkeld zijn 
in een drinkspel met champagne; het effect 
van de alcohol is dat ze geleidelijk hun zelf
beheersing verliezen. Hoewel deze neer
gang ondermijnend en verontrustend werkt, 
behoudt het videobeeld steeds zijn ma
gische, etherische kwaliteit, misschien al
leen door de vasthoudendheid van de ca
mera. Wie kijkt naar Wild Zone 1 en 2 zou 
de video eerst nog puur als informatie tot 
zich kunnen nemen - twee anorectische 
vrouwen, twee ziekelijke mannen - maar
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het aanhouden van het statische camera
perspectief verleidt de beschouwers om te 
blijven kijken; dat wat een voorbijgaand 
nieuwsbeeld zou kunnen zijn, verandert in 
iets wat langdurige aandacht en misschien 
zelfs bewondering verdient. Natuurlijk is het 
effect hiervan niet een versterking van de 
individualiteit. In plaats van de fetisjistische 
blik te gebruiken om subtiele verschillen te 
onderstrepen, zoals Beecroft doet, lijken 
L.A. Raeven het fetisjisme te onderwerpen 
aan een uithoudingsproef, alsof ze willen 
uitvinden waar de grens ligt van de hoeveel
heid negativiteit die de spektakeleconomie 
kan neutraliseren. Hun tactiek mag dan her
inneren aan versleten versies van de avant- 
gardeshock, maar ligt in feite dichter bij de 
strategieën van het modebedrijf, dat, net als 
het kapitalisme tout court, gemakkelijk zijn 
eigen contradicties absorbeert (zoals blijkt 
uit het voorbeeld van de ‘heroin chic’). Uit
eindelijk hangt L.A. Raevens succes af van 
een vorm van ‘voortgezet falen’: hoe lang 
ze hun beelden kunnen laten circuleren zon
der te worden genormaliseerd en, ten slotte, 
genegeerd - wat natuurlijk ieder merk be
oogt.

In plaats van een aanval te lanceren 
op de utopische wereld die bepaalde mer
ken voorspiegelen - zoals Living van 
Martha Stewart, of de burgergemeenschap 
van Nike Town - stelt het duo een eigen merk 
voor, met een leefstijl die maar weinig men
sen kunnen volhouden, laat staan als utopisch 
zouden betitelen. Over Wild 7e>ne zeiden ze: 
“Het werk is ook een protest tegen de geï
dealiseerde beelden die de maatschappij, en 
de commercie in het algemeen, creëert: de 
vooroordelen die daaraan vastzitten en de 
uniformiteit die uiteindelijk geproduceerd 
wordt.” [28] In plaats van hier tegenin te gaan, 
versterken ze de uniformiteit juist (met een 
anorectisch ‘leger’) en gebruiken ze daarvoor 
wrede technieken: de gehuurde modellen 
mogen de tentoonstellingsruimte niet verla
ten, zelfs niet om naar de wç te gaan; een 
groepje ‘Ideal Individuals’ wordt in de arm 
geknepen met een cellulitismeter, die rode af
drukken in het vlees achterlaat; en de cham
pagne drinkende tieners uit Killer Queen zien 
we uiteindelijk overgeven. Deze negatieve 
utopie doet denken aan het sadistische ele
ment in de performances van Santiago 
Sierra, de Spaanse kunstenaar die werklo
zen betaalt om zinloze en vaak vernede
rende taken uit te voeren, zoals het mastur
beren voor de camera of het stutten van een 
galeriewand. [29] Net als bij Sierra ligt het 
sadisme van L.A. Raeven dichter bij Sade 
dan Freud: het kan niet gereduceerd wor
den tot een individuele bereidheid tot han
delen maar weerspiegelt een compleet sys
teem waarin macht wordt uitgeoefend vol
gens een reglement waar niemand greep op 
heeft. Zoals het fetisjisme wordt ook het
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sadisme door de kunstenaars vrijblijvend 
gebruikt als een puur effect, dat de totali
taire aard van het spektakel en de vrije markt 
weergeeft. Het publiek gaat naar huis zon
der een kritiek of een alternatief aangereikt 
te hebben gekregen. In plaats daarvan wordt 
het uitgedaagd om een onherroepelijke rea
liteit te accepteren: “Wat verschijnt, is goed; 
wat goed is, verschijnt.” [30]

Army of Me

Verontrustender nog dan het sadisme in 
L.A. Raevens werk is hun expliciete biolo
gische drijfveer, die teruggaat op het feit dat 
ze een tweeling zijn. Ze zoeken doorlopend 
naar wegen om zichzelf als beeld te repro
duceren. De tweelingbroers in Wild Zone 2 
hebben hun maten, dragen hun kleren en 
make-up en lezen hun leefregels voor. De re
kruten van de ‘L.A. Raeven Army’ hebben 
geen nationale zaak gemeen maar een nauw
keurig opgemeten en uitgemergeld postuur. 
Door de oproep voor ‘Ideal Individuals’ in tijd
schriften en lokale kranten te plaatsen, 
verveelvoudigen L.A. Raeven zichzelf in de 
gedaante van potentiële kunstwerken én be
zoekers (een lange rij hoopvolle kandidaten 
voor de deur). Tegelijkertijd spelen ze hun 
body doubles uit tegen de consumenten
profielen die reclamebureaus voor allerlei 
media samenstellen. Ze goochelen bewust met 
dergelijke profielen en de aanhangers ervan 
om zo hun eigen profiel te verbeteren en hun 
eigen aanhang te vergroten. De lezers van 
Artforum en de klanten van Prada worden 
verbonden met L.A. Raeven; lezers van 
Het Parool en bezoekers van De Appel ver
anderen in potentiële ‘Ideal Individuals’. [31] 
Gecalculeerde consumptiepatronen gaan 
ongemerkt over in een biologische pro
ductielijn: ‘L.A. Raeven Army’. De kunste
naars exploiteren reclame om hun lichaam 
eindeloos te kopiëren, net zoals vroeger 
lithografie werd gebruikt om series iden
tieke afdrukken te verkrijgen.

Aangezien L.A. Raeven, als tweeling, 
natuurklonen zijn - een status die ze lijken 
te hebben beklonken met de samenvoeging 
van hun namen - verbaast het niet dat hun 
werk vooruitloopt op een economie van 
genetische manipulatie, waarin consumen
ten worden gekweekt als gemanipuleerde 
gewassen. Door een extreem lichaams- 
profiel te koppelen aan consumenten
profielen, suggereert het duo dat biologie 
en economie - mensenlevens en koop
waar - volkomen inwisselbaar zijn gewor-. 
den, indien niet materieel dan wel op het 
niveau van het informatiebeheer. Door de 
spektakelmaatschappij te gebruiken als mid
del om zichzelf te reproduceren, suggere
ren de kunstenaars een verschuiving ten 
opzichte van Foucaults biopolitiek - waarin 
de staat het beheer voerde over het lichaam 
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in het kader van de industrialisering [32] - 
in de richting van een bio-economisch re
gime, waarin beslissingen over het lichaam 
worden genomen door multinationals en 
uitgevoerd met behulp van genetic enginee
ring. Het werk van L.A. Raeven wijst op 
niets anders dan een volgende laag in de 
archeologie van het lichaam; wat dat betreft 
lijkt anorexia als ‘perversie’ inderdaad aan 
te sluiten bij het spektakel van de overvloed, 
net zoals fetisjisme, masturbatie en hyste
rie een pathologische benadering kregen in 
het vroege industrietijdperk. Al op de 
Jan van Eyck Academie bestudeerden de 
Raevens de toekomstige ontwikkeling van 
het menselijk lichaam, om daarbij te stui
ten op een defect in het chromosoom van 
vrouwen dat hen op den duur meer en meer 
op de kunstenaars zelf zou doen lijken: 
androgyn, extreem mager, zonder borsten 
en schaamhaar en niet in staat om kinderen 
te krijgen. “We hebben deze ‘afwijking’ als 
de basis voor onze toekomstvisie genomen,” 
verklaarden ze, niet terugdeinzend voor een 
tijdperk van algemene onvruchtbaar
heid. [33] Wie heeft er nog biologische 
reproductie nodig in het spiegelpaleis van 
eindeloze beeld verdubbeling?

Vertaling uit het Engels: Camiel van Winkel
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Thierry De Cordier 1982-2002

Bart VERSCHAFFEL

Ondanks mijn tegendraadse visie, blijf ik 
werken om op een dag ‘de gezaaide ver
warring . binnen het patroon van een strikt 
rechtlijnig tijdsverloop te laten neer
dwarrelen... Hieruit kan men afleiden dat 
het enige denkbare tentoonstellingsmodel 
voor mijn manier van werken uiteindelijk 
‘de retrospectieve’ moet zijn... Vroeg of 
laat... alle andere kleine of middelgrote ten
toonstellingen op mijn weg, zullen dan niet 
veel meer dan oefenterreinen geweest zijn... 
daarom zal mijn werk slechts ten volle be
spreekbaar worden vanaf de dag waarop 
mijn oeuvre in zijn ‘geheel’of ‘als een ge
heel’zal af geleverd worden. [1]
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Al wat een kunstenaar maakt, hangt in zijn 
oorsprong samen, en kan in dat licht samen
gebracht en begrepen worden. De kunstge
schiedenis organiseert traditioneel de 
kunstproductie in ‘oeuvres’. Het documen- , 
teren van een oeuvre middels catalogi of 
overzichtstentoonstellingen is uiterst be
langrijke kunsthistorische basisarbeid: het 
maakt een oeuvre zichtbaar. Vanzelfspre
kend is het zo dat ook vele kunstenaars zelf, 
altijd al, op de een of andere manier bij
houden wat ze gemaakt hebben. En bij het 
maken van nieuw werk speelt het vroegere 
werk mee. Dat betekent echter nog niet dat 
al die kunstenaars daarom hun werk als een 
geheel zien, of voor zichzelf aan een oeuvre 
werken. Vóór de opkomst van de moderne 
reproductiemiddelen en het internationaal 
georganiseerd kunstbedrijf was de gedachte 
dat men een volledige kunstenaarsproductie 
zou kunnen of moeten samenzien iets 
ongerijmds. Kunstenaars hielden zich be
zig met het maken van meesterwerken en 
niet met een ‘oeuvre’. Enkel moderne kun
stenaars, die reeds vertrekken van de idee 
van de kunstgeschiedenis en van het mu
seum, en de mogelijkheid van deze totale 
zichtbaarheid voorzien of ernaar verlangen 
— te beginnen met Antoine Wiertz die zijn 
ganse productie in één museum wou onder
brengen - kunnen aan een oeuvre werken. 
De notie is thans een sleutelbegrip, niet al
leen voor het verstaan maar ook voor het 
maken van kunst. De traditionele kunst- 
historische noties van ontwikkeling, stro
ming of stijl worden gecontesteerd en kun
nen de onoverzichtelijke actualiteit niet 
meer duiden, maar de notie van het oeuvre 
overleeft en is vandaag een van de weinige 
overblijvende kaders van duiding en kritiek. 
De kunsthistorici, maar vooral ook de kun
stenaars zelf - vanaf Duchamp - hebben het 
oeuvrebegrip gered en tot vandaag geculti
veerd. De notie wordt mee in het artistieke 
werk getrokken en bewust beheerd middels 
tentoonstellingen, catalogi, kunstenaars
boeken en dergelijke meer. Het oeuvre 
wordt zo zélf een ‘werk’: een artistieke en 
retorische constructie.

De Cordier is geen kunstenaar die 
plaatsmaakt en verdwijnt voor zijn werken. 
Hij voert, vanaf het begin van zijn ‘open
bare leven’ midden jaren tachtig, het 
kunstenaarspersonage op als de eenzelvige, 
vereenzaamde, ongeschoolde denker die 
zijn ‘proposities’ —geschriften, acties en 
kunstdingen - de wereld instuurt. Deze 
werken komen echter niet of zeer moeilijk 
los van zijn personage. Ze zijn telkens voor
zien van een variant van de formule: 
Thierry De Cordier zegt:... Een werk wordt 
niet alleen gesigneerd maar in de regel ook 
overschreven, voorzien van titels en bij
schriften. Het handschrift en de uitdruk
kingswijze haken zo alle werken vast in één 
discours dat het hele oeuvre verbindt en alle 
werken op elkaar betrekt. Het personage 
blijft dicht bij elk werk afzonderlijk én bindt 
alle werken tot een geheel, tot op het punt 
dat de verhouding zich zelfs omkeert, en de 
afzonderlijke werken onzelfstandige afsplit
singen of uitgroeiingen worden van het op
gevoerde discours. De beschouwer is dus 
nooit met het werk alleen: kijken is altijd 
(ook) luisteren naar de kunstenaar.

Jardinier-dans-ma-tête

De Cordiers wereld-, mens- en kunstvisie 
vormen een combinatie van een antieke, 
sceptisch-stoïsche wereld- en mens
verachting, en een algemeen-christelijk, 
mystiek lijden aan de eindigheid gecombi
neerd met een oneindigheidsverlangen. [2] 
Elk van beide visies, en a fortiori de optel
ling van beide, brengt de denker en de wijze 
ertoe de sociale drukte en de massa te mij

den, en zich terug te trekken om in de een- 
zaamheid - naargelang de traditie - vervol
making of genezing te zoeken. Ook nu zijn 
er zeker nog die menen dat de mens in de 
wereld eigenlijk niets te zoeken heeft en die 
niets te maken willen hebben met de twin
tigste of de eenentwintigste eeuw, daar hun 
conclusies uit trekken en eenzaam leven. De 
Cordier heeft dit gedaan of doet dit ook, 
maar maakt er tegelijk kunst van. Hij voert 
zijn discours op de marktplaats van de kunst, 
en komt zo in de paradoxale positie terecht 
van degene die steeds blijft zeggen dat ie
dereen beter zou zwijgen, of die groot ge
zelschap zoekt om te zeggen dat hij het liefst 
alleen is. Zolang De Cordier kunst maakt 
en de kunst nodig heeft, zit hij in deze para
dox gevangen en is hij, met zijn eigen woor
den, nog ‘ziek’. De paradox wordt evenwel, 
op een ander niveau, opgelost doordat hij 
geënsceneerd wordt. Het kunstenaars- 
personage De Cordier ontwikkelt zijn visie 
duidelijk niet als een ‘oorspronkelijk’ be
toog, maar als een citaat. Zijn discours ont
leent zijn schrijfwijze en zijn toon, zijn 
woordkeuze, zijn schrijfrituelen, tot en met 
de bladschikking, aan de Franse moralisten
traditie vanaf Montaigne. Doordat het per
sonage en zijn discours worden opgevoerd, 
wordt duidelijk gemaakt dat De Cordier na
tuurlijk niet écht de amateur-filosoof is die 
de natuur intrekt met een pak boeken op zijn 
rug of op zondagnamiddag écht op zo’n 
krakkemikkige écritoire zijn levenswijshe
den neerpent. Tegelijk blijft de kunstenaar 
intrigeren doordat hij niet een acteur is die, 
zo nu en dan, in het theater rollen speelt en 
wisselt, om daarna naar huis te gaan, maar 
doordat hij zijn leven offert aan het spelen 
van zijn éne rol. De Cordier wordt zo ‘dub
bel’: hij is zijn personage én tegelijk ver
dwijnt hij achter zijn personage en zijn dis
cours. Doordat hij zijn personage speelt, kan 
hij in principe elk moment uit zijn rol stap
pen en een ander personage spelen. Maar 
dat doet hij niet. Het hele oeuvre, het per
sonage incluis, worden zo zelf een ‘propo
sitie’, en het hele oeuvre wordt tegelijk po
tentieel ironisch en dus ‘licht’, én tegelijk 
fataal en ‘zwaar’.

Wie spreekt die lijdt

De Cordier leeft en citeert de paradox van 
de schrijver en de dichter die schrijvend in 
zichzelf wroet om naar buiten te komen, de 
paradox van de afzondering die zichzelf ex
poseert, van de zondagsfilosoof die met zijn 
amateuristische gedachten op de markt 
komt, van de kunstenaar die de kunstwereld 
veracht waarvan hij duidelijk deel uitmaakt. 
Deze onmogelijkheid om consequent te le

ven en zo met zichzelf samen te vallen, 
thematiseert De Cordier ook op een meer 
existentiële manier. De Cordier kan hele
maal zijn juiste plaats niet vinden. Niet in 
de wereld, maar ook niet in de taal. Vol
gens zijn ‘individuele mythologie’ is De 
Cordier als kind tussen twee talen in geval
len - de vadertaal Nederlands en de moe
dertaal Frans - die hij beide spreekt en ge
bruikt maar niet kan verbinden, zodat hij 
de gaping en de onvertaalbaarheid van beide 
in zich draagt. [3] Deze particuliere 
gespletenheid - de meeste mensen leren 
immers één taal spreken en kunnen in die 
taal wonen - wijst echter naar de meer we
zenlijke en structurele gespletenheid die 
universeel is en die elke mens in zich draagt. 
Niet kunnen kiezen tussen twee talen is niet 
meer dan een onschuldige variant van het 
probleem van de taal zelf. Wie spreekt, lijdt 
sowieso. Want de mensen kiezen er niet 
voor om geboren te worden, ze worden in 
de wereld ‘geworpen’. En daarbovenop 
moeten ze nadien een tweede maal, nu in 
de taal (of De Wereld) geboren worden: ze 
moeten zélf ‘ik’ zeggen. Maar wat blijft er 
nog van mezelf over wanneer ik ‘ik’ moet 
zeggen en een ‘ik’ moet zijn? De Cordier 
speelt zeker zijn kunstenaarspersonage, 
maar iedereen die ‘ik’ zegt speelt ‘zichzelf’. 
Elk ‘ik’ doet alsof hij iemand is, zonder te 
weten wie hij is. Elk ‘ik’ voert zichzelf op, 
en weet heel goed dat datgene wat het in de 
taal en aan de anderen presenteert halfleeg 
is. Bovendien blijkt de Wereld waarin we 
leven en waarover we spreken, en die we 
geacht worden serieus te nemen, ook voor
namelijk van woorden gemaakt te zijn. De 
Wereld is niets meer dan al wat in de taal 
bestaat. Dus is de wereld zelf halfleeg, en 
met die halflege Wereld valt het gebrek van 
het ik niet te vullen. Het Alles van de We
reld is niets meer dan de lege spiegeling van 
het Begin. Wat de mens kwijt is, is in de 
wereld niet te vinden. Dus: was ik maar 
nooit geboren! Of: was ‘ik’ maar nooit ge
boren, dat wil zeggen, had ik mijn mond 
maar gehouden!

Alle mensen lijden aan de taal. Maar 
wat te doen? De oplossing die ons wordt 
opgedrongen bestaat erin om ‘verder’ in de 
taal te gaan, dat wil zeggen om méér te spre
ken, om te geloven en om verstrikt te gera
ken in verhalen en in de Geschiedenis, en 
om zo los te komen van het begin. Zo ont
dekken we sprekendeweg dat er andere 'ik- 
ken’ zijn, die tegelijk ‘zij’ of ‘hij’ zijn, en 
die als ‘jij’ geadresseerd kunnen worden. 
Die anderen, die altijd met een gezicht en 
een verhaal uit de wereld op ons toekomen, 
die altijd ‘voller’ en duidelijker ‘zichzelf’ 
zijn dan ‘ik’, kunnen geadresseerd of over

meesterd worden. Ze kunnen in een ge
meenschappelijk verhaal getrokken worden. 
De meeste kunst gaat hierover: over macht 
en, verlangen, over mannen en vrouwen en 
over één ander die tegelijk een klein stuk 
van de wereld en toch (symbolisch) ‘Alles’ 
kan zijn, enzovoort. Maar De Cordiers kunst 
weigert deze oplossing, ze wil niets met al 
deze dingen te maken hebben, en ze draait 
zich om richting Begin. Het uitgangspunt 
van De Cordiers kunst - meteen de grond
stof van de oudste mythen en van elke ziel - 
is tegelijk oud, simpel en sterk. Immers: 
wanneer het zo is dat men begint te spreken, 
houdt dat in dat er ook een tijd was voor het 
spreken. De taal en het ‘ik’ zijn dus niet het 
échte begin, er is een (Vol) Begin voor het 
(halflege) ik - een Begin waarnaar men te
rug kan verlangen. Een zo mateloos Begin 
dat het beetje ‘ik’ dat er dan wel is er toch 
ook schrik van heeft. Nu is het erg moeilijk 
om de catastrofe van de geboorte ongedaan 
te maken of daar beelden van te maken. Het 
is gemakkelijker om zich voorstellingen te 
maken van de toestand tussen dat gewor
pen worden en het ‘ik’-zeggen. Om te spre
ken moet men zelf iets doen en dat kan men 
dus weigeren. Wie moet spreken kan ook 
zwijgen. Het basisbeeld: het ik dat niet wil 
beginnen, het ik dat geworpen is maar ver
der ostentatief zijn ogen dichtknijpt en zijn 
kaken op elkaar houdt. Kop in kas en mond 
dicht. Wat ziet iemand die op de binnenkant 
van de oogleden kijkt? Zwart? Wie ben ‘ik’ 
wanneer ik niets zie? Alles - de Wereld?

Tegen de taal

Het ik, het kleine of doodgewone ik, wordt 
op een dag en buiten Zijn wil om op de we
reld gebaard... het staat opeens in de we
reld... het kijkt om zich heen ... het staart 
(voor zich uit)... het vraagt zich...waarheen 
en hoe? ... Het voelt zichzelf heel vlug als 
een gebrek aan. Er ontbreekt van alles aan 
het ‘ik’... het ik is ook een ontbreken... Het 
zoekt bijgevolg en noodgedwongen naar 
middelen en systemen om aan zijn ontbre
ken te verhelpen... om zichzelf als het ware 
kunstmatig te vervolledigen... [...] een en
kele keer is zo’n doodgewoon ik ertoe in 
staat zich aan het eigen ik te onttrekken... 
Te ontworden [...] het ‘ik’ is dan hetzelfde 
als de wereld... [4]

De Cordiers beelden gebruiken de oudste 
mythische ervaringslaag. Vertaald naar de 
Griekse mythologie gaat het om de eerste 
generatie van oerkrachten, van de Aarde en 
de Hemel die nog op elkaar liggen, van de 
Aarde die blind en uit zichzelf baart nog voor 
ze een man gezien heeft. Van de tweede ge
neratie van Olympische góden, die reeds 
mannen en vrouwen zijn, die avonturen be
leven en in verhalen geloven, van de Wereld 
tussen de aarde en de hemel en dus van de 
geschiedenis weet het werk van De Cordier 
niets. Het kunstenaarspersonage De Cordier 
voert het eerste en enige verhaal over die 
begintijd op: hij hervertelt steeds opnieuw 
de geboorte. De ‘primitieve scène’ die De 
Cordier volgens zijn ‘individuele mytholo
gie’ vroeger als kind naspeelde, en die hij 
als kunstenaarspersonage opvoert, is de te
rugkeer of het uitbeelden van de onmoge- 
lijkheid om ‘verder’ te gaan. Wanneer het 
land weggaat, gaat het in werkelijkheid ‘bui
ten spelen’ en loopt het, bepakt en bezakt, 
rondjes in de tuin tot het achterin ‘aankomt’ 
en daar een tent-voor-één-persoon bouwt en 
er bivakkeert- en soms zelfs in zijn tent mag 
slapen. De Cordier ensceneert in zijn teksten 
en beelden de figuur van de wandelaar, die 
zich kleedt om weg te gaan, als een slak zijn 
huis op zijn rug draagt, in het landschap of 
in het eigen hoofd rondtrekt, om tenslotte in 
een tent, een doos, een huis, of binnenin de 
eigen schedel te belanden en daar steeds op
nieuw hetzelfde Groot Verdriet van de ge
boorte uit te zeggen.

Het poëtisch procédé met behulp waar
van De Cordier zijn beelden en uitspraken 
tegen de taal in laat gaan is de letterlijkheid. 
Het spreken en het leven, die in de ruimte 
van de taal vrij spel krijgen, worden ‘ter 
plaatse’ gehouden door in te gaan tegen de 
metafoor. De Cordiers werk gaat in tegen 
de verschuiving die de ruimte opent voor 
elk denken en tegen de metafoor die het 
exemplum is voor de basisstructuur van de 
taal en het teken als dusdanig. De Cordier 
maakt metaforen opnieuw letterlijk: hij 
verkleint het verschil tussen de twee ter
men zoveel mogelijk, zodat ze bijna 
‘gelijk’ worden. In de ‘woordenstroom’ 
wordt het ‘stromen’ niet spreekwoordelijk 
maar letterlijk opgevat: woorden zijn inkt 
en inkt stroomt of lekt uit een mond/wonde.
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De Landschappéling die ‘het landschap in 
zich opneemt’ krijgt zijn gezicht werkelijk 
vol aarde. Kijken is eten: ‘naar binnen drij
ven’ . Spreken is leeglopen, bloeden, verlie
zen; woorden worden afgescheiden uit het 
lichaam zoals tranen uit het hoofd; tranen 
spuiten als fonteinen; een mens is een wan
delaar is een wandelstok - een ‘beenstok’ 
met een schoen; mensen zijn palen zijn bo
men zijn hout-met-wortels; het ‘kind-ik’ dat 
niet wil weten van de wereld en dé wereld 
niet wil zien en niet wil spreken is een bol 
op schoenen met ingetrokken hoofd en be
nen, enzovoort.

De tweede manier waarop de taal en 
het beeld letterlijk genomen worden is het 
rijm - zowel klank- als beeldrijm. Wanneer 
de betekenisrelatie tussen twee termen 
bekrachtigd wordt door het rijm, neemt de 
‘materiële’ gelijkenis de relatie over en geeft 
ze een bijna noodzakelijk karakter. De 
verbinding tussen het moederlijke en de zee 
is geen particuliere inval van een dichter, 
want de woorden hangen in de taal zelf 
- metonymisch - aan elkaar: mer/mère/meren 
(Van de Koele Meren...), mère/terre... Of: 
pèré/poire/peire/peer/pear. Beeldrijmen: via 
de mère/terre/mer worden weiden wiegende 
zeeën, aardvoren zijn zeegolven, golven zijn 
heuvels en heuvelruggen en ruggen, de berg 
is ook een driehoek en een trapezium en een 
eikel en een rok, het landschap is een 
lichaam met huidplooien en schaamlippen, 
de schoot is een grot, een peer een berg, 
enzovoort. Telkens wordt een metafoor of 
een vormgelijkenis of contiguïteit verdicht 
of kortgesloten: ‘A staat voor B’ wordt ver
dicht tot ‘A = B’. Door de taal op die ma
nier rondjes te laten lopen, wordt het punt 
aangeduid waar de taal stopt (of begint).

Un perpétuel refus de soi

De topologie van deze mythische laag telt 
drie ‘plaatsen’ : “cette aspiration du paysage 
peut être compris comme la quête de la mère 
- parfois au contraire il s’agit de la fuite de 
la mère. En tout cas un perpétuel refus de 

soi.” [5] Er is het Landschap of de ‘lege we
reld’ die het Begin spiegelt maar zelf geen 
substantie of gezicht heeft; het is het vlak 
waarop de voorstellingen van het Begin ge
projecteerd worden. Dan zijn er nog het ‘ik’ 
en die ‘verloren aanwezigheid’ van het Be
gin. De Cordiers figuren portretteren steeds 
een van deze beide.

Het ik dat door te zwijgen aan de taal 
wil ontkomen, en bovendien al helemaal 
niet ter wereld wou komen, keert zich om 
naar een Begin dat onvermijdelijk ‘vrouwe
lijk’ is. Het Begin is iets waaruit men te 
voorschijn is gekomen en waarin men dus 
ook kan verdwijnen. Tets’ is bijna teveel 
gezegd: het gaat om een Grote Aanwezig
heid, die hier en daar duidelijk wordt, maar 
verder zonder contouren en dus ook vorm
loos is. Het Begin is vrouwelijk, maar heeft 
geen gezicht. Het is niet ‘iemand’ die men 
als een 'liefdesobject' kan willen of bezit
ten. Het is opvallend hoe in het oeuvre van 
De Cordier het gezicht, de blik en dus het 
face à face geheel ontbreken. De aanwezig
heid is vaag lichaam: geen gespannen vel 
maar een poreuze opperhuid, die opent en 
sluit, verhardt en afscheidt, met een diffuus 
inwendig leven dat zich niet concentreert 
tot een gezicht of een blik of een stem. (Alle 
sculpturen, om het even wat ze voorstellen, 
en zelfs de schilderijen hebben dezelfde 
‘huid’.) Deze oerkracht wordt, zoals de oude 
moedergodinnen, niet antropomorf of door 
een vrouw voorgesteld, maar door een steen, 
een zuil, een piramide of - zoals in de oudste 
Venusvoorstellingen - door een driehoek. 
Het is deze archaïsche vrouwelijkheid, die 
door het monotheïsme gedesacraliseerd en 
verdrongen wordt, maar in het ‘onzuivere’ 
katholicisme terugkeert via de figuur van 
Maria en via de fascinatie voor de ‘ge
boorte’ van de Zoon, die De Cordier uit de 
Westerse religieuze cultuur filtert en in zijn 
Vrouwedingen & Vrouwelijkheden reac
tiveert. [6] Van Moeder Maria, Berg en 
Mantel van Barmhartigheid, de Madonna 
met de blauwe hoofddoek van Antonello 
da Messina, tot de huwelijkstent, tot de 
Trou-Madame... (“Ik wil vanavond slapen
gaan met alle vrouwen. En/vragen dat ze 
me in zich verborgen houden. Ik Wil/in alle 
vróüweh blijven slapen/ Ik slaap sléchts mét 
één vrouw, maar z’is waarschijn/lijk alle 
vrouwen samen” [7]).

De basisvorm van het ‘ik’ dat door het 
Begin wordt afgescheiden, is nietig en klein 
en daarom wél duidelijk. Er zijn eén paar 
varianten, maar de belangrijkste voorstel
lingen zijn de aardappel en de peer. De aard
appel - het uitsteeksel dat op de 'moeder- 
aardappel’ groeit en afbreekt — of de bol
vorm fixeert het ‘punt’ of het ‘midden’ van 
de subjectiviteit, dat echter zo in donkerte 
is gewikkeld dat het wel een omgeving ge
waarwordt, maar deze niet percipieert. De 
huid voelt wel een omgeving, maar het ‘ik’ 
ziet en hoort niets. De voorstelling van de 
peer vindt zijn oorsprong in De Cordiers ‘in
dividuele mythologie’ : bij zijn moeilijke ge
boorte werd hij verlost met de tang en zo 
kwam het kind blauw en met een peer
vormige schedel ter wereld. “I am a pear, 
I am a pear, I am a pear.” Dit ikbeeld is, ge
heel zoals het binnen die oudste mythische 
constellatie past, nog niet seksueel gediffe
rentieerd. De peer - en volgens De Cordier 
zeker de conférencepeer - is mannelijk en 
heeft een fallusvorm, maar wordt wanneer 
ze doorgesneden is een vrouwenschoot, en 
tegelijk de ‘weg’ in het landschaplichaam 
van mère/terre, enzovoort. Het geslachts
verschil dat van de ander iemand, en dus 
iemand anders maakt en dat het verlangen 
van het ‘ik’ bepaaldheid kan geven, verneemt 
men slechts in de taal. Daar wordt het ‘ik’ 
een ‘hij’ of een ‘zij’, en kan men vervolgens 
op zoek gaan naar de ‘realiteit’ die dit ver
schil moet vullen. De peerbeelden bestaan 
voor het geslachtsverschil, ze bevatten nog 
de beide geslachten, ze zijn ‘Alles’ in het 
klein.

De voorstellingslaag waarmee De Cordier 
werkt is primitief en zwaar. Het is bijna on
voorstelbaar dat iemand aan het eind van 
de twintigste eeuw opnieuw met deze oer
beelden aankomt en ernstig genomen wordt. 
Dat lukt alleen maar omdat De Cordier erin 
slaagt kunst te maken en geen godsbeel
den. Om effectief ‘kunst’ te kunnen ma
ken moet De Cordier echter de primitieve 
werking die deze beelden als vanzelf uit
oefenen, stilleggen en de beelden transfor
meren tot ‘proposities’ of‘kunst-voorstellen’, 
die afstandelijk bekeken en als kunst 
geapprecieerd worden. Dit gebeurt, voor
eerst, door de archaïsche - en dus eigenlijk 
geheel adequate - reactie op deze archaïsche 
beelden, maar dan als een anomalie, in het 

oeuvre zélf op te nemen. De zaak is name
lijk dat De Cordier in 1988, in een tentoon
stelling in het Zuid-Franse Puycelsi, de 
Lijdensvanger naast de kerk geplaatst heeft. 
De dorpelingen hebben, na een geheime ver
gadering, het beeld ’s nachts over de muur 
van het kerkplein de berg af gekieperd. 
De Cordier beschouwt de episode niet als 
een anekdote: ze is een belangrijk moment 
geworden in zijn ‘individuele mythologie’ 
en wordt in zijn oeuvre geïntegreerd. De 
angst van de dorpelingen bewijst immers 
- van kunst moet men geen schrik hebben - 
dat de Lijdensvanger eigenlijk geen kunst 
was. De dorpelingen hebben, precies door
dat ze niets van kunst af weten, de archaïsche 
lading van De Cordiers beeld zeer goed be
grepen. Door het ‘misverstand’ in het 
‘oeuvre’ te integreren wordt de archaïsche 
kracht van het werk geïllustreerd en wordt 
tegelijk de weerstand en irritatie bij de 
‘moderne’ beschouwers voorkomen. Wij 
kunnen niet anders dan die reactie goed be
grijpen maar zullen zélf de Lijdensvanger 
wel als ‘kunst’ blijven zien...

De tweede strategie om van deze my
thologie kunst te maken is, ook hier, het ci
taat. Het discours dat via titels en bijschrif
ten deze werken begeleidt, presenteert zich 
niet als ‘oorspronkelijk’ maar als een citaat. 
De voornaamste referenties hier zijn de 
christelijke mystici Johannes van het Kruis 
en Theresa van Avilla, waarvan De Cordier 
uitspraken en beelden overschrijft en her
gebruikt, en waarmee zijn kunstenaars
personage zich speels identificeert: Thierry 
De La Croix. Waardoor De Cordier ook hier 
in het midden laat wat hij van dit regres
sieve beeldcomplex wel en niet voor zijn 
rekening neemt.

Noten

[1] Thierry De Cordier & Catherine de 
Zegher, Gesprekken in Sch., in: Over de Ka
mer der Gedachten (catalogus), Biënnale 
van Venetië, 1997, p. 9.
[2] Het discours dat het kunstenaars
personage De Cordier voert, is accuraat ge
typeerd in teksten van onder andere Bart 
Cassiman en Lieven Van Den Abeele, en 
vooral in Eenzaam op de marktplaats van 
Stefan Hertmans. Zie Bart Cassiman, Het 
Relaas van een wanhoop; over de meester 
van Schorisse, Thierry De Cordier, in: Kunst 
& Museumjournaal 3, nr. 5, 1992; Lieven 
Van Den Abeele, Thiery De Cordier: zelf
portret als kunstenaar in: Ons Erfdeel, nr. 5, 
1994; Stefan Hertmans, Eenzaam op de 
marktplaats. (Over het werk van Thierry 
De Cordier), Hayen, Brussel, 1995.
[3] De Cordier heeft bij verschillende ge
legenheden over zijn ‘bilinguisme’ gespro
ken, maar de basistekst is Over bilinguisme, 
verschenen in het themanummer van 
Dietsche Warande & Belfort, nr. 2, 1994, 
pp. 155-159.
[4] Opschrift op het werk Le grand 
Masturbateur/De Grote Bevlekker (PsychanaL ) 
(1988-1991); reproductie: Thierry De Cordier. 
De Wijnjaren (1982-2002), Ludion, Gent/ 
Amsterdam, 2002, p. 163.
[5] Ibid.
[6] Vrouwedingen & Vrouwelijkheden is 
de groepsnaam voor een reeks tekeningen; 
zie óp. cit. (noot 4), pp. 172-188.
[7] Uit het gedicht Slapende Vrouwen, in: 
DWB nr. 2, 1994, p. 194.
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Thierry De Cordier, Ik, 1990 

Thierry De Cordier. De Wijnjaren 
1982-2002 geeft het eerste brede 
overzicht van het werk van Thierry 
De Cordier, die tot nu toe zeer voor
zichtig is geweest in het publiceren 
van zijn werken. Het belangrijkste 
beeldmateriaal uit het Tekeningen- 
boek, verschenen naar aanleiding 
van de SMAK-tentoonstelling van 
1999, is opnieuw opgenomen. Er 
zijn wel enkele opvallende omissies. 
Zo bijvoorbeeld zijn er geen afbeel
dingen van de monumentale paal- 
godinnen en van enkele belangrijke 
schilderijen. Maar er is ook veel 
nieuw materiaal, vooral uit de begin
periode. Algemeen gesproken geeft 
het geheel een samenhangend en 
overtuigend beeld van het oeuvre. 
Behalve veel beeldmateriaal en 
mooie teksten en tekstfragmenten van 
De Cordier zijn er ook commentaar
teksten. Informatief zijn twee korte 
interviews van Xavier Tricot met de 
kunstenaar, een korte tekst van Bart 
De Baere over de Wereldtoespraken, 
en een bladzijde van Emest Bellinck 
over het Na-landschap (de installatie 
van drie schoften die De Cordier in 
1992 in Kassei heeft getoond). En 
dan zijn er vier langere, beschrij
vende teksten van Bernard De wulf, 
en de poëtische bijdragen van Stefan 
Hertmans, Anna Luyten en Peter 
Verhelst. De Wijnjaren is niet een 
boek over De Cordier maar een boek 
van De Cordier. In het boek van 
De Cordier, die aan zijn oeuvre 
bouwt, zullen deze teksten ongetwij
feld passen - allicht zouden ze anders 
niet opgenomen zijn. In een boek over 
De Cordier zouden drie van de vier 
teksten van Dewulf zeker iets bijdra
gen: ze vertellen over het parcours en 
evoceren de gedachten- en de beeld
wereld van De Cordier helder en lees- 
baar. In een Interludium in de 
U-vorm, waarin Dewulf de kunste
naar in briefvorm rechtstreeks aan
spreekt, gaat het echter helemaal 
fout. Met de introductie van de ‘per
soonlijke noot’ verliest Dewulf elke 
afstand: “U wilt er net als wij aan 
uit raken, en ik aan u en de lezer aan 
ons- en wij allemaal samen aan 
haar, de wereld.” Of nog: “Uw werk, 
ik kom er niet uit, niet helemaal, he
lemaal niet. - Gelukkig. Beeldt u zich 
in dat het uitlegbaar was, dan had het 
net zo goed niet kunnen bestaan, dan 
had er niet over geschreven hoeven 
te worden.” Nog meliger kan niet. 
Verder had het boek er veel bij ge
wonnen indien Stefan Hertmans 
simpelweg zijn tekst De kunstenaar 
op het marktplein had laten herdruk
ken. Zijn ‘parallel’-tekst die de 
Lijdensvanger laat spreken, evenals 
de tekst van Anna Luyten die zich 
vanuit De Moeder-figuur recht
streeks tot de kunstenaar richt, even
als de poëzietekst van Peter Verhelst 
die een cordieriaanse ‘ik’-bol laat 
spreken, zijn er te veel aan. Los van 
dit boek, als zelfstandige teksten, kun
nen ze misschien tot hun recht komen, 
maar zo dicht bij deze beeld- en tekst
collage van De Cordier zijn ze over
bodig en worden ze alleen al door het 
ene gedicht Champignonnière van 
De Cordier naar huis gespeeld. Het 
genre van de ‘paralleltekst’, waarbij 
men vrij literair-persoonlijk asso
cieert ‘in de omgeving’ van plas
tische kunstwerken, is een zeer 
moeilijk genre. In de regel kan men 
beter gewoon opschrijven wat men 
over een werk denkt.
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boven:
Venus van Paphos, Venusbeeld in een tem
pel zoals afgebeeld op een oud-griekse 
munt, illustratie uit: Abbé De La Chau, 
Dissertation sur les Attributs de Vénus, 
Paris, 1776, p. 25.

midden:
Antonello da Messina, Maria Annunziata, 
ca. 1475

onder:
Thierry De Cordier, Madonna-met-de-buil, 
1999

Thierry De Cordier. De Wijnjaren 
(1982-2002) verscheen in 2002 bij 
Ludion, Muinkkaai 42, Gent (09/
233.48.16; info@ludion.be)
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Naar een andere geschiedenis van de kunst in België 
van 1975 tot heden

Problemen, hypotheses en onderzoeksvoorstellen

Koen Brams & Dirk PÜLTAU
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Kunst in België van 1975 tot heden. 
Schaamteloos neutraal roept deze omschrij
ving meteen alle tegenspraken en proble
men van de hedendaagse kunstgeschied- 
schrijving voor de geest. De kunstproductie 
is geglobaliseerd - en reeds lang voor er van 
die term sprake was. Terwijl Belgische kun
stenaars op een internationale scène opere
ren, gebruiken buitenlanders België als een 
uitvalsbasis. Schrijven over kunst in België 
is dus hoe langer hoe meer schrijven over 
de gemondialiseerde kunstproductie op het 
grondgebied België. Daarnaast zijn de mo
dellen om een kunsthistorisch verhaal te 
vertellen in diskrediet geraakt. Schrijven 
over de kunst na 1975 kan dus niet meer 
binnen het traditionele raamwerk dat de 
kunst als een proces van actie en reactie 
beschrijft.

Op deze verschuivingen moet een ge
schiedenis van de kunst in België na 1975 
een antwoord vinden. Niet dat er over de 
kunst in België niets specifieks te zeggen 
valt. De specifieke staatkundige situatie en 
de gebrekkige institutionele infrastructuur, 
om slechts twee in het oog springende fac
toren te noemen, hebben zeker een gevolg 
gehad voor de kunstproductie op dit grond
gebied. Maar deze ‘gebrekkige infrastruc
tuur’ kan niet ervaren, laat staan beschre
ven worden, zonder de achtergrond van een 
internationale kunstwereld. België, zo zegt 
men dan, had een achterstand met het bui
tenland. Pas binnen dat internationale per
spectief krijgt de lokale realiteit van België 
betekenis. Een alternatieve kunstgeschiede
nis zal dus elke lokale ‘eigenaardigheid’ op 
zijn internationale condities moeten onder
vragen. Bovendien zal zij in een kunst
wereld voorbij elke kunsthistorische 
teleologie des te meer aandacht moeten ge
ven aan de institutionele en maatschappe
lijke condities waarbinnen kunst functio
neert.

Niet alleen ‘België’ en ‘de kunst sinds 1975’ 
dwingen ons tot een andere benadering; er is 
een bijkomend probleem dat we simpel kun
nen aanduiden door ons actieterrein even 
anders te benoemen: ‘de kunst in België 
tot 2002’. Doordat de beschreven periode 
tot op vandaag doorloopt, stelt zich des te 
scherper het probleem van de actualiteit van 
het kunsthistorische perspectief, en van de 
betrokkenheid van de auteurs.

Er is in korte tijd enorm veel veran
derd in de kunst, dat is de stellige intuïtie, 
en toch is het moeilijk om te preciseren wat. 
Men heeft het immers nog meegemaakt en 
meebeleefd. Doordat men in de stroom van 
de ontwikkelingen is meegestapt, heeft men 
het verglijden van de geschiedenis niet op
gemerkt. Toch hoeft men de waan van de 
dag maar even te vergeten, om te bemerken 
hoe anders de scène er is gaan uitzien. Kun
stenaars zijn op de achtergrond geraakt; 
andere kunstenaars zijn daarvoor in de 
plaats gekomen; de posities in de kunst
wereld zijn verschoven. Tegelijk is het 
moeilijk om al die verschuivingen te over
zien. De blik op dit recente verleden 
bevreemdt door een perspectivische verkor
ting. Het gebeurde is ver én nabij, ver om
dat men de afstanden aan het eigen men
senleven meet, en nabij omdat niets ondub
belzinnig tot de geschiedenis behoort - de 
bepalende spelers van gisteren zijn immers 
nog werkzaam, ook al zijn ze minder in 
beeld.

Twee blikken, een kunstkritische en 
een kunsthistorische, kruisen elkaar in dit 
perspectief op de historische actualiteit. De 
‘kunstkritische’ blik observeert hoe - hic et 
nunc - kunstgeschiedenis wordt geprodu
ceerd. De kunsthistorische blik historiseert 
dit ‘inactuele heden’, en kijkt ernaar met het 
sérieux waarmee vorsers zich over een 
ouder tijdvak buigen. Dat vereist een per
manente reflectie op het tijdgebonden ka
rakter van de eigen perceptie. Hoe voorko
men we dat ons beeld van die recente pe
riode de typische percepties van onze tijd 
verdubbelt - percepties die juist het voor
werp van onderzoek moeten uitmaken? Om 
een concreet voorbeeld te geven: hoe kun
nen we nadenken over de mediatisering en 
de popularisering van de hedendaagse kunst 
zonder in een stereotiep cultuurpessimisme 

te vervallen dat slechts het spiegelbeeld 
vormt van het fenomeen zelf? Men is ge
neigd te denken dat men over zo’n jong 
verleden geen (kunsthistorische) uitspraken 
kan doen. Dat zegt iets over onze dubbel
zinnige verhouding tot dat verleden. Maar 
die dubbelzinnigheid verblindt niet alleen: 
het letterlijke doorleven van het recente ver
leden schept ook andere perspectieven. Men 
was er niet alleen zelf bij, men kan ook met 
de betrokkenen gaan spreken - gesprekken 
die doorgaans in de plaats komen van het 
klassieke historische bronnenmateriaal, dat 
men desondanks ook zoveel mogelijk moet 
aanspreken.

De geschiedenis van de kunst in België 
na 1975 zal dus in drie opzichten een andere 
kunstgeschiedenis moeten zijn: ze zal geba
seerd zijn op een nieuwe notie van geogra
fische specificiteit, op andere methodes om 
de kunsthistorische realiteit op verhaal te 
brengen, en ze zal worden begeleid door een 
fundamentele reflectie op de eigen subjecti
viteit. Ze moet het aanmaken van kunstge
schiedenis (op het moment dat het plaats
grijpt) ‘kunstkritisch’ willen reflecteren, en 
tegelijk moet ze het tijdgebonden moment in 
de kunstkritische blik quasi-kunsthistorisch 
objectiveren en reflecteren.

Wat is dan de agenda van deze andere kunst
geschiedenis? Die draait zowel om de kunst
historische feiten als om de beeldvorming 
van deze feiten. Het onderzoek zal ten eer
ste de ‘officiële’ feiten en beelden aan een 
kritische revisie onderwerpen, en ten tweede 
andere feiten en andere beelden opsporen 
én ontwerpen. Feiten en beeldvorming van 
feiten, zichtbare en onzichtbare feiten: we 
opteren hier bewust voor een bordtekening 
die abstractie maakt van de verwevenheid 
van de geschiedenis en haar bemiddeling 
in historische beelden. Natuurlijk zijn beide 
niet los te koppelen; er bestaan geen feiten 
die niet al in beeldvorming verstrikt zitten. 
De opsplitsing in polaire begrippen laat ech
ter toe scherp te stellen op de kritische 
spanningsruimte waarbinnen een alterna
tieve kunstgeschiedenis zich beweegt. De 
noties ‘feit’ en ‘beeld’ moeten daarbij zui
ver begripsmatig worden opgevat, vergelijk
baar met het ‘subjectieve’ en het ‘objectieve’ 
in een dialectisch model.

Wat de feiten betreft, stelt een alter
natieve kunstgeschiedenis vragen als: welke 
feiten omvat de bestaande geschiedenis, en 
welke feiten zijn onder de mat geveegd? 
Welke kunstenaars hebben de overzichtsar
tikels of -werken gehaald, en welke niet? 
Welke galeries worden tot op de dag van 
vandaag geroemd en welke niet? Welke be
middelaars, in de meest ruime zin van het 
woord, worden gewaardeerd en welke niet? 
Een alternatieve kunstgeschiedenis zal de 
bemiddelde feiten vervolgens met nieuw fei
tenmateriaal confronteren. Ze zal feiten op
sporen die ofwel onzichtbaar zijn gebleven, 
ofwel nog nauwelijks werden gevaloriseerd.

Wat de beeldvorming rond de feiten 
betreft, zal zij de bestaande beeldvorming 
duiden en het ontstaan en de ontwikkeling 
ervan schetsen. Hoe zijn deze kunst
historische verhalen geconstrueerd, en 
welke belangen stonden op het spel? Ook 
hier wordt een doorlichting van publieke en 
gecanoniseerde ‘geschiedenisbeelden’ ge
koppeld aan het detecteren en configureren 
van nieuwe beelden. Het onderzoek zal ook 
niet-publieke ‘beeldvorming’ omvatten 
- beelden die geproduceerd werden buiten 
de officiële kanalen. Hoe ziet het artistieke 
klimaat eruit als we uitsluitend vertrekken 
van private verzamelingen, en ook de ver
zamelingen van Belgische kunstenaars daar
bij betrekken? Welke beelden - ook in de 
letterlijke betekenis van het woord: beeld- 
bestanden - hebben critici en kunst
liefhebbers opgebouwd en welk beeld wordt 
ons aldus geboden op de tentoonstellings- 
geschiedenis?

Een dergelijk onderzoek ontleent in de 
Belgische context zijn bijzonder gewicht 
aan de krachtige monopolisering van de 
beeldvorming, die namelijk al sinds het 
einde van de jaren vijftig in hoge mate be
paald wordt door een beperkte schare 
apologeten van de actuele kunst. Hun en
gagement voor actuele kunst ging de geschie
denis in onder begeleiding van de eigen her
inneringen en strijdverhalen. Dat ze opkwa
men voor een publiek draagvlak voor 
actuele kunst, verklaart meteen ook de dis
cursieve eenstemmigheid rond hun initiatie

ven: precies de context die een veelstemmige 
discursieve cultuur mogelijk maakt, ontbrak 
in België. Spelers die beeldcorrigerend had
den kunnen optreden - zoals de kunstkritiek 
of het wetenschappelijk onderzoek - beston
den in België niet of hebben nooit een rol 
van betekenis gespeeld.

Tenslotte nog iets over het kunsthistorische 
instrumentarium dat een dergelijke onder
zoekspraktijk vooronderstelt. Wie de onder
staande onderzoeksvoorstellen doorneemt, 
zal merken dat de eigenlijke inzet van het 
onderzoek doorgaans kan worden samen
gevat in één woord: contextualisering. De 
opdracht bestaat er in, voortdurend nieuwe 
discursieve contexten aan te brengen rond 
het kunsthistorische materiaal. Feiten wor
den in hun historische context geplaatst, een 
artistieke realiteit wordt in een maatschap
pelijke en institutionele context gesitueerd, 
bekende feiten worden door minder be
kende feiten omkaderd, de publieke beeld
vorming met minder publieke beelden ge
confronteerd. Om een dergelijke kunst
historische praktijk mogelijk te maken is een 
exhaustieve databank onontbeerlijk. In deze 
databank moeten idealiter alle ‘gegevens’ 
met betrekking tot de Belgische kunst zijn 
opgeslagen. De gegevens moeten langs ver
schillende ingangen toegankelijk zijn: per
sonen (van kunstenaar tot verzamelaar), in
stellingen (van kunstinstellingen tot over
heidsinstellingen en sponsors), tentoonstel
lingen, kunstwerken. Het databestand moet 
ook de feedback op de beeldende kunst in 
kaart brengen, en dit in de ruimste zin van 
het woord. Bij het geschreven discours in
zake Belgische kunst moet bijvoorbeeld ook 
het werk aan de universiteiten in binnen- en 
buitenland worden betrokken. De officiële 
visualisering van presentaties (door het 
museum, de galerie, een door de kunstenaar 
gevolmachtigde fotograaf) moet er naast 
beelden staan die door de organisatie weer
houden werden of beelden die gemaakt zijn 
door ‘andere’ bezoekers, professionals uit 
binnen- en buitenland, verzamelaars, critici 
of dilettanten.

De databank omvat in principe alle 
gegevens met betrekking tot de beeldende 
kunst die in een bepaalde tijdspanne is ge
produceerd. Zij is een bulk van feiten, een 
massale nevenschikking van data waarin, 
net zoals in een archief, alles even belang
rijk is; pas wanneer iemand zich er een weg 
in baant, ontstaat hiërarchie en dus beteke
nis. Deze kritische arbeid impliceert keu
zes voor bepaalde gegevens en de verwaar
lozing van andere. Hieronder volgt een aan
tal van dergelijke ‘keuzes’. Het zijn 
onderzoeksvoorstellen die in principe met 
andere voorstellen kunnen worden aange
vuld. Bij elke case schetsen we de doelstel
lingen van het onderzoek, en formuleren we 
hypotheses en cruciale onderzoeksvragen.

Beleid en cultuurpolitiek

Het afgelopen decennium is de overheid 
zich meer gaan interesseren voor de beel
dende kunst. De ontwikkeling van een be
leid en de toename van financiële middelen 
zijn daarvan de gevolgen. De geschiedenis 
van deze relatie moet echter nog worden 
geschreven. Interessant zou zijn om daar
bij na te gaan waarom de overheid zolang 
een passieve houding aannam tegenover het 
veld van de beeldende kunst. Heeft dit te 
maken met een perceptie van de beeldende 
kunst als een private zaak - een zaak van 
‘verzamelaars’ ? Wat is anderzijds de rol van 
de politiek geweest bij bepaalde benoemin
gen en bij de oprichting van bepaalde in
stellingen? Te denken valt aan de dubieuze 
geschiedenis van de oprichting van het 
MUHKA, en de rol van voormalig minister 
van Cultuur Karel Poma daarin. Hoe heeft 
het centrale aankoopbeleid van de overheid, 
de Belgische staat en vervolgens de 
Vlaamse en Waalse Gemeenschap, zich 
ontwikkeld? Wat zijn de verschillen tussen 
de twee regio’s? Is de recente opwaardering 
van de (hedendaagse) beeldende kunst op 
de Kabinetten Cultuur - in Vlaanderen gin
gen de middelen de hoogte in, Wallonië 
opende zopas een museum voor heden
daagse kunst - te verbinden met een alge
mene acceptatie van de kunst? Zijn er ook 
echo’s op de lagere beleidsniveaus? Wat is 
bijvoorbeeld de rol van de hedendaagse 
kunst in de beleidsplannen van gemeenten 
en provincies in de jaren ’70, ’80 en ’90?

België

De recente kunstgeschiedschrijving leert 
ons om kunsthistorische verhalen als con
structies te zien. Als hét Belgische kunst
historische verhaal na 1975 door één con
structie werd beheerst, dan is dat wel de 
mythe van de Belgische identiteit. Centraal 
in deze mythe staat de genealogie van Ensor, 
Magritte en Broodthaers. Hun beeldend en 
mentaal erfgoed wordt al enige tijd bestem
peld als de ruggengraat van de Belgische 
kunst. Onder de topoi die dit identiteits- 
discours stofferen, vinden we bijvoorbeeld 
een bijtende of subversieve ironie, een bij
zondere gevoeligheid voor de dubbele bo
dems van de taal, en een aangeboren zin 
voor onafhankelijkheid. Waar liggen de 
wortels van dit beeld van de Belgische 
kunst? Iemand moet dit idee toch als eerste 
hebben gehad? Hebben de bestanddelen van 
dit beeld een en dezelfde bron, of zijn ze 
vanuit verschillende hoeken en op verschil
lende tijdstippen het discours binnengeslo
pen? Welke mensen hebben dit beeld ont
wikkeld en wat waren hun agenda’s? Wat is 
het aandeel van het in België geproduceerde 
discours en welke rol hebben buitenlanders 
gespeeld die zich met de Belgische kunst 
gingen bezighouden? Hoe is dat beeld ver
volgens tot de toonaangevende visie op de 
Belgische kunst kunnen uitgroeien?

Bij wijze van hypothese zou men een rela
tie kunnen leggen tussen de clichévorming 
rond Belgische kunst en het succes van de 
Belgische kunst op de internationale scène 
sinds de tweede helft van de jaren tachtig. 
Heeft het beeld van de Belgische kunst als 
promotioneel argument, als label op de 
kunstmarkt gefungeerd? Hebben kunste
naars daarop ingespeeld, en welke kunste
naars hebben daarvan geprofiteerd?.Ten 
koste van welke oeuvres is dit gebeurd? Het 
valt op dat oudere teksten - van de beginsel
verklaring van Mare Callewaert in de cata
logus van de openingstentoonstelling van 
G58 Hessenhuis (Antwerpen, 1958-1959) tot 
de teksten van Wim Van Mulders rond 
1980 —juist de intemationaliteit van de 
Belgische kunst beklemtonen. Ze lijken haar 
juist bewust te willen ‘deprovincialiseren’. 
Hoe werd het internationale karakter van de 
Belgische kunst beargumenteerd? Hoe komt 
het dat deze gedachte losgelaten werd? Heeft 
de algemene herwaardering van het regio
nale in de jaren tachtig een rol gespeeld?

Een nuttige denkoefening: leg alle werken 
die België thematiseren of naar België ver
wijzen naast elkaar. Te denken valt aan werk 
van Marcel Broodthaers, Jean Schwind, 
Jacques Charlier, Guillaume Bijl, Luc Deleu, 
Wout Vercammen. Welk beeld van België 
wordt door deze kunstwerken gegenereerd? 
In zijn reflectie op de institutionele condi
ties van de kunst betrekt Marcel Broodthaers 
niet enkel de historische gelaagdheid van het 
‘instituut kunst’ - dat zijn oorsprong heeft in 
de negentiende eeuw - maar ook de lokale 
verschijningsvorm van dat instituut. Mis
schien kunnen we het gebruik van het pro
vinciale (en van de betekenaar ‘België’) bij 
Broodthaers vanuit die hoek bekijken. 
Broodthaers herinnert er ons aan dat kunst 
die haar institutionele condities reflecteert 
ook de plaatselijke verschijningsvorm van 
die condities kan meenemen in het werk. 
Wanneer kunst haar productievoorwaarden 
als materiaal gebruikt, kunnen ook lokale 
‘voorwaarden’ — de sociale condities waarin 
kunstenaars werken, de toestand van het 
institutionele kader of van de plaatselijke 
'kunstscène' - mee in beeld komen of ten
minste de kritische strategie stofferen. De 
specifieke ervaring van die conditie binnen 
een lokale ruimte kan het werk ‘kleuren’. 
In die lijn kan men de uitspraak van 
Wim Van Mulders uit 1983 begrijpen dat 
Broodthaers “de onoplosbare contradicties 
van de Belgische kunstenaar in een arche
typische vorm gegoten heeft”. De vraag is 
dan in welke mate de institutionele achter
stand in België en het contrast met een 
steeds intemationaler functionerende kunst
wereld bepaalde artistieke strategieën be
paald heeft. Is het “gevoel tegen een homo
geen internationalisme te moeten optomen” 
(Van Mulders) ook in de kunst zelf terecht
gekomen? Men kan daarbij denken aan de 
vroege werken die Jacques Charlier maakte 
over de werkzaamheden van de provinciale 
technische dienst van Luik. Vermeldenswaard
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teressante cases betreffen bijvoorbeeld de 
tentoonstellingen Chambres d’Amis en 
Het sublieme gemis: zonder afbreuk te wil
len doen aan de verdiensten van de cura
tors, Jan Hoet en Bart Cassiman, zou een 
onderzoek naar de invloed van bepaalde 
deelnemende kunstenaars (en auteurs) een 
meer genuanceerde kijk kunnen bieden op 
het maken van tentoonstellingen. Welke 
impact hebben kunstenaars gehad op de 
vorming van collecties (te denken valt hier 
aan de rol van Royden Rabinowitch in het 
Museum van Hedendaagse Kunst van Gent, 
het latere SMAK)?

Een verborgen bron van kunsthistorische 
beeldvorming is de verzameling vair de kun
stenaar. Veel kunstenaars verzamelen ook 
kunst. Op welke wijze doen ze dat? Kun
nen uit de verzameling van een kunstenaar 
artistieke denkbeelden worden gedistilleerd, 
en hoe zijn die te typeren? Vallen die artis
tieke denkbeelden naadloos samen met de 
eigen praktijk van de kunstenaar? Verzame
len kunstenaars op een andere manier dan 
niet-kunstenaars? Op welke wijze haken die 
keuzes in op andere beslissingen, bijvoor
beeld in de vorm van selecties voor artis
tieke projecten? Interessant zou ook zijn om 
na te gaan wat de verschillen zijn tussen de 
manier waaróp het oeuvre van een kunste
naar in tentoonstellingen wordt gecon- 
textualiseerd, en de context die de kunste
naar in zijn verzameling schept. Zijn èr zin
volle contrasten tussen die private en die 
publieke: beeldvorming? Valt daar iets uit 
te besluiten?

De ‘kunstwereld’

is ook dat Guillaume Bijl zijn eerste instal
laties onder het motto S. O.S. Kunstliquidatie 
présenteerde. De meticuleuze reconstruc
ties van ruimtes zoals een autorijschool 
(Autorijschool Z in Galerij Ruimte Z, Ant- 
werpen, 1979)eneen beroepsheroriëntatie- 
centrum (Cultureel Centrum De Warande, 
Turnhout, 1980) kaderden in een fictieve 
maatregel waarbij ruimtes mét culturele 
doeleinden (zoals het presenteren van actu
ele beeldende kunst) werden getransfor
meerd tot ruimtes mét een praktisch en eco
nomisch nut. (Als redenen vermeldt het bij
behorende document onder méér “het dé
graderende karakter van nieuwe kunst- 
tendensen” en “de anarchistische instelling 
van vele hedendaagse kunstenaars”.)

De voorgaande tease’ houdt een poging in 
om de specificiteit van een deel van de 
Belgische kunst vanuit een strikt institutio
neel en sociologisch kader te begrijpen. Men 
mag zich echter niet door politieke pudeur 
laten leiden, eh moét ook een nóg riskantere 
vraag durven stellen: is ér iéts te zeggen óver 
het ‘Belgische;’ van Belgische kunst, los van 
het feit of ze nu expliciet met sociologische 
en institutionele condities werkt? Het oeuvre 
van Joseph Beuys met Duitsland verbinden, 
lijkt niét zinledig en niét helemaal ongeper
mitteerd- Aan Daniël Buren een ‘Franse’ sen
sibiliteit toeschrijven, is al delicater en mis
schien zelfs politiek incorrect, zeker voor 
een oeuvre dat zo’n kritisch; demystifiërend 
en verlicht imago hééft; En tóch, hoé Verra
derlijk dèrgélijke uitspraken óok mógen 
zijn,men kan zich vaak niét vàn deindruk 
ontdoen'dat er ‘iets’ aan beantwoordt. Zo
als wij soins opmerken dat een bepaald werk 
alleen maar in Duitsland, Frankrijk óf Ne
derland gemaakt kon zijn - al doen we dat 
meestal slechts mondeling - zo zegt de bui
tenlander dit wellicht ook over sommige 
Belgische kunst. Hebben dergelijke uitspra
ken nog iets te betekenen? Indien ja, waar 
gaat dit ‘Belgische’ dan óp terug?

Buitenlanders in België

De kunst in België is niet alleen de kunst 
van Belgen. De grenzen van het onderzoek 
vallen samen met de grenzen van het grond
gebied België, maar op dat grondgebied is 
werk verricht door Belgen én buitenlanders. 
Zelfs als deze laatsten geen fysiek werk 
hebben nagelaten, dan nog heeft him tijde
lijke of langdurige aanwezigheid het bééld 
van de Belgische situatie bepaald. Hoé kan 
hun impact worden getypeerd? Kan men 
gewag maken van ‘invloed’, en van Welke 
aard is die invloed dan? Of bestaat hun rol 
ér vooral in te bemiddelen bij de internatio

nale vernetwerking van Belgische kunste
naars? Wat is de betekenis (geweest) van 
de aanwezigheid van kunstenaars zoals 
David Lamelas, Craigie Horsfield, Eran 
Schaerf, Royden Rabinowitch? Welke (uit
eenlopende) praktijken én rollen hebben 
deze buitenlandse kunstenaars hier ont
plooid, en welke Sporen hebben ze nagela
ten?

Is er een internationaal profiel van België 
te maken op grond van de kunstenaars en 
andere actoren die specifiek in België ac
tief, zijn geweest, of er een of andere 
geprivilegieerde band mee hebben? Eigen 
aan een internationaliserende kunstwereld 
is dat iedereen er hoe langer hoe méér met 
iedereen in contact komt. Wil men dan toch 
nóg op zoek gaan naar wat het ‘netwerk 
België’ onderscheidt, dan moet men zich 
richten op de ‘gaten’ in het netwerk, de 
omissies in het landschap. Welke kunst is 
hier niet gerecipieerd? Zijn er belangrijke 
buitenlandse kunstenaars die quasi-afwezig 
zijn in het verhaal van de kunst in België 
na ’75, of die er opvallend laat in opdui
ken? Kan men daar iets uit concluderen?

De curator

Wanneer hééft de curator zich als een pro
fessionele functie doorgezet in België? Welke 
Belgische curatoren zijn actief (geweest), en 
welk parcours hébben ze afgelegd? Wat is 
de specifieke bijdrage geweest van mensen 
als Marc Poirier dit Caulier, Annie Gentils 
en Laurent Jacob? Déze laatste organiseerde 
sinds midden jaren tachtig een hele reeks ten
toonstellingen met binnen- en buitenlandse 
kunstenaars, sómmigen in Espace 251 Nord, 
andere elders - bekend is dé tentoonstelling 
Investigations die in 1985 in eén onder
grondse parking in Luik plaatsvond. Een 
aantal namen keert in zijn tentoonstellin
gen steeds terug (Babis Kandilaptis, 
Jacqueline Mesmaeker...). Zijn parcours 
vormt óp zich een stevige episode van de 
Waalse tentoonstellingsgeschiedenis. Hoe 
ziet de recente geschiedenis van de Belgische 
kunst er uit als enkel gefocust wordt op het 
artistieke beleid van één curator?

Degalerist

De rol van de galerist wordt ih het discours 
over de kunstwereld doorgaans het minst 
besproken. Nochtans was de galerie gedu
rende lange tijd in België bijna het énige 
podium voor de recentste kunst. De galerist 
had dus zonder meer een sleutelrol. Wat is 
er te zéggen over de specifieke rol van de 
galerist in België? De geschiedenis van heel 

wat belangrijke galeries (zoals MTL en 
Galerie Vega) moet in elk geval nóg geschre
ven worden. Hoe hééft dé bemiddelende rol 
van de galerie zich ontwikkeld? Had de 
galerist ook in de jaren tachtig nog een sleu
telrol; en wat is de impact van bepaalde ga
leries op het veld gewéést? Eén opvallende 
speler is bijvoorbeeld Ronny Van de Velde. 
Zijn galerie aan de Uzerenpoortkaai hééft een 
tijdje als ‘muséum voor moderne kunst’ van 
Antwerpen gefunctioneerd, met tentoonstel
lingen van Marcel Duchamp, Francis Picabia 
en Georges Vantongerloo. Klopt de veron
derstelling dat zijn quasi-museale praktijk 
samenhing met het falende beleid van de 
eigenlijke musea voor moderne kunst, én 
dat dé galerie in die zin een ‘gat in de markt’ 
heeft benut? Waaróm richtte hij zijn aan
dacht óp moderne kunst? Wat was de rela
tie met hét beleid van de galerie inzake he
dendaagse kunst?

Tot op eéh zéker moment kon men de posi
tie van sommige galeristen beschrijven van
uit dé artistieke keuzes die werden gemaakt, 
en dé positie die de galerist daarmee innam, 
zijn parti-pris vöör een bepaald segment van 
de actuele kunstproductie ten koste van an- 
dere segmenten. Eén vöorbèeld daarvan is 
Galerie Joost Declercq ih de jaren tachtig 
in Gent. Zijn die artistieke keuzes publie
kelijk omschreven of verdedigd? Hóe zijn 
die artistieke keuzes te typeren? Wordt dit 
profiel van de ‘geëngageerde’ galerist nog 
belichaamd door de huidige generatie? Als 
dit nóg wel gebéurt, klopt het dan niette
min dat dit engagement eén minder beslis
sende factor is ih dé ontwikkeling van hét 
veld? Of kimneh wé stellen dat elke vorm 
van geprofileerde keuze, van ‘intolerantie’ 
ten aanzien vàn een bepaald segment van 
de actuele kunstproductie buitenspel is ge
zet?

De kunstenaar

In dé publieke beeldvorming staan bepaalde 
personèh in voor bepaalde beslissingen. Zo 
wordt automatisch verondersteld dat de keu
zes die zijn gemaakt bij de samenstelling 
van een tentoonstelling onder de exclusieve 
verantwóórdelijkheid van de curator vallen. 
Een curator maakt échter niét alleen ten
toonstellingen mét kunstwerken, maar ook 
met kunstenaars. Interessant zou zijn om na 
te gaan welke impact kunstenaars op ten
toonstellingen hebben. Bepalen zij de in
houdelijke agenda van de tentoonstelling? 
Zó ja, hoe doen ze dat? Zorgen zij ervoor 
dat andere kunstenaars bij het tentoon- 
stellingsproject worden betrokken? Hoe 
wordt die keuze achteraf gemotiveerd? In

De kunstwereld is meer dan het succes van 
Jan Fabre; Er zijn nóg veel andere ‘kunst
werelden’ - zowél in termen van artistieke 
praktijk, als mét betrekking tot de publieke 
aandacht en de financiële middelen die erin 
omgaan. Exclusieve aandacht voor succes
verhalen is een gevaarlijke reductie. Hoe 
krijg jé zicht op dié véle subvelden, die op 
professioneel niveau en wat dé publieke 
aandacht betreft meestal strikt gescheiden 
worden, maar die in de persoonlijke sfeer 
vaak in elkaar overlopen? Kunstenaars ma
ken niet alleen deel uit van een milieu rond 
een ’topgalerie’; hun persoonlijke kennis
senkring bestaat vaak uit mensen - collega- 
kunstenaars, assistenten, hulpjes - die in dé 
publieke perceptie in een heel ander sub
veld thuishoren: een régionaal galerie- 
circuit, de toegepaste kunst, het theater of 
de literatuur... Wanneer wórden dé breuk
lijnen tussen die subvelden en velden zicht
baar? Tijdens de academieopleiding, of ema? 
Welke factoren bepalen of men in (of naast) 
een bepaald circuit belandt, en welke impact 
heeft dit óp de kunsthistorische perceptie van 
het werk? In een wat verder verleden valt 
bijvoorbeeld te denken aan het wérk van 
René Heyvaert, én de circuits waarin dat 
werk terechtgekomen is.

Mediatisering vain de hedendaagse kunst

In de kunstreceptie spélen de média uiter
aard een belangrijke ról, en de vorm die de 
bemiddeling van kunst door de média aan
neemt; is dé afgelopen decennia grondig 
gewijzigd. Een eerste opvallende ontwik
keling betreft dé groeiende aandacht voor 
kunst. In vrijwel alle media— de televisie is 
een uitzondering - wórdt er louter kwanti
tatief gezien meer plaats ingeruimd voor 
kunst. Een andere ontwikkeling die hierop 
aansluit, is de toegenomen professionalise- 
ring van dé kunstbeschouwers. Kunst- 
journalistiek (en -kritiek) begint stilaan eén 
vak te wórden waar men zich volledig aan 
wijdt. Het is óok niet langer enkel maar een 
opstapje naar een beter betaalde baan als 
curator, museummedewerker of academie- 
directeur. Deze stellingen zouden moeten 
worden onderzocht: Klopt hét dat de geën
gageerde kunstkritiek plaats heeft gemaakt 
voor een vorm van professionele kunst
bemiddeling? Zijn er parallellen te trekken 
met andere ontwikkelingen, zoals de toe
nemende verweving van de media met het 
kunstbedrijf (onder meer via media- 
sponsoring)? Het zou daarnaast ook inte
ressant zijn om de oeuvres te herlezen van 
een aantal kunstcritici die doorgegroeid zijn 
naar andere rollen, zoals Bart Cassiman en 
Chris Dercon. Hoe sluit hun kunstkritisch 
werk aan bij hun latere praktijk? Stel datje
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enkel zou beschikken over de kunstkritische 
teksten van fulltime kunstjoumalisten zo
als Mare Callewaert en Jan Braet, welk 
beeld van de geschiedenis van de Belgische 
kunst van de afgelopen decennia zou je dan 
overhouden?

Grondig onderzoek moet worden gevoerd 
naar de veranderde, en nog steeds verande
rende omgang met beeldende kunst op de 
televisie. Hoe is de aandacht voor beeldende 
kunst op televisie geëvolueerd? Welk beeld 
hangt de televisie op van de maker en welk 
beeld van de beschouwer zit daarin versleu
teld? De beeldende kunst lijkt anno 2002 
volledig geaccepteerd. Hoe komt het dan dat 
de Belgische televisie voor beeldende kunst 
zo weinig kritische aandacht heeft? Waar ligt 
het omslagpunt? De zomer van 1986 zou een 
sleutelmoment kunnen zijn. De televisuele 
benadering van de opening van Chambres 
d’Amis, Initiatief ’86 en andere evenemen
ten, speelt een cruciale rol in dit verhaal. In
teressant zou verder zijn om het parcours na 
te trekken van een aantal programmamakers, 
zoals Jef Cornelis (maker van het programma 
in 1986). Wanneer was hun rol uitgespeeld, 
en wat is er voor in de plaats gekomen?

Popularisering van de hedendaagse kunst

Kunst is thuis in het museum, maar het 
museum is allang niet meer de enige be
stemming van de kunst. Kunst heeft van
daag de dag ook een rol te spelen in de open
bare ruimte, zoals pleinen en rotondes, of 
in openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen 
en zelfs gevangenissen. Het zou leerrijk zijn 
om stadsplannen van verschillende jaren 
naast elkaar te leggen en systematisch aan 
te duiden waar hedendaagse kunst getoond 
werd, ofwel in het kader van tijdelijke pro
jecten of tentoonstellingen, ofwel in de 
vorm van permanente werken bestemd voor 
de openbare ruimte.

De moderne kunst was een stedelijk pro
ject, en ook de hedendaagse kunstenaar be
schouwt de stad nog als zijn bevoorrechte 
habitat, maar de kunst en met name het 
tentoonstellingsbedrijf blijft al lang niet 
meer binnen de stadsmuren. Zij dringt nu 
ook door in de provincie en de regio’s. Er 
zou een geschiedenis van de spreiding van 
de kunst moeten worden geschreven. Het 
zou verhelderend zijn om op de kaart van 
België (en vooral van Vlaanderen) aan te 
duiden waar tentoonstellingen van heden
daagse kunst plaatsvonden en -vinden. Waar 
was er kunst te zien twintig jaar geleden, 
waar tien jaar geleden, waar verleden jaar? 
Wat verwacht men specifiek van de heden
daagse kunst, waarom mag zij niet op het 
menu ontbreken? Is zij aantrekkelijk om
dat zij een ‘in situ’ praktijk heeft ontwik
keld en dus overal ‘inpasbaar’ is, en omdat 
ze de stad daardoor in de meest letterlijke, 
ruimtelijke zin aan de consument en de toe
rist kan voorstellen - door namelijk syste
matisch alle plekken te bezetten? Is het grote 
aanbod van deze tentoonstellingen nog al
tijd terug te voeren op het succes van 
Chambres d’Amis en andere evenementen 
van het Gentse Museum van Hedendaagse 
Kunst? In welke mate hangt deze wildgroei 
samen met het slecht functioneren van de 
instituten voor actuele kunst?

De verspreiding van de hedendaagse kunst 
toont dat ze geaccepteerd is geraakt. Zij is 
op korte tijd ‘gedemarginaliseerd’, ontdaan 
van haar al te controversieel en weerspan
nig karakter. In andere landen deed zich 
wellicht een gelijkaardige ontwikkeling 
voor, maar toch vertoont het Belgische sce
nario enkele bijzonderheden. Opvallend is 
de abrupte doorbraak van de hedendaagse 
kunst in België. Terwijl in onze buurlanden 
al een infrastructuur voor recente en actu
ele kunst aanwezig was, en de populari
sering van de hedendaagse kunst daar eer
der als een progressieve ontwikkeling moet 
worden omschreven, lijkt in België (en 
vooral Vlaanderen) sprake van een radicale 
omwenteling. Typerend voor de Belgische, 
en vooral de Vlaamse situatie is wellicht dat 
het publieke beeld van de hedendaagse 
kunst volledig opgehangen is aan evene
menten. Onderzocht zou moeten worden in 
hoeverre deze ontwikkeling terug te voe
ren is op het promotionele betoog dat al 
sinds eindjaren vijftig in België weerklinkt. 
Kan men de huidige promotie van de he
dendaagse kunst als subversief spektakel 
situeren in het verlengde van het apologe
tische betoog van mensen als Geirlandt? 
Houdt het ontbreken van zo’n combattief 
humanistisch betoog aan Waalse kant ver
band met het feit dat het controversiële 
product ‘hedendaagse kunst’ daar minder 
snel carrière heeft gemaakt?

Typerend voor spektakelformats is de 
2 6 personalisering ervan, in dit geval de sym
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biotische band tussen het publieke feno
meen ‘hedendaagse kunst’ en de persoon 
van Jan Hoet. Dat een volledig deel van de 
cultuurproductie in de publieke opinie on
afscheidelijk verbonden is met één naam, 
is een uniek fenomeen. De ontwikkeling van 
de relatie tussen de beeldvorming rond he
dendaagse kunst in een brede sociologische 
zin en de aanwezigheid van Hoet in de me
dia (kranten, televisie) vormt een studie
onderwerp op zich. Verder zou het interes
sant zijn de verwantschap te onderzoeken 
tussen dit publieke dispositief van de he
dendaagse kunst en het feit dat enkele 
Vlaamse kunstenaars een publieke status 
verwierven die grenst aan het B V-schap. Te 
denken valt vooral aan Wim Delvoye, 
Panamarenko en Jan Fabre. Ook wat deze 

hele ontwikkeling betreft zou het interes
sant zijn om Wallonië en Vlaanderen te ver
gelijken - over Wallonië lijkt een heel an
der verhaal te moeten worden verteld.

Initiatieven van de privé

Het mecenaat is van alle tijden. Van recen
tere datum zijn de slagwoorden ‘sponsoring’, 
‘return’, ‘kunstpromotie’, enzovoort. Aan de 
tafel van de kunst zetelen sinds enkele de
cennia ook bedrijven, waaronder - zeer pro
minent - banken. Naarmate de hedendaagse 
kunst geaccepteerd raakt als een deel van 
de culturele mainstream, kan ze ook mak
kelijker aanspraak maken op een deel van 
de gelden die naar cultuursponsoring gaan. 
Het cultuursponsoringsbeleid van een aan
tal bedrijven en de impact op de productie 
en receptie van kunst moet worden onder
zocht. Hebben bedrijven specifieke doelstel
lingen voor ogen? Wat is het effect van hun 
deelname aan de productie en receptie van 
kunst? Wat is hun financiële inbreng en wat 
hun profijt? Een opvallende vaststelling is 
dat een aantal belangrijke kunstenaars in 
België enkel op initiatief van bedrijven te 
zien waren, zoals Michelangelo Pistoletto 
in de BBL. Wat beweegt die entrepreneurs? 
Hoe verhouden deze initiatieven zich tot de 
publieke instellingen voor actuele kunst?

De sociale omgeving van de kunstwereld

De kunstwereld wordt doorgaans gelezen 
als een gesloten veld dat volgens veld- 
specifieke premissen functioneert. Deze lec
tuur heeft haar rechten, maar ook haar be
perkingen. Hoe een kunstenaar functioneert, 
welk werk hij maakt, hangt ook samen met 
de rol die hij binnen andere velden speelt. 
Slechts een beperkt aantal kunstenaars heeft 
een voltijds professionele kunstcarrière. Wat 
is het belang van de niet-artistieke beroeps
activiteiten? Wat betekent het bijvoorbeeld 
- in sociologisch én artistiek opzicht - dat 
Jef Geys als regent plastische kunsten werk
zaam was, Jan Vercruysse als jurist, Jacques 
Charlier als personeelslid van de technische 
dienst van de provincie Luik, en Guy Mees 
als hoofd van SARTAM (een firma gespe
cialiseerd in Algemene Schilderwerken)? 
Wanneer en hoe is het fenomeen van de pro
fessionele kunstcarrière in België ontstaan? 
Dit onderzoek moet worden doorgetrokken 
naar het heden en ook in een breder socio
logisch onderzoek worden gekaderd. Hoe 
ontwikkelt zich de kunstcarrière van 
afgestudeerden van het kunstonderwijs? 
Hoe ziet de carrière eruit na tien jaar, na 
twintig jaar? Waar zijn de studenten terecht
gekomen? Welk deel van het kunstveld heb
ben ze weten te bezetten? Maar vooral ook: 
in welke domeinen buiten de kunstwereld 
zijn ze actief? We kunnen ervan uitgaan dat 
slechts een minderheid van de academie- 
verlaters voltijds in de kunst terechtkomt. 
Gegeven die vaststelling, wat doen ze dan 
buiten hun artistieke activiteit? Zijn er op 
dit vlak verschillen tussen de niet-artistieke 
activiteiten van academieverlaters rond 
1980 en de niet-artistieke activiteiten van 
recent afgestudeerden? Beschikbare statis
tische gegevens over academieverlaters en 
hun beroepssituatie moeten worden gecon
sulteerd. Huidige academieverlaters, en 
academieverlaters van tien en twintig jaar 
geleden moeten worden geïnterviewd. Een
zelfde oefening dringt zich op met betrek
king tot de opleiding tot kunsthistoricus. 
Waar komen de kunsthistorici terecht, en 
welke ontwikkelingen hebben zich voorge
daan binnen de onderzoeksperiode? Komen 
ze terecht in kunstinstituten? Inzoverre ze 
buiten het kunstveld aan de slag gaan, waar 
dan precies? Ook de omgekeerde vraagstel
ling dringt zich op: welke opleiding heb
ben kunstjoumalisten, kunstcritici, kunst- 
essayisten, freelance curatoren genoten? Is 
hier een tendens tot professionalisering 
merkbaar? Van veel spelers in de kunst
wereld is bekend dat ze geen vakspecifieke 
opleiding hebben gehad die aansluit bij hun 
huidige activiteit. Is dit aan het veranderen, 
én kan uit die veranderingen iets worden 
geconcludeerd?

De tentoonstelling

Een tentoonstelling is per definitie tijdelijk. 
Ze impliceert een specifieke betekenisarbeid 
die de vorm aanneemt van keuzes: voor deze 
en geen andere kunstenaar, voor dit en geen 
ander kunstwerk, voor een bepaalde thema
tiek, een bepaalde discursieve omkadering, 
enzovoort. Al deze keuzes kunnen hernomen 
worden, maar als contextueel moment is de 
tentoonstelling onherhaalbaar. De keuzes en 
handelingen die bepalend zijn voor de ten
toonstelling als semantisch geheel - de 
keuze voor een bepaalde plek, voor speci
fieke kunstwerken, voor een bepaalde op
hanging - zijn weliswaar het onderwerp van 
een kunstkritische praktijk, maar het mate
riaal dat ter beschikking staat, is zowel 
kwantitatief als kwalitatief onvoldoende. 
Van een tentoonstelling blijven hooguit en
kele fotografische of audiovisuele beelden 
over. Deze documenten zijn vrijwel steeds 
het werk van professionelen die worden 
aangestuurd door de kunstenaars, galeristen 
of curators. Het zijn de officiële beelden van 
hun werk en vaak zijn het ook de enige beel
den die ter beschikking van journalisten en 
critici staan. Deze officiële beelden zijn ten
slotte, samen met de beschrijvingen door 
de kunstkritiek, de enige restanten waarmee 
de tentoonstelling de geschiedenis ingaat. 
Deze observaties nodigen uit tot een funda
mentele vraagstelling en tot een actief on
derzoek. De fundamentele vraagstelling 
betreft de officiële beeldpolitiek van ten
toonstellingen. Hoe zien de officiële beel
den van kunstwerken en tentoonstellingen 
eruit? Wie maakt deze beelden en hoe wordt 
de opdracht geformuleerd? Hoe wordt de 
keuze gemaakt, welke factoren spelen daar
bij een rol? Formuleren kunstenaars de op
dracht op een andere manier dan galeristen 
en curators? Wat is het verschil met beel
den van ‘amateurs’? Deze historische kri
tiek op de beeldvorming van tentoonstel
lingen impliceert ook de noodzaak om ac
tief op zoek te gaan naar ‘andere’ beelden 
en beschrijvingen van kunstwerken en ten
toonstellingen. Hoe verandert ons beeld van 
een tentoonstelling wanneer het twee
dimensionale beeld van deze tentoonstellin
gen openbreekt en we een virtuele reis door 
de tentoonstelling kunnen maken, op zoek 
naar andere perspectieven en leesrichtingen 
die het gecanoniseerde beeld binnenstebui
ten keren. Deze kinderfantasie is de uto
pische horizon voor een praktijk die de kri
tiek op de bestaande beeldvorming koppelt 
aan actieve beeldvorming: het produceren 
van nieuwe kunsthistorische beelden. Dit 
kan gebeuren op basis van het klassieke his
torische bronnenonderzoek, maar ook door 
andere, niet-publieke beelden op te sporen, 
zoals beeldbestanden en -archieven van cu
ratoren, critici en kunstliefhebbers. Hoe 
brengen deze niet-professionele fotografen 
de tentoonstelling, de ophanging, het kunst
werk (letterlijk) ‘in beeld’ ? Wat leert dit ons 
over de manier waarop het publieke beeld 
wordt geconstrueerd, en wat leert het ons 
over de werken en de tentoonstelling zelf? 
Verder kan het interessant zijn om ook in
formatie aan te spreken die normaal alleen 
voor specifiek intern gebruik binnen het 
kunstbedrijf van belang wordt geacht, zo
als de ‘opstelbeschrijvingen’ - de tech
nische instructies voor de plaatsing van 
kunstwerken, opgesteld door de kunstenaar 
zelf. De bedoeling moet zijn om tot proto
collen of draaiboeken te komen die een zicht 
geven op de tentoonstelling in zijn geheel, 
op de presentatiestrategieën, het gebruik van 
de ruimte, het ontwikkelen van een artis
tiek discours. Op de recente tentoon
stellingspraktijk moet dezelfde scrupuleuze, 
onderzoekende blik worden toegepast die 
in de recente kunstgeschiedschrijving bij
voorbeeld de negentiende-eeuwse presen- 
tatiepraktijken in het vizier neemt.

Waarom maakt men tentoonstellingen 
- groepstentoonstellingen of tentoonstellin- 
gen met een overkoepelend thema? Men zou 
een beeld moeten krijgen van de motieven 
en de legitimaties van het tentoonstellen in 
België. Zijn er specifieke accenten die te 
maken hebben met de Belgische situatie? 
Bijvoorbeeld: zijn er meer tentoonstellingen 
die actuele overzichten van de hedendaagse 
kunst beogen, zonder specifieke thematiek, 
om aan een elementaire nood tegemoet te 
komen (zoals bij de Triënnales van Brugge)? 
Heeft de al dan niet ingebeelde behoefte om 
de hedendaagse kunst te legitimeren, be
paalde thematieken bevorderd (denk aan ten
toonstellingen van het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst, Chambres d’Amis in 
1986 en Rendez (-) Vous in 1993). Zijn er in 
België tentoonstellingen geweest die uitspra
ken doen over de stand van zaken in de ac
tuele kunst? Geldt dit bijvoorbeeld voor 
Figuratie/Defiguratie (1964), Kunst in 
Europa na ’68 (1980), Het Sublieme Gemis 
(1993) en voor This Is the Show and the

Show is Many Things (1994)? Als ze er zijn 
geweest, zijn ze dan vandaag verdwenen? 
Zijn er nog tentoonstellingen die uitspraken 
doen over wat er vandaag in de kunst aan 
de hand is, of vormt het thema eerder een 
aanleiding of legitimatie?

Tijdsperspectieven

Het maken van een kunstwerk gaat op een 
bepaald moment over in het tonen ervan. 
Het tonen van een kunstwerk gaat op een 
bepaald moment over in het verkopen er
van. Enzovoort. De longitudinale studie van 
het individuele kunstwerk kan interessante 
perspectieven bieden op die kantelpunten 
tussen productie en receptie. Wie maakte het 
kunstwerk, wat vertelde of schreef de kun
stenaar over het kunstwerk, waar en wan
neer werd het voor het eerst getoond, wat 
was de kunstkritische feedback, waar en 
wanneer werd het daarna nog meer getoond, 
wie kocht het kunstwerk en waarom, waar 
is het kunstwerk nu, in welke toestand be
vindt het zich? Het zou een meeslepend 
verhaal kunnen opleveren om met alle ‘be
trokkenen’ te spreken, van de kunstenaar tot 
de curator, van de galerist tot de verzame
laar, van de criticus tot de liefhebber. In dit 
hele verhaal van maken, legitimeren, tonen, 
bespreken, verkopen, en herverkopen spe
len de galerist en de verzamelaar een sleu
telrol. In België zijn die rollen tot dusverre 
ten onrechte onderbelicht gebleven.

Zoals een longitudinale studie onze blik 
scherp kan stellen op de complexiteit van 
de context waarin kunstwerken verweven 
zitten, zo kan een temporele ‘dwarsdoor
snede’ ons de complexiteit van een tijdsge
wricht tonen. Het zou interessant zijn om 
één jaar zo volledig mogelijk kunst
historisch in kaart te brengen. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld in het jaar 1992? Welke ge
neraties zijn op dat moment naast elkaar 
actief?

Tot slot

De bovenstaande serie cases is alfabetisch 
geordend en heeft geen structuur. Onder 
elke tussentitel vindt men materiaal voor een 
of meer onderzoeken. Natuurlijk zijn er 
dwarsverbindingen tussen de cases, en kan 
een case met een sociologische invalshoek 
aansluiten op een puur kunstkritische of 
kunsthistorische case.

De enige structuur die we totnogtoe 
voorstelden, is het assenstelsel met op de 
eerste as ‘feiten’ (oud/nieuw) en op de 
tweede ‘beeldvorming’ (oud/nieuw). Een 
andere structuur kan methodologisch van 
aard zijn. Vanuit die invalshoek kunnen drie 
lijnen in het onderzoek worden getrokken: 
een kunsthistorische (geschiedenis van de 
kunstproductie, van de collecties en tentoon
stellingen, van het galeriewezen), een 
receptiehistorische (studie van de bestaande 
beeldvorming) en een sociologische. Een 
andere optie zou erin kunnen bestaan om 
het materiaal volgens actor te ordenen 
- kunstenaar, galerist, curator, verzamelaar. 
Omdat deze lijnen en structuren echter al 
reducties aanbrengen nog voordat men een 
indruk heeft van het materiaal, willen we 
vertrekken van enkele proefopstellingen: 
het uitwerken van enkele cases zonder voor
opgesteld plan, ongehinderd door structu
rele begrenzingen.

Wie de cases leest, zal zich wellicht 
niet aan de indruk kunnen onttrekken dat er 
nog vele andere vragen te stellen zijn. Hij 
of zij wordt uitgenodigd zich deze vragen 
ook publiekelijk te stellen. Er kunnen nog 
vele vraagstukken worden geformuleerd. 
Dat is niet vreemd; veel vreemder is dat de 
receptiegeschiedenis van de Belgische kunst 
precies de afwezigheid van deze vraagstel
lingen laat zien. Het is onvoorstelbaar dat 
het enige discours dat specifiek op de kunst 
in België slaat dat van de eigenzinnige, iro
nische Belgische kunst is. Van een alterna
tieve geschiedenis van de kunst in België 
sinds 1975 willen we de komende tijd werk 
maken.

In het volgende nummer van De Witte 
Raaf volgt een bespreking van de data
base Kunst, een initiatief van vzw On Line 
dat op 14 november werd voorgesteld 
aan het publiek.



© Charles Fréger

Charles Fréger
Rikishi | Portraits photographiques et uniformes

exhibition open: 21111-28/12 2002
gallery hours: Wed. - Sat., 12 am - 7 pm

galerie p
rue des Eperonniers 71 Spoormakersslraal | Bruxelles 1000 Brussel

I. +3Z.Z 542 11 1211. +32.2 040 20 721 Email galerie_pephonecom.be | hHip.//www.yaleriep.be
K

S.M.A.K.
STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST GENT

afb.: Bol van m
ijn bloed, 

1982 ©
 Angelos

13.10.2002
>2.2.2003

JAN FABRE
GAUDE SUCCURRERE VITAE
(Verheug u ter hulp te komen aan het leven)

STAD GENT

S.M.A.K. CITADELPARK GENT - tel 09 221 17 03 - www.smak.be - open 10.00 - 18.00 uur (gesloten op maandag)

objectif [...] presents

FAMILY AFFAIRS
a project by JOZEF LEGRAND

at Matrix.Art. Project

Koolmijnenkaai 30-40, 1080 Brussels

Exhibition 10 November - 21 December

Thursday through Saterday, from 2 till 6pm

contact: objectif [...], T: +32 0 476 334 667, E: objectif_belgium@pandora.be

objectif [...] benefits the support of the Flemish Community
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C O T T H E M 
GALLERY

Grote Markt 16 Grand Place B-1000 Brussel - Bruxelles. Tel : +32 (0) 2 503 28 75
Fax : +32 (0) 2 502 56 50 E mail : cotthem@cotthemgallery.com www.cotthemgallery.com 

Hours : tue - sun 12 am - 8 pm
2 8

mailto:cotthem@cotthemgallery.com
http://www.cotthemgallery.com


Nieuws

DE WINKELHAAK. Op 21 september 2002 opende in de 
nabijheid van het Antwerps Centraal Station het designcenter 
De Winkelhaak. Dit project, dat onder leiding staat van 
Klara De Smedt, bestaat uit een tentoonstellingsruimte, een 
designshop en achttien ateliers voor jonge ontwerpers. De 
bedoeling is enerzijds om werkruimte, infrastructuur en een 
interessant platform voor contacten te huur aan te bieden 
aan kleine designbureaus. Anderzijds kadert het initiatief in 
een heroriënteringsproject voor de buurt rond het Centraal 
Station. De Winkelhaak werd gerealiseerd dankzij de finan
ciële steun van de stad Antwerpen, het Sociaal Hulpfonds 
van het Vlaamse Gewest en het Urban-plan van Europa en 
zou de herwaardering van de door raamprostitutie en 
huisjesmelkerij gekenmerkte stationsomgeving moeten be
spoedigen.
Designcenter De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 
2060Antwerpen (telefoon 03/727.10.30; www.winkelhaak.be). 
(Fredie Floré)

LEUVEN KORT. Van 9 tot 14 december vindt de achtste 
editie van het internationaal kortfilmfestival plaats. Leuven 
Kort presenteert nieuwe kortfilms, korte animatiefilms, 
videoclips en, nieuw vanaf dit jaar, documentaires en inter
netfilms. Er wordt tevens naar jaarlijkse gewoonte een kort- 
filmcompetitie georganiseerd, met 25.000 EUR prijzengeld. 
Het festival vindt plaats in het STUK en in Kinepolis Leuven. 
Info en inschrijving: 016/32.03.00 of www.kortfilmfestival.be. 
(David Nolens)

MICROPRODUCTIE. Microproductie is een pilootproject 
van vzw One Two Three en wordt gesteund door Cera Foun
dation. Het verdeelt budgetten onder experimentele en on
afhankelijke kunstenaars met de bedoeling de realisatie van 
projecten op korte termijn en zonder al te grote beslomme
ringen mogelijk te maken. De budgetten worden toegekend 
op regelmatige tijdstippen volgens specifieke criteria. Twee 
keer per maand wordt er op zondagmiddag een zitting geor
ganiseerd, waarop besloten wordt welke projecten voor de 
komende tijd worden gefinancierd. Er worden telkens drie 
budgetten van 750 EUR toegekend. Info en contact: 
www.microproductie.net. (D.N.)

OEUVREPRIJZEN. Het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst heeft de laureaten voor de 
Oeuvreprijzen en de Benno Premselaprijs 2002 bekendge
maakt: Jan Jansen, Keso Dekker, Peter Struycken, 
Wim T. Schippers, Alfred Eikelenboom, Rem Koolhaas en 
Riekje Swart. De Oeuvreprijs wordt jaarlijks aan maximaal 
zes laureaten toegekend. Naast de symbolische waardering 
voor hun oeuvre, krijgen de laureaten elk 23.000 EUR. De 
galeriste Riekje Swart krijgt de Benno Premselaprijs voor 
de inspirerende en stimulerende rol die Galerie Swart heeft 
gespeeld voor verschillende generaties kunstenaars. De prij
zen worden op 29 november uitgereikt in De Rode Hoed in 
Amsterdam (info www.fondsbkvb.nl). (D.N.)

Designcenter De Winkelhaak in de Antwerpse stationsbuurt

KANAL.BE. De Brusselse galerieën in de Dansaertstraat 
en omgeving hebben zich verenigd onder de naam 
‘kanal.be’. Het initiatief werd genomen nadat enkele gale
rieën uit de buurt weggingen en er enkele nieuwe bijkwa
men. Er is heel wat veranderd en gereorganiseerd. Zo ver
huisden Archétype (Barthélemylaan 20), La Lettre Volée 
(Barthélemy laan 20), Dewart Gallery (Barthélemylaan 11) 
en Jan Mot (Dansaertstraat 190) binnen dezelfde buurt. 

Kanal.be bestaat nu uit: Archétype, La Lettre Volée, Les 
Filles du Calvaire, Dewart Gallery, Ad!diet, Établissement 
d’en face projects en Galerie Jan Mot. Informatie op 
www.kanal.be. (D.N.)

FOTOMUSEUM EN GeM. In Den Haag openen op 14 de
cember twee nieuwe musea: GeM, museum voor actuele 
kunst, en het Fotomuseum. Ze worden ondergebracht in het 
voormalige Schamhart-Heijligers gebouw naast het 
Gemeentemuseum. De verbouwing van het pand gebeurt door 
het architectenbureau Benthem Crouwel. GeM richt zich op 
de nationale en internationale ontwikkelingen. Een grote di
versiteit aan disciplines komt aan bod: installaties, beeldhouw
kunst, multimedia, performancekunst, digitale kunst, schil
derkunst, design en tekenkunst. Het Fotomuseum zal naast 
een actuele programmering putten uit de collectie fotografie 
van het Gemeentemuseum Den Haag, met werk van 
Piet Zwart, Paul Schuitema, Paul Citroen, César Domela, 
Laszló Moholy-Nagy, Gerard Fieret, Nan Goldin, Paul Blanca 
en Dana Lixenberg. Ook zal het museum samen werken met 
het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. Conservator 
van het Fotomuseum is Wim van Sinderen. Roel Arkesteijn 
en Anne Tabak zijn de twee conservatoren van het GeM. 
Meer informatie over de nieuwe musea bij het Gemeente
museum, Stadhouderslaan 41, Den Haag (070/338.11.12; 
info@gemeentemuseum.nl). (D.N.)

R.A.M. Dit nieuwe kunstenprogramma van de V.P.R.0 wordt 
gepresenteerd door George van Houts en Pieter Bouwman,

bijgestaan door wisselende interviewers met diverse speciali
saties. Zij gaan live in gesprek met nationaal en internatio
naal toonaangevende schrijvers, critici, musici, ontwerpers, 
fotografen en architecten. Daarnaast biedt R. A.M iedere week 
circa vijftig minuten gefilmde reportages, portretten en docu
mentaires. Ook zal in R.A.M een bijzondere selectie te zien 
zijn van aangekochte clips en korte films. Het programma 
duurt vijfenzeventig minuten en wordt elke dinsdagavond om 
23.15 uur live uitgezonden (informatie op www.vpro.nl). 
(D.N.)

CHRISTIAN KIECKENS. De Belgische architect Christian 
Kieckens zal de nieuwe vormgeving van de tentoonstellings
zalen van het Zeeuws Museum verzorgen. Kieckens reali
seerde in het verleden het gebouw van de drukkerij Salto in 
Rekem en de verbindingshallen Xpo Hallen in Kortrijk. Hij 
renoveerde onlangs ook de nieuwe locatie van Galerie Jan Mot 
in de Brusselse Dansaertstraat. In 1999 kreeg hij de 
Vlaamse Cultuurprijs Architectuur voor zijn hele oeuvre. 
Het Zeeuws Museum opende in juli met de tentoonstelling Het 
verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 
1750-1850. Het Zeeuws Museum bevindt zich aan de Korte 
Burg 2 in Middelburg (0118/62.66.55; www.zeeuwsmuseum.nl; 
www.christiankieckens.be). (D.N.)

Wissels----------------------------------------------------------------------------------------------

JEAN-JACQUES AILLAGON. VOORMALIG DI
RECTEUR CENTRE POMPIDOU WORDT FRANS 
CULTUURMINISTER. Zijn sympathie voor president 
Chirac heeft Jean-Jacques Aillagon nooit onder stoelen of 
banken gestoken. In de Franse wereld van de kunst en de 
cultuur, die zich eerder situeert aan de linkerzijde van het 
politieke spectrum, is dit uitzonderlijk. In 1993 werd Aillagon 
(56) benoemd tot directeur van culturele zaken van de stad 
Parijs. Chirac was toen burgemeester. Drie jaar later werd 
hij directeur van het Centre Pompidou. Chirac was intussen 
president geworden.
Ook van zijn ambitie om minister van cultuur te worden, 
heeft deze historicus nooit een geheim gemaakt. Enkele 
weken voor de presidentsverkiezingen verklaarde hij in Le 
Monde dat de president en de eerste minister, indien ze dat 
wilden, op hem konden rekenen. Maar wel onder de vol
gende voorwaarden: een garantie van duurzaamheid, een 
garantie van groeiende middelen en een onvoorwaardelijke 
politieke steun “zoals ook Jack Lang die heeft genoten”. Het 
beleid van de socialist Jack Lang is en blijft zijn grote voor
beeld. Hoewel beide politici tot een verschillende strekking 
behoren, waarderen ze en steunen ze elkaar publiekelijk.
Nu is Aillagon dan cultuurminister geworden; helaas niet 
onder François Mitterand, maar onder Jacques Chirac en 
eerste minister Jean-Pierre Raffarin. Terwijl de huidige pre
sident zich voor zijn Grands Travaux niet richt op de cul
tuur - geen nieuwe opera, geen nieuwe bibliotheek, geen 
Grand Louvre - maar op de gezondheidszorg, met projec
ten voor gehandicapten, kankerpatiënten en verkeersslacht
offers, investeert de eerste minister in veiligheid (meer blauw 
op straat) en defensie (de bouw van een tweede vliegdek
schip). Dit beleid leverde hem vanuit de oppositie het ver
wijt op dat hij het culturele imago van Frankrijk verkwan
selt voor dat van een repressief en oorlogszuchtig land. De 
door de vorige regering aangekondigde Expo 2004 in de 
Parijse randstad Dugny (Seine-Saint-Denis), een soort ‘we
reldtentoonstelling van het beeld’ die, met een budget van 
395 miljoen euro, acht miljoen bezoekers moest trekken, 
werd door Raffarin zonder meer afgeblazen.

Lili Dujourie
Michael Ballou

14 november 2002 - 12 januari 2003

Art Basel Miami Beach
5 december - 8 december 2002

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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19 oktober - 23 november

Atelier van Lieshout
SM

vvsmmom 
Lucas Lenglet 
Shamming the Shack

30 november - 5 januari

Groepstentoonstelling
kunstenaars van de galerie

paaysmmm 
Monika Wiechowska

5-8 december

Art Basel Miami

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 30 46 
fax (+31) 20 620 8433 
mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

W1 39

AT LEAST BEGIN 
TO MAKE AN END
STRIP, REVERT AND DEWIND

30 NOVEMBER 2002 - 23 FEBRUARI 2003
TENTOONSTELLING IN 4 ETAPPES:

GRAND OPENING>VRIJ DAG 29 NOVEMBER 2002 0M 21:00

SEDIMENT 1>VRIJDAG 20 DECEMBER 2002 0M 21:00 
SEDIMENT 2>VRIJDAG 10 JANUARI 2003 0M 21:00 
SEDIMENT 3>VRIJDAG 7 FEBRUARI 2003 0M 21:00

■ STEVE VAN DEN BOSCH ■ JORIS BROUWERS ■ HANS 
BRYSSINCK EN DIEDERIK PEETERS ■ STEFANIA 
GALEGATI • GEERT GOIRIS -ENDRE KORONCZI
• TAZRO NISCINO • ELISE OTTAVIANO ■ MARJETICA 
POTR • MICHAEL SAILSTORFER - SPASM - PIETER 
VERMEERSCH ■ ANNE DE VRIES

GEOPEND VAN WOENSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 
13:00 TOT 18:00

VOOR MEER INFORMATIE: BEL > 020-6229434 
FAX > 020-6251 226 MAIL > INF0@W139.NL

W139 / WARMOESSTRAAT 139 / 1012 JB AMSTERDAM
WWW.W139.NL

loud&
clear
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x 
Loud
8 Clean 
with 
visual artists, 
composers and 
publicity designers: 
John M Armleder +
Pierre Bismuth +
Marlene Dumas +
Pierre Huyghe +
Yayoi Kusama +
Aernout Mik +
Pipilotti Rist +
Viktor 8 Rolf +
Gillian Wearing +

With 
support of: 

Ministry of Foreign 
Affairs, Ministry of 

Education, Culture & Science, 
VSB Foundation, Amsterdam 
Foundation for the Arts, Prins 
Bernhard Cultuur Fonds, 
Mondriaan Foundation, Pro 
Helvetia, AFAA, L’Institut 
Français des Pays-Bas, British 
Council, Philips Electronics 

Nederland, Open Studio 
Amsterdam.

X
Loud 

S’ Clear:
An Outdoor/ 
Indoor pro
ject on
DVD's for 
plasma 
wide scree
n's by the 
Bifrons 
Foundation, 
co-organiser 

BALTIC, The 
Center for

Contemporary 
Art, participants

De Melkweg, 
Stedelijk Museum 

Bureau Amsterdam.

loud& 
dear

Hans van Manen
Theo Loevendie

Ryuichi Sakamoto
Steamboat Switserland
Haukur Tbmasson
Gudni Franzson
Caroline Berkenbosch 
Toek Numan
Yello

+ Fastland/Ground 
+ Strawberry Frog 
+ KesselsKramer 
+ Tyler Whisnand 
+ Jung von Matt 
+ Wieden S’ Kennedy 
+ S.C.P.F.
+ Saatchi S’ Saatchi 
+ NEW
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8 Clean
world
premiere BALTIC,
The Center for Contemporary Art, 
Gateshead - 22 November 2002 
www.balticmill.com

Dutch 
premiere 

Melkweg and 
Stedelijk Museum Bureau 

Amsterdam - 30 January 2003 
www.smba.nl

BIFRONS

Rotterdam — Istanbul 
KUNSTENAARS UIT ISTANBUL IN ROTTERDAMSE GALERIES voor programma: www.trafik.nl 

Galerie Blik-Galerie Delta-Dutch-art.nl - Galerij Erasmus-Galerie Liesbeth Lips-

Galerie Maag - Galerie Ron Mandos - MKgalerie.nl - noname galerie -

/ •
Phoebus-^^^^i- RAM - ROOM - Artoteek Schiedam nov 02 Ljan 03
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concept en organisatie: Fulya Erdemci en Ron Mandos

2002/ I ( 
OPENINGSEXPOSITIE 

Las Palmas
ROTTERDAM do-zon 13.00-18.00 uur

STICHTING

DOEN
«POSTCODE LOTERIJ®

M O
«SPONSOR LOTERIJ® AKBANK3 0

mailto:mall@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
mailto:INF0@W139.NL
http://WWW.W139.NL
http://www.balticmill.com
http://www.smba.nl
http://www.trafik.nl
MKgalerie.nl


Dat Aillagon de fondsen voor zijn ambitieus cultuurbeleid 
elders moet gaan zoeken, is meer dan duidelijk. In zijn beleids
verklaring pleit hij dan ook voor een nauwere samenwerking 
tussen de openbare instellingen, de lokale gemeenschappen 
en de privé-sector. De openbare instellingen gunt hij wel een 
bepaalde autonomie, maar zeker geen onafhankelijkheid. “De 
politiek, de strategie en de programmatie van de instellingen 
moeten zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de prio
riteiten die vastgelegd zijn door de minister,” zo luidt het. 
Ondanks de decentralisatie wordt cultuur in Frankrijk nog 
altijd beschouwd als een staatszaak.
Eén van Aillagons prioriteiten is de samenwerking met de 
privé-sector en het aanmoedigen van het mecenaat. Dit kan 
enkel gebeuren mits er als tegenprestatie fiscale voordelen 
worden geboden. Schenkingen van particulieren moeten 
verrekend worden in de inkomstenbelastingen. Voor bedrij
ven en stichtingen komt er een wettelijk kader. Verder wordt 
het privé-initiatief ook gesteund via het culturele bedrijf en 
de kunstmarkt. Hier denkt de minister vooral aan steun aan 
de Franse cinema, een lager BTW-tarief voor cd’s en een 
vaste boekenprijs. De kunstmarkt moet gestimuleerd wor
den door het verbeteren van de situatie van de kunstenaars 
(zaaksgevolg, sociale zekerheid, BTW-regeling) en een 
maatschappelijke erkenning van de initiatieven van verza
melaars, schenkers en mecenassen. Het sinds jaren gesloten 
Grand Palais moet opnieuw een functie krijgen als ontvangst- 
centrum voor beurzen, salons en andere culturele manifes
taties.
Een belangrijk medium voor de verspreiding van de Franse 
cultuur is televisie. Aillagon bestelde alvast een onderzoek 
naar het culturele aanbod op de publieke zenders. Om tege
moet te komen aan alle partijen, de politieke verantwoorde
lijken, de publieke macht, de actoren van het culturele veld, 
kunstenaars allerhande en “enfin les téléspectateurs”, liet 
hij het bestaande aanbod analyseren en evalueren naar hoe
veelheid, kwaliteit en plaats in het zendschema. De com
missie die daarvoor is aangesteld, moet ook aanbevelingen 
en voorstellen doen om een ruimer publiek te laten partici
peren in een zo breed mogelijk cultureel leven. Hiervoor is 
natuurlijk geld nodig. Terwijl in Vlaanderen en Nederland, 
waar de publieke omroep zich vaak beroept op “de wil van 
de kijker”, het kijkgeld werd afgeschaft, maakte Aillagon, 
die als een goede chef zelf beslist wat er in zijn restaurant 
gegeten wordt, bekend dat hij het kijkgeld (dat in Frankrijk 
jaarlijks 116,50 euro bedraagt) fiks wil verhogen. Dat geld 
zou hoofdzakelijk worden gebruikt om de Duits-Franse 
cultuurzender ARTE meer financiële mogelijkheden te ge
ven. Zijn voorstel werd door de eerste minister, die bij zijn 
aantreden alle Fransen onmiddellijk trakteerde op vijf pro
cent belastingsvermindering, publiekelijk afgeschoten. Wat 
niet wil zeggen dat de eerste minister nu zelf voor de finan
ciering van een culturele televisie zal zorgen.
Een ander belangrijk medium voor de verspreiding van de 
Franse cultuur is het internet, waarvoor in Frankrijk een 
belangrijke inhaalbeweging gerealiseerd moet worden. De 
site van het ministerie van cultuur (www.culture. fr) zal ech
ter pas in de lente van 2003 beschikbaar zijn. Als hoofd van 
het Centre Pompidou werd Jean-Jacques Aillagon ondertus
sen opgevolgd door Bruno Racine (51). Ook deze diplomaat 
en classicus komt uit de entourage van Jacques Chirac, voor 
wie hij talrijke toespraken schreef. De laatste vijf jaar was 
hij directeur van de Villa Médicis in Rome, waar hij niet 
alleen verschillende romans schreef, maar zich met enkele 
opmerkelijke tentoonstellingen ook ontpopte als een gedre
ven verdediger van de hedendaagse kunst. (Lieven Van Den 
Abeele)

ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN MAASTRICHT. 
Johan Swinnen beëindigde op 1 oktober zijn functie als alge
meen en artistiek directeur van de Academie Beeldende 
Kunsten Maastricht. Voortaan doceert hij ‘Geschiedenis en 
theorie van de fotografie en time-based media’ aan de Vrije

Gio Ponti

De 'Superleggera' stoel, voor Cassina, 1957 
© Gio Ponti archieven / S. Licitra - Milan

Universiteit Brussel. De cyclus Lavalezingen, georganiseerd 
door de Academie en ingeleid door Johan Swinnen, zal wel 
nog volgens plan uitgevoerd en verder ontwikkeld worden. 
(D.N.)

MUSEUM BOUMANS VAN BEUNINGEN. Chris Dercon, 
sinds 1996 algemeen directeur van Museum Boijmans Van 
Beuningen, zal op 1 juni 2003 als directeur het Haus der Kunst 
te München gaan leiden. Het afscheid van Dercon zal samen
vallen met de opening van de uitbreiding van Boijmans, die 
een nieuwe vleugel en interventies op de bestaande delen om
vat. Chris Dercon reorganiseerde tijdens zijn bewind verschil
lende afdelingen van het museum. Zijn opvolger is nog niet 
bekend. (D.N.)

NICC. Kunstenaar Mark Luyten is sinds 15 september 2002 
niet langer voorzitter van het Nieuw Internationaal Cultu
reel Centrum. Hij werd vervangen door kunstenaar Danny 
Devos, tevens sociaal commissaris van het centrum. (D.N.)

CRAC. Sinds juli 2002 heeft het Centre Régional d’Art 
Contemporain in Altkirch (F) een nieuwe directrice: 
Hilde Teerlinck, geboren in Brugge. Zij werkte voordien als 
freelance curator en kunstcriticus, en was verantwoordelijk 
voor de artistieke opzet van het Mies van der Rohe Paviljoen 
in Barcelona. De laatste twee jaar leidde zij de Espace d’Art 
Contemporain de Perpignan, waar ze onder meer workshops 
programmeerde. (D.N.)

GIO PONTI. Tot 15 januari 2003 is in het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam de overzichtsten

Lezingen

toonstelling Gio Ponti (1891-1979): een wereld van design 
te bezoeken. Van deze Italiaanse architect en vormgever 
worden meubels, serviezen, stoffen, foto’s, interieurs en 
maquettes van gebouwen getoond. Naar aanleiding van deze 
tentoonstelling wordt er op 28 november om 20 uur de le
zing Amate l’Architettura gehouden, met Joost Meuwissen 
en Massimiliano Fuksas als sprekers. Op 14 december or
ganiseert het NAi een Ponti-dag, met rondleidingen, work
shops, presentaties, muziek en nog veel meer. Voor lezing 
en Ponti-dag is inschrijven verplicht (010/440.12.00). Voor 
het volledige programma surfen naar www.nai.nl. (D.N.)

LAVALEZINGEN. De Academie Beeldende Kunsten 
Maastricht organiseert een lezingencyclus over kunst, cul
tuur en onderwijs. Op maandag 9 december vertelt Walter 
Van Beirendonck over zijn ervaringen als modeontwerper 
en als curator van de tentoonstelling Geland/Landed. Op 16 
december kunt u het wetenschapstheater ‘Beverland’ bij wo
nen, begeleid door Willem Elias en Rudolf De Smet. De 
lezingen (inclusief discussie) vinden plaats van 17 tot 19 
uur in het Paul van Dijk-auditorium van de Academie, 
Herdenkingsplein 12, Maastricht. Informatie bij Isabel 
Devriendt (043.346.63.65; i.devriendt@hszuyd.nl). (D.N.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Op 26 november van 11.30 
tot 15.00 uur praat Isabelle Graw van het tijdschrift 
Texte zur Kunst met het publiek van de Jan Van Eyck 
Academie - waar alle activiteiten trouwens publiek toegan
kelijk zijn. Norman Bryson, onderzoeker aan de Jan Van 
Eyck Academie, modereert het gesprek. De centrale vraag 
luidt hoe uitgevers vandaag denken over kunstkritiek. Kiest 
men het best voor kritiek van een kunstpraktijk of voor kri
tiek als kunstpraktijk? Op vrijdag 6 december van 10.30 tot 
17.45 uur vinden de Charles Nypels Lezingen plaats. In zes 
referaten komt de actualiteit van het onderzoek op het ge
bied van de hedendaagse vormgeving aan de orde. Sprekers 
zijn Jouke Kleerebezem, Wouter Vanstiphout, Gillian Smith, 
Paul Elliman, Filiep Tacq en Annelies de Vet. Deze lezingen 
vinden plaats in het auditorium van de Academie, Academie
plein 1, Maastricht. De toegang is gratis (info: 043/350.37.21 
ofkim.thehu@janvaneyck.nl). (D.N.)

NORMAN KLEIN. Op woensdag 13 november geeft de 
Amerikaanse cultuurhistoricus Norman M. Klein de lezing 
The Hazards of the Electronic Baroque: Power and 
Collective Memory in a Civilization Built Around Special 
Effects. De hedendaagse cultuur van Las Vegas tot 
Hollywood wordt getekend door een heerschappij van de 
special effects. Klein plaatst dit in een historisch kader en 
maakt kritische kanttekeningen. Norman Klein doceert aan 
het California Institute of the Arts. Hij publiceerde onder 
meer het boek Seven Minutes. The Life and Death of the 
American Animated Cartoon (1993). De lezing wordt geor
ganiseerd door het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59, Amsterdam. Aanvang 20.00 uur; toegang 
2,50 EUR; reserveren: 020/422.04.71. (D.N.)

ARCHITECTUUR. Als laatste lezing binnen de serie 
Globalisering in de architectuur organiseert het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem op 25 november een gesprek 
met Rob Krier van Krier Kohl Architecten (Berlijn). Op 
16 december (onder voorbehoud) wordt aan het thema van 
de globalisering ook een symposium gekoppeld, met Jo 
Coenen, Bob van Reeth, Kees van der Hoeven en Fer Fel
der. Lezing en symposium beginnen beide om 20 uur in het 
ABC, Groot Heiligland 47, Haarlem (023/534.05.84; 
www.architectuurhaarlem.nl).
Ook Stichting Arcam zet haar reeks architectuurlezingen voort 
met op 18 november architect John Bosch en op 2 december 
architect Liesbeth van der Pol als gastsprekers. De lezingen 
beginnen telkens om 20.15 uur in de Brakke Grond, Nes 45, 
Amsterdam (020/620.48.78; www.arcam.nl).

Ignace, proficiat met uw 
installaties. Doe zo 
voort ! Oma en Opa

D
e W

itte Raaf 100 • novem
ber-decem

ber 2002

3 1

http://www.culture
http://www.nai.nl
mailto:i.devriendt@hszuyd.nl
mailto:ofkim.thehu@janvaneyck.nl
http://www.architectuurhaarlem.nl
http://www.arcam.nl


De lezingenreeks Auditorium 03 laat op 5 december 
Anne Lacaton en J.-P. Vassal aan het woord over “de her
interpretatie van het ruimtelijk comfort”. Deze lezing vindt 
plaats in het STUK in Leuven (reservatie: 016/32.03.20). 
(D.N.)

KMSKA ZONDAGOCHTEND. Het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen organiseert een reeks 
kunsthistorische lezingen op zondagochtend voor een ruim 
publiek. Op 1 december spreekt MiaAwouters over Memling, 
musicerende engelen en muziekinstrumenten. Zij is als 
musicologe verbonden aan het Muziekinstrumentenmuseum 
te Brussel. Op zondag 5 januari kunt u een lezing bijwonen 
van Bart Verschaffel over De wereld van het landschap. De 
lezingen beginnen telkens om 11 uur in het auditorium van 
het K.M.S.K.A, Leopold de Waelplaats, Antwerpen. Inkom 
2.50 EUR. (D.N.)

SINT-LUCAS. Het departement beeldende kunst van Sint- 
Lucas Gent organiseert een aantal lezingen met als over
koepelend thema ‘Annunciatie’. Op donderdag 5 december 
spreekt Marc De Kesel over De annunciatie op haar kop: 
moderniteit en incarnatie. Op donderdag 12 december kunt 
u van Leen Huet en Jan Grieten de lezing Kunsthistorische 
visies op vrouwelijke artiesten, een benadering vanuit de 
anekdotiek en casestudies bij wonen. De lezingen beginnen 
telkens om 18.15 uur; de locatie is Auditorium 1, Zwarte- 
zusterstraat 34, Gent (09/225.42.90). Wie niet aan de school 
verbonden is, betaalt 5 EUR per lezing. (D.N.)

Plastische kunsten

BERND & HILL A BECHER. In de eerste zaal van de ten
toonstelling Bemd & Hilla Becher - Industrial Structures 
in het Stedelijk Museum zijn publicaties van de Bechers uit
gestald in vitrines - als om duidelijk te maken dat die 
presentatiewijze van hun werk gelijkwaardig is aan die van 
de tentoonstelling. Net als de reeks tentoonstellingen in 
kunstinstellingen kwam ook de stroom publicaties van de 
Bechers rond 1970 goed op gang. In het zog van de 
conceptuele kunst werd hun werk toen opgenomen in de 
beeldende kunst, maar ook buiten de kunstwereld werd de 
activiteit van de Bechers gerecipieerd. Zo werkten zij in de 
jaren zeventig mee aan het Forschungsuntemehmen “19. 
Jahrhundert" van de Fritz Thyssen Stiftung, dat resulteerde 
in boeken waarin foto’s van de Bechers zijn gecombineerd 
met architectuurhistorische beschouwingen over de indus
triële architectuur van de negentiende eeuw. Ook in deze 
boeken heeft het werk van de Bechers een bijzondere sta- 
ms. Hun foto’s werden niet keurig als illustraties bij de tekst 
geplaatst, maar vormen telkens een aparte sectie binnen het 
boek. Hun werk lijkt zich tegen een directe, praktische toe
passing te verzetten, hoewel de Bechers blijkens recente uit
latingen hun archief nu toegankelijk willen maken voor an
deren, en het gebruik van hun foto’s door onderzoekers van 
bijvoorbeeld de industriële geschiedenis willen stimuleren. 
Tot nu hebben zij zich echter geconcentreerd op de ‘auto
nome’ Becherboeken en -tentoonstellingen, waarin het werk 
niet wordt ingeperkt door ‘toegepastheid’.
De kunstwereld waarin de Bechers in de late jaren zestig 
terechtkwamen had, in Thierry de Duves woorden, de over- 
gang gemaakt van een specifiek naar een generiek kunst
begrip; niet de specifieke kunsten zoals schilder- en beeld
houwkunst, maar de beeldende kunst in het algemeen vormde 
het primaire referentiekader, en deze ‘generieke’ kunst 
maakte gebruik van verschillende media. Daartoe behoorde 
nadrukkelijk de fotografie, die in de conceptuele kunst een 
belangrijke rol speelde. Toch zijn de Bechers, ondanks alle 
aandacht, in zekere zin buitenstaanders gebleven in de 
'postmediale' beeldende kunst. Zijzelf beoefenen de foto
grafie wel degelijk als specifieke kunstvorm in de traditie

Bernd & Hilla Becher

Industrieel landschap Duisburg-Bruckhausen, Ruhr, 1999

van fotografen als Sander en Renger-Patzsch. Toen de als 
schilder opgeleide Bemd Becher in de jaren vijftig voor de 
fotografie koos, was die beslissing van een geheel andere 
aard dan die van conceptuele kunstenaars, meer dan tien jaar 
later, om 'gebruik te maken van’ fotografie. Bechers keuze 
hield een overgang in van de schilderkunst als dominante 
vorm van beeldende kunst naar een medium met een eigen 
artistieke traditie, maar met een wankele status binnen de 
beeldende kunst. In 1959 begon hij samen te werken met 
Hilla Wobeser, die wél een achtergrond in de fotografie had. 
Hun uitgangspunt is door de decennia gelijk gebleven: de 
objecten (industriële bouwwerken en aanverwante ‘stmetu- 
ren’) zijn meestal vanuit een redelijk hoog standpunt gefo
tografeerd, zodat ze niet opdoemen vanuit kikvors
perspectief. De Bechers bevinden zich als het ware op oog
hoogte van de structuren die ze afbeelden. Dat de opnames 
doorgaans bij grijs weer zijn gemaakt, is even essentieel; de 
tonaliteit is altijd dezelfde. Gebouwen en schachttorens zijn 
soms op meerdere foto’s vanuit verschillende gezichtspun
ten ‘systematisch’ in beeld gebracht. In andere gevallen 
werden, vanuit een typologische invalshoek, foto’s van soort
gelijke gebouwen verzameld. De eerste zaal van de exposi
tie in het Stedelijk, waar de boeken liggen, bevat verder fo
to’s van schachttorens, steeds geordend in groepen van vijf 
opnames van dezelfde schachttoren en zijn' context; in de 
zaal erna volgen typologische reeksen van industriehallen, 
telkens in grids van negen. Eén groep toont hallen in 
neogotische versiering, een andere gevels waar buizen over
heen lopen, enzovoort. De systematisering wordt hier zo ver 
doorgedreven dat de absurde kant van de onderneming van 
de Bechers duidelijk wordt. De ordeningsdrift slaat op hol.

Toch zijn de individuele beelden dan weer wel uitermate 
rationeel van opzet. De gevels van de hallen lopen parallel 
aan het beeldvlak en vullen bijna het volledige beeldkader; 
volgens goede modernistische principes weerkaatsen ze het 
kader van het beeld in het beeld.
Na nog een zaal met onder meer gashouders en nóg meer 
schachttorens in rasters van vijftien, en een zaal met drielui
ken van onder meer graansilo’s en kalkovens, volgt het 
tweede deel van de tentoonstelling. Het bestaat uit kabinet
ten met losse foto’s die veel landschappelijker van aard zijn: 
Industrielandschaften is dan ook de titel van een onlangs bij 
Schirmer/Mosel verschenen boek met deze foto’s. Hier wordt 
niet een gebouw of een schachttoren geïsoleerd, maar een 
heel mijnen- of fabriekscomplex in een landschap weerge
geven. In zekere zin zijn deze foto’s traditioneler; ze doen 
vaak denken aan negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse 
fotografie die op haar beurt weer refereerde aan schilder
kunstige tradities. De mijnen en andere complexen op deze 
foto’s zijn vaak onderdeel van een soort sublieme industrie- 
landschappen, die wel wat weg hebben van de beelden die 
mijnfirma’s en andere industriële bedrijven ooit in hun 
bedrijfsboeken publiceerden. In huis Marseille is momen
teel een keuze uit de collectie te zien die de Bechers van 
dergelijke boeken hebben aangelegd, van de vroege twin
tigste eeuw tot de naoorlogse decennia. Hun eigen werk zou 
niet tot zijn recht komen in deze publicaties, maar ze heb
ben wel een voorbeeldfunctie voor hen gehad. De vaklieden 
die voor dergelijke boeken werkten, waren de minder ver
fijnde neefjes van Renger-Patzsch.
Net zoals bij de bekende Becher-foto’s valt bij de landschaps- 
foto’s op hoe moeilijk het is om het jaar van de opname uit

The Misfits
9 Magnum-fotografen
Eve Arnold, Cornell Capa, Henri Cartier-Bresson, Bruce Davidson, 
Elliott Erwitt, Ernst Haas, Erich Hartmann, Inge Morath, Dennis Stock
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de beelden af te leiden. Er is een landschap van Nederlandse 
kalkovens in de polder bij Harlingen (1963) dat ergens tus
sen prehistorie en sciencefiction in zit; een foto van hoog
ovens in Duisburg-Bruckhausen blijkt te zijn gemaakt in 
1999, maar het had net zo goed een paar decennia eerder 
kunnen zijn. Ook elders blijkt het verschil tussen foto’s uit 
1970 of 2000 slechts uit piepkleine details te bestaan, of is 
er gewoon geen verschil. En als je moet gokken, opteer je 
meestal eerder voor 1970.
In Huis Marseille is de aanvullende tentoonstelling 
Gevelmuren, gefotografeerd na 1970 te zien, in combinatie 
met de al genoemde fotoboeken uit de Bechercollectie. Net 
als bij de expositie in het Stedelijk vormt de uitreiking van 
de Erasmusprijs aan het paar, op 23 oktober jongstleden, de 
directe aanleiding. De gevelmuren van nogal trieste naoor
logse huizen staan net als die van de ‘hallen’ mooi evenwij
dig met het beeldvlak. Ze versterken de indruk die de laatste 
foto van het tentoonstellingsparcours in het Stedelijk had 
gemaakt. Het gaat om een foto uit 1998 van een chemische 
fabriek in Wesseling (Keulen), met links op de voorgrond 
een wat onscherpe fotograaf, vermoedelijk Bemd Becher, 
op een trapje. De fabriek ziet er redelijk modem uit; het is 
maar de vraag of dit gebouw rijp is voor de sloop, zoals veel 
kolenmijnen die het paar heeft vastgelegd. Bij de ‘gevel
muren’ in huis Marseille neem je sowieso aan dat ze nog 
een hele tijd blijven staan. Hoewel hun werk nergens een 
spoor van pathos verraadt, lijken de Bechers alles te bezien 
met het oog van een melancholicus, die in iedere structuur 
een potentiële mine vermoedt. Alles wat zij fotograferen, 
wordt daarmee in feite als bedreigd bouwwerk bestempeld. 
Het lijkt erop dat de Bechers van mening zijn dat de moder
niteit dermate destructief is, dat veranderingen dermate snel 
gaan, dat je maar beter een beetje vooruit kunt werken. In 
de hedendaagse economie speelt echter een groot deel van 
de cyclus van innovatie en destructie zich helemaal niet meer 
af binnen structuren die de Bechers zouden kunnen fotogra
feren. Van een duo dat anachronistisch geworden vooruit- 
gang vastlegt, zijn ze zelf een anachronisme geworden. Een 
zeer waardevol anachronisme met een grote toekomst.
Bemd & Hilla Becher - Industrial Structures loopt tot 31 de
cember in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.29.11); Bemd & Hilla 
Becher — Gevelmuren, gefotografeerd na 1970 loopt tot 
24 november in Huis Marseille, Keizersgracht 401, 1016 
EK Amsterdam (020/531.89.89). (Sven Lütticken)

PAUL MCCARTHY. VIDEO. Motorolie was een van de 
eerste smeersels die Paul McCarthy in een performance ge
bruikte. Daarna gaan alle remmen los. Stront, pies, mayo
naise en vooral (Heinz) Ketchup worden op de tafel gekwakt 
en tegen de muur gepletst; of McCarthy smeert zijn lichaam 
in met een smurrie vermengd met watten, meel of gehakt. 
Hij speelt in zijn performances een nar die het publiek ver
maakt door het te confronteren met verlangens en lustge
voelens die het normaal verdringt. Zo blijft hij videobanden
lang keutelen met ranzige substanties en spreidt hij een pri
mair lustgedrag tentoon. In De Hallen in Haarlem was, na 
de primeur in Hamburg, een overzicht te zien van de vi
deo’s die deze Amerikaanse West-Coastkunstenaar vanaf 
beginjaren zeventig van zijn performances maakte. De bij
behorende publicatie, die binnenkort uitkomt (en waarvan 
we de drukproeven konden inkijken), handelt over de rela
tie die McCarthy’s performances aangaan met het medium 
video. Daarbij ligt de nadruk op de autonome kwaliteit van 
de video’s, die niet enkel als registratie van een performance 
bekeken hoeven te worden. Ook in het ruime overzicht van 
de video’s in Haarlem lag de klemtoon op die autonome sta
tus. Jammer was wel dat de nonchalante en weinig berede
neerde presentatie geen beter inzicht bood in de manier waarop 
de kunstenaar met het medium video experimenteerde.
In de inleiding van de publicatie schetst Ulrike Groos de 
ontwikkeling in McCarthy’s videowerk, waarbij ze meer-
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Paul McCarthy

Bossy Burger, 1991, videostill

maals uitspraken van McCarthy zelf aanhaalt. Ze geeft aan 
dat McCarthy al vanaf het begin van zijn carrière bewust 
omgaat met het medium video. In zijn vroege werk (begin 
jaren zeventig) zet hij het medium video in om het publiek 
te desoriënteren. Zo zagen galeriebezoekers de performance 
Meat Cake #5 (1974) eerst via twee monitoren om er pas 
later achter te komen dat het livebeelden waren, en dat de 
kunstenaar in een andere ruimte van de galerie druk bezig 
was een substantie van watten, mayonaise en ketchup in zijn 
onderbroek te proppen. Het publiek kon de performance dus 
direct maar ook indirect via het oog van de cameraman erva
ren. Een dergelijke opstelling gebruikte McCarthy in meer
dere performances uit die jaren, en waar hij dat niet deed, 
nam hij vaak niet eens de moeite om de performance vast te 
leggen. Zelf beweert McCarthy dat hij in die tijd niet eens 
geïnteresseerd was in het documenteren van zijn performances. 
In dezelfde experimentele periode past ook Shit Face Painting 
(1974) waarin hij zijn lichaam insmeert met zijn eigen poep, 
dan zijn geslachtsdeel voor de camera laat bungelen om ten
slotte frontaal op de camera in te beuken. Doordat het beeld 
meegaat met McCarthy’s bewegingen, kijkt het publiek in 
feite glimlachend naar een wilde verkrachtingsscène.
De relatie met het publiek verandert volgens Groos drastisch 
wanneer McCarthy begin jaren negentig, na een pauze van 
een kleine tien jaar, weer met performances begint. McCarthy 
treedt dan niet meer in het publiek op, maar laat het publiek 
de performance zien middels een registratie, geplaatst binnen 
een installatie die het oorspronkelijke decor van de 
performance vormde. Dat was bijvoorbeeld het geval in een 
van zijn bekendste werken, Bossy Burger uit 1991. In deze 
persiflage op een Amerikaanse televisieserie speelt McCarthy

een tv-kok met het masker van Alfred E. Neumann uit het 
tijdschrift Mad. De kok geeft zich volledig over aan meel en 
ketchup, maar in de bijna één uur durende performance doet 
hij niets dat tot een fatsoenlijke hamburger leidt. Hij loopt in 
het rond, smeert een stoel in met ketchup, illustreert zijn acti
viteiten met tekeningen en maakt ondertussen seksuele toe
spelingen. Het komische maar ook bevreemdende van de 
situatie wordt benadrukt door het bijzondere camera
standpunt: vanachter de deuren van de televisieset. Boven
dien gebruikte McCarthy speciale tv-apparatuur, naar eigen 
zeggen bewust om Hollywoodtelevisie- en sitcomproducties 
na te bootsen.
Het is jammer dat het boek nalaat om Paul McCarthy’s werk 
binnen een bredere culturele context te situeren. Zo was het 
interessant geweest om zijn werken met andere videowerken 
of met tv-producties te vergelijken. Verder brengt het boek 
ook nauwelijks een kunsthistorisch kader aan. Er wordt, en 
dat is toch bijzonder kras, zelfs met geen woord gerept over 
de wat oudere West-Coastkunstenaar Bruce Nauman, bij wie 
juist ook zo mooi de ontwikkeling van performance naar 
video te zien is. Ook Nauman tartte zijn fysieke en mentale 
grenzen en hij zette bovendien, net als McCarthy, het me
dium video in om persoonlijke ervaringen publiek te ma
ken. Het ligt voor de hand dat McCarthy door Nauman is 
geïnspireerd. Naumans docentschap op het San Francisco 
Art Institute was, zo blijkt uit een eerder interview, voor 
McCarthy zelfs een reden om daar te gaan studeren. Dat 
tijdgenoot Vito Acconci wel wordt genoemd, is eigenlijk 
alleen te danken aan het feit dat McCarthy zelf, samen met 
Mike Kelley, zo letterlijk met Acconci’s video- en 
performancewerken aan de haal gaat.

argos EXHIBITION

Aglaia Konrad - Tomorrow Square
09.11 - 21.12.2002

Wednesday - Saturday
14:00 - 19:00

a roos argos editions NEW RELEASE

Aglaia Konrad - Elasticity
Essays by Antonio Guzman, Daniel Kurjakovic and Eran Schaerf. 
248p., 20 x 27cm, english/french/german.
Co-edition: NAi Publishers, éditions de l’aquarium agnostique, 
argos editions, isbn 90 5662 273 0, 
€ 40

for ordering and information please contact
argos werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels t + 32 (0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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Opmerkelijk genoeg doet het boek ons - indirect - wel vaak 
aan Bruce Nauman en Vito Acconci denken. Johannes Lothar 
Schröder schrijft bijvoorbeeld dat McCarthy voortdurend 
intieme ervaringen publiek maakt. Hij wijst er ook op dat 
video, in tegenstelling tot performance, empathie kan op
wekken. “Zoals humor kan de camera een brug slaan tussen 
de kunstenaar en een breder publiek, en mee helpen de span
ningen te neutraliseren die zich voordoen wanneer kijkers 
direct geconfronteerd worden met intieme details.” Schröder 
boort in de videowerken andere betekenislagen van 
McCarthy’s werk aan, maar hij benadrukt tegelijk ook de 
waarde van de installatievideo's, zoals Pinocchio Pipenose 
Householddilemma (1994), waarvoor het publiek een 
Pinocchiopakje aan moest trekken alvorens de video te kun
nen zien. In tegenstelling tot de ‘echte’ Pinocchio, wiens 
neus groeit als hij liegt, lijkt de Pinocchio op de video geen 
normen en waarden te kennen. Hij steekt zijn neus gewoon in 
de chocoladesaus of dringt door tot diep in de mayonaisepot 
alsof hij een vrouw binnenglijdt. In de Haarlemse Hallen 
hoefde je voor de bewuste video geen Pinocchiopakje meer 
aan te trekken, en dus kun je concluderen dat de video’s een 
autonome waarde hebben verworven. Maar misschien had 
een pakje of een andere presentatiewijze toch meer duide
lijk gemaakt over de specifieke bijdrage van McCarthy’s 
videowerk - zeker als de publicatie nog niet volledig 
beschikbaar is.
Paul McCarthy. Video wordt eind 2002 uitgegeven bij Verlag 
der Buchhandlung Walther König, Ehrenstrasse 4,50672 Köln 
(0221/20.59.6-0; www.buchhandlung-walther-koenig.de). 
De bijbehorende tentoonstelling is van 22 maart tot 25 mei 
2003 nog te zien in Museet for Samtidskunst, The National 
Museum of Contemporary Art, Bankplassen 4, Oslo, Noor
wegen. (Nicoline Wijnja)

CONTEMPORARY ARAB REPRESENTATIONS. Het 
eerste deel van Catherine Davids meerdelige project 
Contemporary Arab Representations is gewijd aan Beiroet. 
Het Midden-Oosten is volgens David cruciaal voor het be
grip van de hedendaagse wereld, en Libanon speelt daarbij de 
rol van een postmoderne staat die volledig is uitgeleverd aan 
het grootkapitaal - onder meer belichaamd door een maat
schappij als Solidere, die het centrum van Beiroet heropbouwt 
tot een soort Disneyland en daarbij en passant de gebouwen 
vernietigt die aan de oorlog zijn ontsnapt. Beiroet, zo wordt 
gesuggereerd, is het voorland van Europa. Waar het 
neoliberalisme in Europa nog wordt gehinderd door oude re
gels, heeft het daar in Libanon minder last van. De decennia 
durende oorlog en de wederopbouw spelen bijna noodzake
lijkerwijs ook de hoofdrollen in het boek Tamass 1. 
Contemporary Arab Representations. Beirut/Lebanon. Hoe
wel dit geen traditionele tentoonstellingscatalogus is, ver
schijnt Tamass 1 naar aanleiding van de eerste, aan Beiroet 
gewijde tentoonstelling van Contemporary Arab Represen
tations, die na de Fundació Antoni Tàpies nu in Witte de With 
is te zien. Diverse teksten zijn geschreven door kunstenaars 
die in de tentoonstelling zijn vertegenwoordigd, maar oók de 
andere bijdragen geven een kader aan het daar getoonde werk. 
De cultuurwetenschapper Saree Makdisi schreef een tekst 
die een goede inleiding vormt op de reconstructie van Beiroet 
en de herschepping van het centrum tot een ‘puur beeld’ 
zonder storende elementen. Kunstenaars als Walid Sadek 
en Jalal Toufic zijn vertegenwoordigd met gecondenseerde 
en vaak associatieve teksten. Toufic speculeert over ruïnes 
en vampieren; hij ontwikkelt een wat krakkemikkige psy
choanalytische redenering die uitloopt op de stelling dat de 
afwezigheid van vampierfilms in Libanon een veelbeteke
nend symptoom is. Van Sadek is behalve een overzicht van 
de Libanese installatiekunst van de laatste tien jaar (een over
zicht dat culmineert in zijn eigen werk) ook een mijmering 
opgenomen over de kunst die zich op de wereldmarkt be
geeft. Kunst kan in zijn ogen alleen onder de vorm van kitsch 
globaal worden. Andere bijdragen zijn concreter gericht op

Martelaarsplein in Beiroet, postkaart

de textuur van de stad: het leven onder bruggen, de wijk 
Rouwaysset. Hoewel een aantal teksten een wat strengere re
dactie had kunnen verdragen, biedt dit eerste deel van de 
publicatiereeks Tamdss scherpe analyses van een stad die, juist 
door haar zeer specifieke geschiedenis, inderdaad goed lijkt 
te kunnen dienen als symptoom en symbool van ontwikke
lingen in de hedendaagse wereldeconomie en cultuur.
Vooral achter in Tamdss staan bijdragen die rechtstreeks sa
menhangen met werken in de tentoonstelling, zoals een ‘in
terview’ van Walid Raad met ene Souheil Bachar, die een 
tijd gevangen zou hebben gezeten in het gezelschap van ‘be
roemde’ Amerikaanse gijzelaars. Naar verluidt maakte hij 
over die ervaring video’s, waarvan er enkele door Raads 
- fictieve - Atlas Foundation worden gedistribueerd. In de 
tentoonstelling worden de video’s nogal onhandig geprojec
teerd, net naast een doorgang tussen twee zalen, met een paar 
klapstoeltjes erbij. Langere films van Mohammed Soueid 
worden in Witte de With eveneens in videoprojectie en op 
monitoren getoond. Deze werken vereisen echter een 
bioscoopvertoning; in een tentoonstellingsruimte komen ze 
niet tot hun recht, en al helemaal niet in Witte de With, waar 
mensen van diverse kanten de zalen in kunnen banjeren. 
Films van Soueid worden dan ook op 17 en 20 november in 
Filmhuis Lantaren/Venster vertoond, hetgeen het schamele 
van de vertoning in Witte de With nog eens onderstreept. 
Een kortere video zoals La Rose de personne van 
Ghassan Salhab komt dan weer nauwelijks boven het 
academieniveau uit: een uit de auto gefilmde rit door een 
‘historisch beladen straat’ wordt aangelengd met wat quasi- 
artistieke effecten, vooral in de soundtrack. Veel beter is de 
videofilm Pringles (2000) van Khalil Hanoun, die helaas 
niet is ondertiteld - en er wordt nogal wat in afgebabbeld 
(in het Arabisch). Nu is deze 25 minuten durende film over 
een zwakbegaafde man die zichzelf tot presidentskandidaat 
heeft uitgeroepen ook Zonder ondertiteling intrigerend en 

geestig genoeg om de aandacht te trekken en vast te houden 
(zélfs in deze omgeving), maar het is te gek voor woorden 
dat de vele gesprekken niet te volgen zijn voor wie geen 
Arabisch spreekt.
Op de benedenverdieping van Witte de With, waar men naar 
hartelust tussen Arabische tv-zenders kan zappen, speelt het
zelfde probleem. De vraag rijst voor wie zo’n ‘service’ be
doeld is. Gaat het dan enkel om de vulling van overtollige 
ruimte? Er lijkt al niet genoeg interessant werk voor de bo
venverdieping te zijn geweest. Misschien zijn de kunstenaars
theoretici die David heeft geselecteerd vooralsnog sterker 
op het analytische vlak dan in het maken van exposeerbare 
werken, iets wat niet onbegrijpelijk zou zijn gezien de his
torische situatie waarin zij zich bevinden. Toch heeft de ne
gatieve indruk van de tentoonstelling ook voor een groot 
deel te maken met de eigenaardigheden en onhandigheden 
van de inrichting. Was David zo in de weer met het dis
cursieve deel van haar project dat zij het ambacht van 
tentoonstellingsmaker heeft verwaarloosd? Hoe dan ook: 
interessant project, goed boek, mislukte expositie.
Contemporary Arab Representations. Beirut/Lebanon loopt 
tot 24 november in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl). Tamdss 1. 
Contemporary Arab Representations. Beirut/Lebanon is in 
2002 uitgegeven door de Fundació Antoni Tàpies, Aragó 255, 
08007 Barcelona (09/34.87.03.15; www.fundaciotapies.org). 
ISBN 84-88786-61-1. (Sven Liitticken)

RICHARD VENLET/PARAMOUNTBASICS (EXTENDED). 
Met deze tentoonstelling in het MuHKA brengt de Brusselse 
kunstenaar Richard Venlet een verderzetting en uitbreiding 
van Paramount Basics, zijn (in samenwerking met 
Moritz Küng gerealiseerde) bijdrage aan de vijfentwintigste 
Biennale van Sâo Paulo eerder dit jaar. Hij heeft zijn cen
trale biënnalewerk - een mobiel spiegelvolume waarvan de

innerlijke grammatika
24.11.02 - 19.01.03

ALLART LAKKE
opening zondag 24 november van 14 tot 18 u met om16 u: lezing door Allart Lakke

, open op zondag 14 -18 u, of na afspraak

TRANSIT, zandpoortvest 1O, 2800 mechelen 
+32 15 336 336, +32 478 811 441, art@transit.be
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afmetingen van de binnenruimte gebaseerd zijn op die van de 
werkkamer van de kunstenaar - onder meer ‘uitgebreid’ met 
een krachtige ruimtelijke ingreep: een spiegelwand die de hele 
gelijkvloerse verdieping van het MuHKA doorsnijdt. Binnen 
die ruimtelijke setting is, naast recent werk van Venlet, ook 
werk te zien van andere kunstenaars - Dirk Braeckman, 
Manon De Boer, Dany Deprez, Christoph Fink, Geert Goiris, 
Ann Veronica Janssens, Aglaia Konrad, Willem Oorebeek, 
Christophe Terlinden, Koen Theys, Harald Thys, Joëlle 
Tuerlinckx, Michael Van den Abeele en Gert Verhoeven. Ten 
slotte vinden in Venlets spiegelkamer wekelijks wisselende 
presentaties plaats van negen Belgische culturele instellingen 
of ‘actoren’ : de Fondation Evens Stichting, Maja Kuzmanovic 
(FoAM), Objectif, Factor 44, Anne Pontégnie (OneTwoThree), 
Koen Vandenhoudt (Kunstencentrum België), Luk Lambrecht 
(CC Strombeek), Paul Lagring (Netwerk Galerij) en 
Eva Gonzâlez-Sancho (Établissement d’en Face). Zij kunnen 
de tentoonstellingsruimte die het werk van Venlet ‘inruimt’, 
op hun manier toe-eigenen en de inhoud en functie ervan zelf 
bepalen: projectieruimte, informatiekiosk, enzovoort.
Venlet is een kunstenaar die de context en de relaties waar
binnen hij werkt in zijn praktijk integreert. Hij lijkt zich dus 
te lenen voor ‘vemetwerking’, en precies op dat punt lijkt 
zijn werk ook binnen de ambities van het MuHKA en de 
nieuwe directeur Bart De Baere te passen. Ook De Baere 
wil immers ‘verbindingen’ en ‘associaties’ aangaan. Het 
museum moet voor hem een plaats van ‘ontmoeting’ en 
‘interactie’ worden, waar artistieke praktijken binnen hun 
lokale en internationale context worden getoond, of binnen 
wat De Baere een ‘culturele agglomeratie’ noemt. Dat pro
gramma wordt in deze tentoonstelling - die in een samen
spraak tussen De Baere, Küng, Venlet en MuHKA-curator 
Liliane De Wachter tot stand kwam - verder ontplooid en 
als het ware letterlijk ‘weerspiegeld’. Toch oogt de tentoon
stelling - of het ‘netwerk’ - opvallend homogeen en gelijk
matig, en lijken de gepresenteerde werken zich gewillig te 
schikken naar de regie van curator Moritz Küng. De fietsen 
met aluminium schijven van Ann Veronica Janssens en de 
betonnen pingpongtafel van Venlet zelf mogen dan wel een 
ongewoon accent aanbrengen, van een kluwen, een 
samenklontering, een samenhoping - een agglomeratie in 
de letterlijke betekenis van het woord - is weinig sprake. 
Dat neemt niet weg dat de tentoonstelling, samen met de 
gelijktijdig verschenen monografie 00, een boeiende en kern- 
achtige synthese vormt van Venlets architecturale kunst
productie van de laatste tien jaar.
Venlets centrale ingreep - de lange spiegelwand die alle 
gelijkvloerse zalen van het MuHKA doorkruist - transfor
meert de logica van het museum als gebouw en als instituut. 
De gebruikelijke opeenvolging van museale ruimtes wordt 
als structurerend principe op de helling gezet, en vervangen 
door een spel van ruimtelijke relaties met deze spiegelwand. 
De gepresenteerde werken verhouden zich niet zozeer tot 
de museale ruimte, maar tot de structurerende wand: in of 
aan de wand, vóór de wand, gespiegeld in de wand, van 
elkaar afgescheiden door de wand, enzovoort. De grens van 
de waarneming stopt niet bij het spiegelende oppervlak 
(waarvan de afwerking op zich te wensen overlaat), maar 
voltrekt zich ook ‘achter’ de wand. De beschouwer beweegt 
zich aan weerszijden ervan, als het ware voor en achter de 
scène. Aan de ene kant wordt hij geconfronteerd met de vage 
contouren van zijn gespiegeld zelfbeeld, aan de andere kant 
ziet hij de constructie van de spiegelwand, die als bij een 
decorstuk op scène geheel zichtbaar is gelaten. Dit procédé 
was ook gebruikelijk in de architecturale ruimtes en ‘corri
dors’ van Bruce Nauman. Anders dan bij Nauman, die de 
nadruk legde op de sensorische kwaliteiten van de binnen
zijde en op de spanning tussen binnen- en buitenkant, is bij 
Venlets centrale ingreep echter geen sprake van een ‘bin
nen’ en een ‘buiten’. De ingreep doet een ndere reeks van 
verbindingen en relaties ontstaan: tussen de beschouwer en 
de gepresenteerde werken, tussen de wand en de kunstwer-

Richard Venlet, Paramount Basics (extended), 2002 
(zaalzicht met werk van Ann Veronica Janssens en Richard Venlet)

ken en tussen de kunstwerken onderling. Het lijnenspel dat 
in zwarte tape op de vloer is aangebracht en zich aan weers
zijden van de spiegelwand uitstrekt, compliceert die relaties 
nog, en lijkt de museale plattegrond als het ware verder te 
ontmantelen. De gesuggereerde correcties en verschuivin
gen blijven echter eenvoudig en subtiel, wat in dit geval erg 
bepalend is voor de kwaliteit van het werk.
Naast de architecturale dimensie van Venlets ingrepen speelt 
ook het onderzoek naar de ideologische draagwijdte van de 
witte kunstruimte - de zogenaamde ‘white cube’ van 
Brian O’ Doherty - een belangrijke rol in Venlets oeuvre. Het 
witte interieur van de spiegelkamer, de drie witte 
(galerie)wanden die uit een grijs geverfd vlak zijn uitge
spaard, de met zwarte bordverf geschilderde 'krijtruimte' 
die de bezoekers langzaam in een witte kubus kunnen 
omtoveren (door er boodschappen in wit krijt op achter te 
laten), het meermaals gebruikte helwitte licht van een gloei
lamp, de projectie van afbeeldingen van representatieve witte 
kunstruimtes op het werk van Willem Oorebeek: het zijn 
evenveel commentaren en reflecties op het ambivalente ka
rakter van de archetypische witte tentoonstellingsruimte. 
Venlet plaatst zich nadrukkelijk in de traditie van post
minimale kunstenaars, die getracht hebben om de idealis
tische premisse van de louter abstracte, esthetische ruimte 
van de ‘white cube’ te bekritiseren en te ontmantelen. De 
actualiteit van zijn benadering schuilt niet zozeer in de ma
nier waarop hij met nieuwe en sterk uiteenlopende 
uitdrukkingsmiddelen aan die kritiek gestalte weet te ge
ven, dan wel in de combinatie ervan met de fenomenolo
gische dimensie van de werken zelf. De perceptie van de 
werken wordt uitgebreid tot het ruimtelijk veld in en rondom 
het werk, wat de werken een uitgesproken architecturaal

karakter verleent.
De titel van de tentoonstelling, Paramount Basics (extended) 
- nogal ongelukkig vertaald als “het overstijgende essen
tiële (uitgebreid)” - maakt volgens curator Moritz Küng ‘de 
basis of de premisse zichtbaar’, weerspiegelt en overstijgt 
haar. Wat die basis is, laat Küng echter in het midden, ter
wijl zijn verwijzing naar de filmmaatschappij Paramount 
Pictures al even weinig zegt. ‘Paramount Basics’ zou mijns 
inziens tweeledig kunnen worden opgevat: als de voornaam
ste premisse van het museum (en bij ‘uitbreiding’ van de 
architectuur) en als de hoogste realiteit van het (basale) da
gelijks leven - de zogenaamde 'paramount reality of 
everyday life’. Het architecturale werk van kunstenaar 
Richard Venlet zou men dan kunnen zien als een vrij ge
slaagde poging om de ruimtelijke en temporele standaarden 
van de architectuur en het museum te heroriënteren naar de 
realiteit van het dagelijks leven, het hier en nu. Venlet dwingt 
de toeschouwer namelijk tot een scherper bewustzijn van 
zowel het lichaam als van de ‘begrensde’ realiteit van ruim
tes die vrijwel volledig door conventie en gebruik gestruc
tureerd zijn, net als het dagelijks leven zelf.
De tentoonstelling Richard Venlet/Paramount Basics 
(extended) loopt nog tot 24 november 2002 in het MuHKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/238.59.60). Tegelijk 
met de tentoonstelling heeft het MuHKA een oeuvre- 
catalogus van Richard Venlet uitgegeven met als titel 00. 
ISBN 90-72828-27-5. (Dieter De Clercq)

RosasXX. Danscompagnie Rosas bestaat twintig jaar, en 
dat vormt de aanleiding voor een tentoonstelling rond het 
oeuvre van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. 
RosasXX is meteen de eerste tentoonstelling in het Brusselse

m
De Zwarte Panter 
Hoogstraat 70 - 72 - 74 
B 2000 Antwerpen 
tel 0032(0)3 2331345 
fax 0032 (0)3 231 38 12 
www.artsite.be/zwartepanter 
galerle@dezwartepanter.be

Luc Zeebroek-Kamagurka
Van 8 november tot 22 december
Frank: Maieu "art-jockey"
Voorstelling monografie donderdag 28 november te 20.00 uur Tot 22 december
Fred Beruoets - Herwerkt werk

Tot 22 december
Dond.,vrij-,zat.,zon. 13u3O—18u.
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Ann Lislegaard
2 november t/m 21 december 2002

Lidwien van de Ven
5 januari t/m 8 februari 2003

Prinsengracht 116 N L-1015 EA Amsterdam Telefoon +31 20 623 62 37 Facsimile +31 20 639 00 38 E-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse
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FILM & VIDEO PROGRAMME
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AMSTERDAM
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STICHTING DE APPEL 
TUES. TO SUN. IIAM-6PM 
NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 
1017 DE AMSTERDAM 
THE NETHERLANDS 
www.deappel.nl 
INFO@DEAPPEL.NL 
T +31 (0)20 625 56 51 
F +31 (0)20 622 52 15

Fummuseum

Marten Spângberg, Tor Lindstrand: novembert/m december:::

which which way way

marres marres — postbus 275 6200 ag — capucijnenstraat 98 maastricht nl — geopend di tm zo van 13 —18’ 
13.1 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — e marres@cobweb.nl :— www.marres.org

ALICIA FRAMIS 19 oktober - 23 november 2002 
anti_dog

GROEPSTENTOONSTELLING 30 november 2002 - 18 januari 2003 
zes Duitse kunstenaars

Martin Eder, Michael Kalmbach, Martin Kippenberger, Marko Lehanka, Peter Roesel en Andreas Slominski de galerie is gesloten van 23 december 2002 tm 5 januari 2003

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-1891 NL - 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink0wxs.nl | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
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www.kag.be 
phone / fax +32.(0)3.226.06.30

JORIS GHEKIERE
24/10/2002 - 14/12/2002

VERNISSAGE Donderdag 24 oktober 18.00-21.00 uur

HALEH REDJAIAN
23/01/2003-01/03/2003

VERNISSAGE Donderdag 23 januari 18.00-21.00 uur
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Paleis voor Schone Kunsten onder algemeen directeur Paul 
Dujardin. Voor wat de tentoonstellingen betreft, wil Dujardin 
onder meer recht doen aan de originele museale plannen 
van architect Victor Horta. Zo wil hij een lang ‘onuitgegeven 
parcours’ van Horta voor het eerst terug ontsluiten. De be
zoeker van RosasXX komt bijvoorbeeld plots terecht in een 
lange gang met zijlichten die voert naar de Bertouillerotonde, 
en een ommegang met kleinere ruimtes onder het dak, die 
op twee plaatsen uitkijkt op de centrale Hortahal.
De tentoonstelling heeft geen catalogus, maar wordt in de 
bezoekersgids kort ingeleid door curator Michel Uytterhoeven, 
momenteel directeur van het Vlaams Theater Instituut. 
“RosasXX wil en kan de vluchtige, maar indringende bele
venis van een dansvoorstelling van Rosas niet vervangen, 
maar laat de bezoeker iets ervaren van wat als herinnerings
materiaal achterbleef en van het intensieve werk in de dans
studio.” Daarmee roept Uytterhoeven twee belangrijke vra
gen op: hoe kun je hedendaagse dans - en zijn afgeleide 
media, zoals muziek - op een zin volle wijze benaderen bin
nen het dispositief van een tentoonstelling? En ten tweede, 
welke status krijgt dat “herinneringsmateriaal” daarin?
De bezoeker betreedt de tentoonstelling door een kleine deur 
en komt vervolgens in een afgesloten, duistere zaal waar 
een videoinstallatie van Thierry De Mey wordt getoond 
- een top shot van De Keersmaekers eerste danssolo Violin 
Phase (1981), geprojecteerd op een laag zand. Interessant 
aan de ingreep is de omkering van wat een open witte ruimte 
was in een black box, een typologie die uit het theater stamt. 
Alsof de beslotenheid van de museumruimte nog niet vol
staat, sluit ook het gepresenteerde universum van Rosas zich 
nadrukkelijk af van de wereld. Stappend door het zand, wordt 
de bezoeker deel van deze romantische omgeving; hij treedt 
een theater binnen.
Meerdere grote zalen zijn voorbehouden aan video, waarbij 
het videomedium door middel van een projectie nadrukke
lijk is getheatraliseerd. Veel experimentele kunstenaars be
keerden zich in de jaren tachtig tot video, precies omdat 
zowel de performance als de installatie gerecupereerd wer
den door de theatrale machine. Deze machine draait hier op 
volle toeren. Ze heeft op haar beurt video geabsorbeerd: 
videodocumenten worden onder het mom van kunst naar 
het Rosasuniversum gekneed.
Een kardinale plaats is weggelegd voor de muziek: de open 
Bertouillerotonde functioneert haast als een schrijn voor 29 
muziekfragmenten. Een geslaagd moment, want juist deze 
beeldloze ruimte reveleert de paradox van de tentoonstel
ling. De perfectie van de cirkelvormige ruimte staat er in 
schril contrast met de wereld die lonkt door de open ramen 
- dat conflict vormt wellicht de kern van het romantische 
Rosasuniversum, een gegeven dat de expositie verder niet 
weet te thematiseren. Elders slaagt RosasXX er maar niet in 
om een specifieke visuele dynamiek te ontwikkelen die het 
oeuvre binnen het format van de tentoonstelling tot leven 
brengt. Hier en daar zijn hedendaagse kunstwerken geïnte
greerd (van Bob Verschueren, Juan Munoz, Douglas Gordon, 
Rebecca Hom, Günther Thom en Luc Tuymans), maar ze 
lokken vooral geen confrontatie uit. Hoewel ze het werk van 
Rosas zouden kaderen “in het bredere perspectief van de 
twintigste-eeuwse kunstgeschiedenis”, fungeren ze domweg 
als ondergeschikt illustratiemateriaal.
Elders in de bezoekersgids maakt Uytterhoeven ook nog 
gewag van “het verhaal van de emancipatie van de heden
daagse dans in ons land” en “de culturele context waarin het 
oeuvre kon ontstaan”. Laten we wel wezen: dit alles is vol
strekt afwezig in RosasXX. De kunstgeschiedenis, is dat ook 
niet het werk van choreografen als Pina Bausch, Trisha 
Brown en William Forsythe, die De Keersmaeker grondig 
hebben beïnvloed? Geen spoor - het zou maar onttoverend 
kunnen werken. De ‘Belgische golf’, is dat ook niet Jan 
Fabre, Josse De Pauw, Wim Vandekeybus en een hoop an
deren? Nergens te bekennen. En tot slot de culturele con
text, is dat ook niet het verhaal van de kunstencentra, van
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graag een romantisch beeld van twintig jaar romantisch kun
stenaarschap. Hij behandelt dit verhaal als een afgesloten 
geschiedenis. Zijn conserverende en sacraliserende benade
ring staat meteen ook een dynamische benadering van het 
medium dans in een tentoonstellingscontext in de weg.
RosasXX loopt nog tot 5 januari in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23,1000 Brussel (02/507.84.66). 
Er is ook een randprogramma met films in het Filmmuseum, 
vier lessen over dans in de 20ste eeuw, een debat over dans 
en kinderen, en een documentaire over Fernand Schirren. 
(Info: 02/507 84 44, infoexpo@pskpba.be, www.rosas.be.) 
(Jeroen Peeters)

MAX BECKMANN. UN PEINTRE DANS L’HISTOIRE. 
Max Beckmann (Leipzig 1884-NewYork 1950)iseen van 
de meest belangwekkende schilders van de twintigste eeuw. 
Naar aanleiding van zijn eerste Parijse tentoonstelling in 
1931 werd hij in Le Figaro zelfs “een Germaanse Picasso” 
genoemd, “ontstuimig, massief, fel en kolossaal”. Toch is 
zijn werk vandaag buiten het Angelsaksische cultuurgebied 
nog weinig gekend. Zo is Der kleine Fisch (1933) uit de 
verzameling van het Centre Pompidou een vrij recente aan
koop. Het strandgezicht met drie personages is bovendien 
een voor Beckmann vrij sereen schilderij, dat vooral de in
vloed van de Franse schilderkunst op zijn werk laat zien. 
Men kan zich moeilijk voorstellen dat Beckmann op het
zelfde moment werkte aan wat een van zijn belangrijkste 
schilderijen zal worden: de triptiek Abfahrt (1932-1933), een 
typische Beckmannallegorie waarin hij zowel de drukkende 
tijdgeest als zijn eigen verwarring uitdrukt. Op het einde van 
de jaren dertig werd Abfahrt samen met Picasso’s Guemica 
in het New Yorkse MoMA tentoongesteld. Beide schilderijen 
zijn eerder als een persoonlijke getuigenis ontstaan dan als 
commentaar bij een historische gebeurtenis.
Het centrale paneel van Abfahrt toont een koningspaar met 
kind in een boot, klaar om af te varen. De zijluiken roepen 
herinneringen op aan de gruwelijkheden uit Die Nacht 
(1918-1919). Abfahrt betekent een belangrijk keerpunt in 
Beckmanns oeuvre. Zijn schilderswijze wordt pasteuzer en 
plastischer, de verftoets wordt autonomer en de zwarte con
touren, die zijn figuren van het decor moeten onderschei
den, worden vetter. Het realisme moet wijken voor een 
nieuwsoortige mythologie en een zwaar beladen symboliek. 
Dit alles vat Beckmann in solide composities met monu
mentale vormen en krachtige volumes, ruw, bruut en ge
welddadig, maar, zoals het de kunstenaar voor ogen stond, 
ook “kristalhelder en messcherp” geschilderd. De verwij
zingen naar klassieke verhalen, zoals de Odysseus, het ver
haal van Perseus of de ontvoering van Europa, stelden hem 
niet alleen in staat het totalitarisme van de Nazi’s discreet aan 
de kaak te stellen, maar ook om vorm te geven aan zijn ge
liefkoosde onderwerp, de oorlog der geslachten. Dat 
Beckmann in de geschiedenis van de moderne kunst nog al
tijd niet de plaats gekregen heeft die hij verdient, heeft na
tuurlijk ook met deze complexiteit te maken. Mythen, sagen 
en diverse symbolen, zoals maskers, kaarsen en muziekin
strumenten, worden verweven tot een kunst die Beckmann 
zelf als ‘transcendentaal realisme’ aanduidde.
Gemakshalve wordt Max Beckmann tot het Duits expres
sionisme gerekend, maar in tegenstelling tot zijn collega’s 
van Die Brücke of Der Blaue Reiter, is zijn werk niet zo 
makkelijk in een beweging in te passen. Hij reageert minder 
scherp op de politieke gebeurtenissen dan Otto Dix of 
George Grosz, en de Nieuwe Zakelijkheid is al evenmin op 
zijn maat gesneden. Ondanks zijn persoonlijke stijl is 
Beckmann echter geen radicale vernieuwer geweest. De cri
ticus van Le Figaro die hem “een Germaanse Picasso” 
noemde, voegt daar dan ook fijntjes aan toe: “mais c’est 
Picasso qui a commencé.” Beckmann is eerder een schilder 
van de continuïteit. Zijn werk wilde de voortzetting zijn van 
een grote traditie, die loopt van kunstenaars als Holbein, 
Grünewald en Jeroen Bosch, over Rubens, Rembrandt en

De Munt enzovoort? Weer geen spoor - de reeks affiches 
die de jaren tachtig oproepen, overstijgt het niveau van de 
anekdotiek niet.
Een goed deel van RosasXX bestaat uit allerhande documen
ten: notitieboekjes, tekeningen, foto’s, boeken, partituren, 
video-opnames. Hoe theatraal en manipulatief zijn deze 
documenten? Het (al dan niet gefingeerd) documentaire is 
vandaag bijzonder populair in de kunst, en dat niet alleen 
omdat het een stuk werkelijkheid binnenbrengt in een artis
tieke context, maar ook omdat de specifieke vormen van 
fictionalisering en mediatisering die erin aan de orde zijn, 
iets zeggen over het ideologische karakter van elke repre
sentatie. De tentoonstelling negeert dit volkomen, en doet 
alsof deze documenten inderdaad slechts documenten zijn, 
die neutraal verslag uitbrengen over hun onderwerp. Na
tuurlijk draagt dit materiaal wel degelijk een ideologie uit. 
Neem bijvoorbeeld de zaal met foto’s van Herman Sorgeloos, 
huisfotograaf sinds 1984 - de systematische beeldvorming 
door eenzelfde stilist levert uiteraard geen “stille getuigen” 
op, zoals de gids meent. In de zaal met de 28 voorstellings- 
video’s blijkt slechts van Mikrokosmos (1987) geen origi
nele tape voorhanden, maar slechts een remake uit 1998. 
Uitleg ontbreekt. Is het ‘vergeten’ van een duet gedanst door 
Jean-Luc Ducourt (artistiek assistent van 1988 tot 1992) en 
Johanne Saunier wel zo betekenisloos?
Vertelt al dat aangedragen materiaal dan uiteindelijk iets over 
de interne logica en dramaturgische achtergrond van de dans
voorstellingen? Het materiaal gepresenteerd in de rondgang 
onder het dak “licht telkens een tip van de sluier op van het 
creatieproces van één welbepaalde productie”, zo lezen we 
in de gids. De expliciete enscenering versterkt vooral de aura 
rond het werk van Rosas. Inzicht is ver te zoeken. Dat geldt 
ook voor de gloriemomenten die de dansers en invloed
rijke figuren zoals Fernand Schirren, Thierry De Mey en 
Georges-Elie Octors elders krijgen - ze staan los van een 
duidelijke kijk op hun artistieke bijdrage.
De dramaturgie van de tentoonstelling RosasXX mag intus
sen duidelijk zijn: curator Uytterhoeven bevestigt maar al te
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Het MuHKA toont hedendaagse 
kunst en stimuleert het denken 
erover. Dit gebeurt via vier grote 
tentoonstellingen perjaar,een 
dynamische presentatie van 
de collectie, samenwerkings
projecten met kunstenaars en 
allerlei omkaderende activiteiten. 
Als instelling van de Vlaamse 
Gemeenschap streven wij 
naar een open, internationale, 
toekomstgerichte maatschappij 
en naar samenwerking met 
het brede culturele veld in 
Antwerpen (Centrum voor 
Beeldcultuur, Fotomuseum,...) 
en daarbuiten. Om onze 
ambitieuze doelstellingen waar 
te maken, zoeken wij een (m/v)

galerij c. de vos ■ ■
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ZAKELIJK 
LEIDER

WOUTER PYPE 
wim nival Reinhart De Grendel [fotografie]

van 21 november tot en met 20 december 2002

3

die instaat voor de operationele 
werking en die een financieel, 
personeels- en logistiek beleid 
uittekent waardoor het MuHKA 
uitgroeit tot een performante 
internationale instelling.
Er wordt relevante ervaring 
gevraagd en een universitair 
diploma. Deze functie wordt 
verloond óp licentiaatsniveau.

17 november -15 december 2002

CARL JACOBS 
nicole thienpont
5 januari - 2 februari 2003

■

Voor meer inlichtingen, 
contacteer Ann Ceulemans 
(ann.ceulemans@muhka.be, 
tel.: 03 238 59 60). Kandidaturen 
met motivering en curriculum 
vitae dienenuiterlijk op 
27 november te worden 
verstuurd naarMuHKA, 
t.a.v. dhr. Ernest Van Buynder, 
Voorzitter Raad van Beheer, 
Leuvenstraat 32, 
2000 Antwe rpen.
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adres :

open :

Gordon Matta-Clark, 
Office Baroque, 1977, 
MuHKA" M HKA

internet : 
e-mail :

oude gentbaan 295
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74 
do-vr-za 14-18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak
http://www.artsite.be/c.devos
gaicdevos@hotmail.com

Sint-Lucaspassage K
G

d

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03 223 69 70 F 03 223 69 89 E abklkdg.be

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen
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GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

GO

09/11 t/m 15/12 
Between the Waterfronts 

Gülsün Karamustafa 
Eva Klee

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

tel/fax 4124048 wo-zo 13.30 -17.30 en op afspraak

09/11 t/m 05/12 
Between the Waterfronts 

Beril Anilanmert, Canan Dagdelen, Lerzan Özer, Suzy Hug Levy, 
Alev Ebüzziya Siesbye en Göhkan Taskin 

(D
08/12 t/m 03/01/03 
Claire Verkoyen

3 MKgalerie.nl
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

3

09/11 t/m 29/12 
Between the Waterfronts 

Bülent Sangar 

23/11 t/m 29/12 
Peter Friedl
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T +31 (0)43 3510175

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

03/11 t/m 08/12 
Morgan O’Hara (l/USA)

Between the Waterfronts
Mustafa Halim Özyazici, Mürrüvvet Türkyilmaz

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 24/11 
Josephine Sloet 

Between the Waterfronts, Selim Birsel en Mehmet Güleryüz 
Eser Selen, Candeser Furtun Mukadder Simsek, Ömer All Kazma

Wilhelminapark 1

dinsdag - zondag 11-17 uur
01/12/02 t/m 21/01/03

“Small Works Vlll” kunst en design

www.depont.nl G a e e s
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Goya tot Georges Rouault en zijn goede vriend Henri 
le douanier Rousseau.
Om dit oeuvre voor een nieuw publiek te introduceren, op
teerde het Centre Pompidou voor een historisch perspectief. 
In plaats van de nadruk te leggen op de persoonlijkheid van 
de kunstenaar, wordt Beckmann voorgesteld als un peintre 
dans l’histoire. Dat betekent onder meer dat de tentoonstel
ling pas begint tijdens de Eerste Wereldoorlog, waardoor de 
indruk wordt gewekt dat zijn ervaring als brancardier, on
der andere in Vlaanderen, bepalend was voor de verdere 
ontwikkeling van zijn oeuvre. Meteen wordt voorbijgegaan 
aan zijn vroege werk - Beckmann was reeds dertig toen de 
oorlog uitbrak - waarin hij sterk onder de invloed van het 
Duitse symbolisme mythologische en bijbelse drama’s schil
derde. Vanuit die achtergrond is dit complexe oeuvre beter 
te begrijpen dan vanuit de trauma’s van de geschiedenis en 
de formele verworvenheden van het Duits expressionisme. 
Een vervelend neveneffect van deze historische aanpak is 
verder dat de verschillende hoofdstukken (de Eerste Wereld
oorlog, de Weimarrepubliek, de Tweede Wereldoorlog, en 
de ontdekking van de nieuwe wereld) door geësthetiseerde 
filmdocumenten geëvoceerd worden - een videoinstallatie 
van de kunstenaars Piero Steinle en Julian Rosenfeldt, zo 
blijkt achteraf - alsof men bang is dat de schilderijen van 
Beckmann niet in staat zijn voor zichzelf te spreken.
In de jaren twintig blijkt Beckmann vooral belangstelling te 
hebben gehad voor (urbane) landschappen en stillevens. Hij 
reist in die periode naar Nederland en Italië, en verblijft ver
schillende keren in Parijs. De stemming van zijn werk is 
rustiger, en de invloed van de Franse schilderkunst, meer be
paald van Braque (in Grosses Fisch-Stilleben, 1927), Léger 
(in Rugbyspieler, 1929) en Henri Rousseau (in Seelandschaft 
mit Pappeln, 1924), is onvermijdelijk.
Op 18 juli 1937 opent Hitler in München het Haus der 
Deutschen Kunst. Nadat Beckmann op de radio zijn 
openingsrede gehoord had, pakte hij zijn koffers, en op het 
moment dat Hitler de volgende dag de Entartete Kunst
tentoonstelling opende, was hij al op weg naar Amsterdam. 
Hij zal Duitsland nooit meer terugzien. Zijn Amsterdamse 
periode was de moeilijkste in zijn leven, maar onder het 
motto van Nietzsche “Wat ons niet kapotmaakt, kan ons al
leen maar versterken” werd het ook zijn meest vruchtbare. 
In 1947 vertrekt hij definitief naar Amerika. Zijn demonen 
neemt hij mee: allegorische fantasmagorieën blijven zijn 
doeken bevolken.
Na de confrontatie van zijn twee laatste monumentale drie
luiken, The Beginning (1946-1949) en Argonauten (1949-50), 
eindigt de tentoonstelling met Junge Manner am Meer, een 
schilderij uit 1905 waarop naakte jongelingen onbekommerd 
op het strand vertoeven. De jongelingen worden in verband 
gebracht met Beckmanns laatste drieluik, dat gebaseerd is op 
het verhaal van Jason en de Argonauten die op zoek zijn naar 
het Gulden Vlies, symbool voor kennis en betekenis. Hier
door wordt de indruk gewekt van een cyclisch oeuvre dat, in 
tegenstelling tot wat de rechtlijnige vooruitgangsidee van het 
modernisme voorhoudt, eindigt waar het begonnen is. Wie 
de tentoonstelling aandachtig bekijkt, zal merken dat 
Beckmanns nostalgie naar de eenvoud van een arcadische 
wereld eerder berust op een projectie van de tentoonstellings
makers. In tegenstelling tot de kunstenaar hebben ze de don
kere wolken boven de kalme zee niet zien hangen.
Max Beckmann. Un peintre dans l’histoire loopt nog tot 6 ja
nuari 2003 in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
De tentoonstelling is verder te zien in Londen (Tate Modem, 
van 13 februari tot 5 mei 2003) en New York (MoMAQNS, 
van 25 juni tot 30 september). (Lieven Van Den Abeele)

SONIC PROCESS. UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE 
DES SONS. De miniaturisering en democratisering van de 
technologie heeft de laatste decennia geleid tot een over
vloed aan interdisciplinaire artistieke experimenten, die men 
bij gebrek aan beter nog steeds onder de noemers ‘multime
dia’ of ‘nieuwe media’ samenbrengt. Daarbij worden ook 
de relaties tussen het auditieve en het visuele afgetast. In de 
hedendaagse beeldende kunst worden klank en geluid steeds 
belangrijker, en op de muziekpodia hebben de gitaarhelden 
plaats gemaakt voor nomadische en solitaire urbanites die 
wat aan hun laptop frunniken en abstracte beats produceren. 
Hun acts hebben een statisch karakter, en krijgen daarom 
vaak een visuele aankleding.
Deze interrelaties tussen beeld en geluid zijn ook de curatoren 
niet ontgaan. Alleen al de afgelopen drie jaar waren er vier 
grote tentoonstellingen gewijd aan installaties van beeld en 
geluid: Lost in Sound (Centro Calego de Arte Contemporanea, 
Santiago de Compostella, 1999), met vooral aandacht voor 
de algemeen culturele aspecten van de DJ-cultuur; 
Sonic Boom (Hayward Gallery, Londen, 2000), met geluids
installaties, hoofdzakelijk gedacht vanuit de beeldende kunst; 
Bed of Sound (PSI, New York, 2000), een enorm bed met 
soundscapes; en Jack, Cinch & XLR (Centre d’Art du Crestet,

Max Beckmann

Junge Manner am Meer, 1905

Crestet, 2002), een onderzoek naar het vermogen van beel
den om klanken op te roepen. Het Centre Pompidou, met 
zijn traditie van tentoonstellingen waar ‘high brow’ met po
pulaire cultuur flirt, kon daarbij niet achterblijven. Sinds kort 
loopt er Sonic Process, een ambitieus project dat bestaat uit 
een tentoonstelling, een website en een lijvige catalogus, en 
dat zich tot doel stelt de recentste ontwikkelingen in de elek
tronische muziek in kaart te brengen. De opzet is informa
tief, documenterend en nadrukkelijk pedagogisch. Tot voor 
kort vond de Angelsaksisch georiënteerde DJ-cultuur im
mers maar moeilijk ingang in Frankrijk; het lexicon in de 
catalogus, dat leest als een fragment uit een Engels-Frans 
woordenboek, probeert daar alvast iets aan te doen.
In plaats van beeldend kunstenaars uit te nodigen die instal
laties bedenken waarin geluid een rol speelt, koos curator 
Christine Van Assche voor een aantal protagonisten uit de 
DJ-cultuur en de elektronische muziek. De uitdaging be
stond er dus in het efemere karakter van de performance of 
het concert naar een museale tentoonstelling over te bren
gen. Jammer genoeg is de selectie van de deelnemers erg 
voorspelbaar, en heeft men zich duidelijk laten leiden door 
wat muziektijdschriften als The Wire als ‘hot’ bestempelen. 
Dezelfde normgevoeligheid kenmerkt de catalogus: in elk 
essay wordt minstens één keer Deleuze geciteerd.
Was het grote probleem in Sonic Boom dat het lawaai van 
de ene installatie de appreciatie van het fragiele muziekje in 
de andere installatie onmogelijk maakte, dan lijdt Sonic 
Process aan het tegenovergestelde euvel. Een van de gale
rijen van het Centre Pompidou werd omgevormd tot een 
neutrale aaneenschakeling van vierkantige ruimtes die op
gevat zijn als luxueuze opnamestudio’s: half verduisterd, 
geluidsdicht en weinig verlucht. Elke deelnemer krijgt zo 
zijn eigen ‘autonome zone’. Op die manier gaat men echter 
elke confrontatie uit de weg en komt men dus evenmin tot 
een uitspraak over het probleem en de mogelijkheden van 
de presentatie van hybride kunstvormen, zoals geluidsin
stallaties, in het museum.
Ondanks de indrukwekkende middelen waarvan de meeste 
kunstenaars zich bedienen, is de overstap van de club of de 
concertzaal naar het museum bijzonder moeilijk gebleken. 
De resultaten zijn vaak ontgoochelend, soms zelfs triviaal 
te noemen. Sophiensale Wien van Dorfmeister, Huber en 
Orozco is een herwerking van wat waarschijnlijk live een 
interessante show was (een DJ en een pianist die improvise
ren op geprojecteerde beelden), maar wordt in deze context 
een banale diashow met flarden muziek. In Ghost Dance 
heeft Flow Motion een belachelijke scenografie bedacht voor 
een nochtans interessant uitgangspunt: het geluid van de stad 
waar de installatie zich bevindt, wordt op een bepaald mo
ment ‘bevroren’ en tot een klanklandschap verweven. Ook 
Doug Aitken heeft een indrukwekkende installatie bedacht 
voor New Skin, een film waarin de ‘informatie’ geleidelijk 
verschuift van het visuele naar het auditieve; maar er is veel 
goede wil nodig om het uitgangspunt van de kunstenaar hel
der te vatten. Hetzelfde geldt voor Esprits de Paris van 

Scanner en Mike Kelley. Scanners typische aanpak, het re
gistreren van stadsruis (bestaande uit telefoongesprekken, 
parasietgeluiden, enzovoort) blijkt moeilijk in een video
installatie in te passen. Terwijl het geluid - zelfs waar het 
om herkenbare geluiden gaat - ruimte laat aan de verbeel
ding, vragen de beelden eerder om een geduldige lectuur. 
Grodio van Coldcut tenslotte, het centrale werk van deze 
tentoonstelling, speelt handig in op de magische aantrek
kingskracht van de interactiviteit — de vloer bevat immers 
sensoren die de mix aan beelden en geluiden op de wanden 
kunnen beïnvloeden. Ondanks de fysieke inspanningen van 
een aantal bezoekers - op zaterdagmiddag leek de vloer wel 
een springkasteel — wijzigde het globale karakter van de in
stallatie maar weinig.
In deze context is de aanpak van David Shea nog het meest 
relevant. Hij presenteert zijn geluidscollages - in feite films 
zonder beelden - in een tot cinema verbouwd zaaltje. Om 
de twee weken neemt de kunstenaar voor een ganse dag 
plaats in een vitrine, op de plaats waar normaal het projectie
scherm hangt. De rest van de tijd speelt de sequencer wat 
Shea tijdens de vorige sessies heeft ‘geproduceerd’. Hier is 
niets te zien, waardoor je tenminste echt gaat luisteren. Twee 
ander installaties {MpTree/Data Square van Marti Guixé en 
WaveLinks van Renée Green) hebben dan weer een pedago
gische inslag - de bezoeker kan in deze installaties inter
views en geluidsfragmenten raadplegen op video of via het 
net. Wat dit toevoegt aan de catalogus of de site is echter 
niet duidelijk, en de ietwat geïnformeerde muziekliefhebber 
zal er weinig nieuws vinden.
Hoewel Van Assche prat gaat op het inherent ‘evolutieve 
aspect’ van de voorgestelde werken, is de fake geluidsstudio 
van Sonic Process eerder een walhalla van technologie en 
controle dan een plek die uitnodigt tot initiatief. Om con
flict en interactie te stimuleren, is het immers allemaal te 
mooi, te comfortabel en te luxueus. Sonic Process is een 
perfecte chili out op een luie zondagmiddag, na een lange 
nacht in de club.
Sonic Process, Une nouvelle géographie des sons loopt nog tot 
6 januari in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr; 
www.sonic-process.net). De tentoonstelling is van 18 maart tot 
21 mei 2003 nog te zien in Podewil, Berlijn. (Sven Sterken)

HET VLAAMSE STILLEVEN. In de Villa Hügel in 
Essen, in het voormalige verblijf van de Kruppfamilie, is 
tot begin december een overzichtstentoonstelling te zien van 
Vlaamse stillevens uit de 16de en 17de eeuw. Nagenoeg 
dezelfde selectie van een honderdtal werken werd eerder 
dit jaar in Wenen getoond onder de titel Das Flamische 
Stilleben 1550-1680. De catalogus is identiek, enkel de ti
tel en het titelblad verschillen. De tentoonstelling past in 
een reeks over Vlaamse kunst, ze komt na een grote 
‘Breughel-Brueghel’-tentoonstelling en gaat vooraf aan een 
tentoonstelling over de Vlaamse landschapsschilderkunst 
die zal plaatsvinden in 2003. In de verantwoording wordt
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Das Flamische Stilleben gepresenteerd als de eerste tentoon
stelling die sedert lange tijd exclusief gewijd is aan het 
Vlaamse stilleven, en als een pendant van Het Nederlandse 
Stilleven 1550-1720 van 1999 in het Amsterdamse 
Rijksmuseum. Laatstgenoemde presentatie zou de Vlaamse 
inbreng in de ontwikkeling van het genre verwaarloosd heb
ben ten voordele van de Noord-Nederlandse. Een en ander 
klopt niet helemaal - aangenomen dat het zin zou hebben in 
die periode, waarin er zo druk heen en weer werd verhuisd, 
nationaliteit toe te kennen. De Amsterdamse tentoonstelling, 
die in chronologische zin meer omvatte, toonde heel wat wer
ken van kunstenaars die in Vlaanderen zijn geboren en zelfs 
voorzover bekend nooit in het Noorden hebben gewerkt. Vele 
kunstenaars en zelfs meerdere werken uit Amsterdam zijn in 
Essen opnieuw te zien.
Het is onmogelijk de Vlaamse en Nederlandse stilleven
schilders in aparte categorieën onder te brengen, maar men 
kan wel de sociale en economische context waarbinnen in 
Noord en Zuid gewerkt wordt onderscheiden en op basis 
daarvan werktypes of deeltradities aanduiden en beschrij
ven. De Nederlandse stillevens zouden doorgaans kleiner 
zijn, meer voor een burgerlijk publiek gemaakt, eenvoudi
ger en strenger van opbouw zijn. In Vlaanderen, met zijn 
barokke machtscultuur, worden meer monumentale stille
vens geschilderd; het ‘pronkstilleven’ wordt beschouwd als 
een Vlaamse vinding. De bijzondere situatie in Antwerpen, 
waar na de terugkeer van Rubens uit Italië specialisten van 
de verschillende genres aan één werk samenwerken, levert 
een serie van hybride subgenres op zoals het woudstilleven 
en jachttaferelen; er zijn typisch ‘lokale producten’ zoals de 
guirlandestillevens van Seghers die daarmee een eigen kleine 
traditie opent, enzoverder. Maar de schuchtere pogingen in 
de catalogusteksten om op deze gronden de specificiteit van 
het Vlaamse stilleven te funderen, overtuigen niet. Zoals al 
te dikwijls maken de catalogusteksten een ‘stand van zaken 
van het onderzoek’ op, wat steevast resulteert in zeer dege
lijke bijdragen die niet veel meer doen dan veel feitelijke 
informatie geven die al bekend was. Een enigszins reflexieve 
benadering ontbreekt praktisch geheel. De uitspraak van 
Norman Bryson in Looking at the Overlooked dat het stille
ven een 'ondergeïnterpreteerd genre’ blijft, en dat men niet 
veel verder komt dan het onderkennen van een diffuse 
vanitassymboliek, blijft actueel.
De tentoonstelling is rijk en interessant. Bijzonder indruk
wekkend is de inkomzaal, die het belang van de ‘gemengde’ 
stillevens moet illustreren en die voorbeelden toont van de 
subgenres en de secties die in de tentoonstelling aan bod 
komen. Er hangen enkele absolute topwerken, waaronder 
een monumentaal pronkstilleven van Adriaen van Utrecht 
dat alle subgenres synthetiseert, een van de grote bloem
stukken van Jan Breughel, de recent (her)ontdekte versie 
van Pieter Aertsens Spijskamer met Maria die aalmoezen 
uitdeelt (een werk dat ook in Amsterdam te zien was), de 
Slapende Sileen van Rubens, en Seghers met een mooie 
Madonna met de Peer. De werken zijn opvallend goed en 
zelfs perfect belicht, zodat bijvoorbeeld het beeld van Aertsen 
welhaast van binnenuit lijkt op te lichten en aan Jeff Wall 
doet denken. Eveneens bijzonder mooi, en op zichzelf al de 
verplaatsing waard, is de zaal met een vijftiental bloemstuk
ken, zeer accuraat opgehangen en intelligent gegroepeerd 
tot ensembles die samengesteld zijn volgens verschuivin
gen in de beeldruimte, perfect belicht, en met onder meer 
een echt meesterwerk van Jan van den Hecke. De overige 
zalen halen deze kwaliteit niet, niet in de werken en ook niet 
in de opstelling. Maar de mogelijkheid om werken samen te 
zien en te vergelijken is vanzelfsprekend bijzonder leerzaam. 
Binnen het overzicht houden sommige beeldformules, een 
aantal werken en zelfs kunstenaars geen stand, maar tonen 
een aantal werken (naast de reeds genoemde) hun grote 
kwaliteit, zoals de Dode kikker van Ambrosius Bosschaert,
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Pieter Aertsen

Spijskamer met Maria die aalmoezen uitdeelt, 1551

een indrukwekkend, dreigend werk met een haas en dode 
vogels van Adriaen van Utrecht, en een tweetal De Heems. 
Toch blijven vooral, tegenover de grote groep zeventiende- 
eeuwse ‘klassieke’ stillevens, Aertsen en Beuckelaer intri
geren. De iconografie zou er zeker thema’s en motieven 
kunnen vinden waar nog nauwelijks iets is over gezegd, en 
die voor de globale betekenis van het beeldtype belangrijk 
zijn, zoals bijvoorbeeld de ophoping of, algemener, de ma
nier waarop dingen niet door een ruimte gedragen worden 
maar aan elkaar klitten tot ‘trossen’ en zo het beeldvlak ge
heel of gedeeltelijk vullen. Op het stilleven moet zeker nog 
hard gewerkt worden, maar de kans dat het in Vlaanderen 
zal gebeuren lijkt klein: de tentoonstelling is in Duitsland 
en Oostenrijk gemaakt, ze is in Vlaanderen niet te zien, en 
de wetenschappelijke competentie over het onderwerp blijkt 
eveneens elders verzameld. De Vlaamse inbreng beperkt zich 
tot een korte en zeer kunsthistorische notitie over het jacht- 
stilleven door Amout Balis van het Rubenianum, en tot het 
uitlenen van schilderijen.
Sinn und Sinnlichkeit. Das Flamische Stilleben 1550-1680 
loopt nog tot 8 december in Villa Hügel (Kulturstiftung 
Ruhr), 45133 Essen (0201/61.62.9-0; www.villahuegel.de). 
(Bart Verschaffel)

Architectuur en vormgeving

IDEAAL!WONEN. Onder deze titel buigt het Centraal 
Museum van Utrecht zich gedurende vier maanden over de 
geschiedenis van de Nederlandse wooncultuur. Die ambiti
euze opzet wordt op zeer diverse manieren ingevuld.
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Ideaallwonen belicht niet alleen de geschiedenis van de 
avant-gardeproductie, de titel verwijst ook naar een reeks 
exposities, evenementen en congressen die andere facetten 
van de wooncultuur behandelen: het doe-het-zelffenomeen, 
het huiselijk interieur als persoonlijk museum, wonen en 
welzijnszorg, enzovoort. De spil van het hele aanbod is een 
overzichtstentoonstelling in De Stallen, Idealisme versus 
Realisme, die meubelen ‘van Rietveld tot IKEA’ presenteert. 
Daarnaast vond in september Eerste Hulp Bij Inrichting plaats, 
een expositie in de Leidsche Rijn - de grootste VINEX-locatie 
in Nederland — waar het kunstenaarsduo ORGACOM de re
sultaten van een bewonersproject voorstelde. In De Overkant, 
een andere gedeelte van het Centraal Museum, vindt tegelij- 
kertijd Smart Alice plaats, een presentatie rond de nieuwste 
technologische ontwikkelingen voor het huis en het huis
houden. Verder worden in het Centraal Museum gedurende 
deze vier maanden ook een zevental projectkamers inge
richt met als thema ‘ideaal wonen in vroegere eeuwen’. Eén 
van die vertrekken laat de 19de-eeuwse inboedel van een 
Utrechtse patriciërswoning zien, inclusief gietijzeren haard 
en Chinees porselein. Tussen de verschillende projectkamers 
in, staan enkele aan het wonen gerelateerde collectiestukken 
extra in de kijker. Intrigerend is bijvoorbeeld het 17de-eeuwse 
poppenhuis van Petronella de la Court: een uiterst gedetail
leerde maquette, in de vorm van een vitrinekast, van een 
‘ideale’ woonsituatie in een Amsterdams herenhuis. Vanaf 
18 oktober gaat vervolgens, recht tegenover het beroemde 
Schröderhuis, een tweede ‘modelwoning’ van Gerrit Rietveld 

open voor het publiek.
Deze opsomming is onvolledig, maar geeft onmiddellijk 
de reikwijdte van het project ideaallwonen aan. Net als de
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in 2000 verschenen publicatie Honderd jaar wonen in 
Nederland 1900-2000 (Jaap Huisman, Irene Cieraad, 
Karin Gaillard, Rob van Engelsdorp Gastelaars), en meer 
nog dan de tentoonstelling Thuis in Rotterdam (2001) wil 
het project de veelzijdige problematiek van het wonen en de 
complexe relatie ervan met onder meer binnenhuisinrichting 
en design bestrijken. De affiche van ideaallwonen spreekt 
al boekdelen: in tegenstelling tot wat de titel suggereert, werd 
er geen vooruitstrevend ‘modelvoorwerp’ maar een com
mercieel massaproduct op afgebeeld, namelijk de bekende 
witte plastic tuinstoel waarvan in Europa ongeveer veertig 
miljoen exemplaren in omloop zijn. Ook de format van de 
catalogus geeft weinig blijk van hooggestemd ‘idealisme’: 
de publicatie is geen designboek, maar - letterlijk - een 
woonbijlage (op 85.000 exemplaren) bij het tijdschrift 
Elle Wonen. Onder de titel ideaallwonen wordt dit populaire 
lifestylemagazine heel even - en niet zonder ironie - tot een 
product van ‘hoge cultuur’ verheven. Hiermee wordt niet al
leen verwezen naar het enorme succes van populaire woon- 
tijdschriften — Feeling Wonen, Actief Wonen, Eigentijds 
Wonen... - maar ook naar (ver)bouwen en interieurinrichting 
als een van de meest gehypete vrijetijdsbestedingen. “Anno 
2002 is wonen een nationale sport geworden,” stelt Ida van Zijl 
in een van de catalogusteksten. Wie wil spreken over woon- 
cultuur, moet ook spreken over wonen als hobby.
Wanneer een museum het wonen op een dergelijke veelzij
dige manier aan de orde stelt, rijst onvermijdelijk de vraag 
hoe de woonmodellen van de avant-garde - waaronder ge
kende museumstukken - zich verhouden of verhouden heb
ben tot de nationale meubelindustrie en woonconsumptie. 
Dit heikele vraagstuk komt aan bod in de overzichtstentoon
stelling in De Stallen. Idealisme versus Realisme stelt op 
het eerste zicht een aantal bekende designmeubelen tentoon, 
geordend volgens elf min of meer onafhankelijke thema’s 
uit de designgeschiedenis. ‘Buismeubilair ’ toont onder meer 
stoelen van Mart Stam, ‘volkshuisvesting en inrichting’ de 
Bruynzeel-keuken van Piet Zwart, 'stoelen-uit-één-stuk' de 
tulpstoel van Eero Saarinen... Deze klassiekers worden aan
gevuld of geconfronteerd met een aantal hoofdzakelijk re
cente massaproducten zoals de witte plastic tuinstoel (in
derdaad een ‘stoel-uit-één-stuk’) en verschillende IKEA- 
producten. De verankering in de realiteit of de verhouding 
met de eigenlijke wooncultuur wordt verder in beeld gebracht 
door een aantal video’s en videostills van tv-programma's. 
“Als je goed spul koopt en er goed op past, dan kun je er 
jaren mee toe,” beweerde een man in 1996 in een uitzen
ding van de VPRO. “Ik kan zonder heel veel, zonder dat het 
mijn leven kaler maakt,” staat onder een andere still geschre
ven.
Deze eerder boude confrontaties tussen avant-gardeprojecten, 
massaproducten uit de meubelindustrie en beelden van de 
actuele wooncultuur in Nederland, maken zonder meer dui
delijk dat niet alleen vernieuwend meubilair en ‘ideale’ 
woonmodellen een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
nationale woongeschiedenis. Hoe een huis ingericht wordt 
en hoe er op een bepaald moment in geleefd wordt, heeft 
uiteraard met veel meer factoren te maken. Toch blijft de 
nadruk in Idealisme versus Realisme op de avant- 
gardeproductie liggen, vooral omdat de structuur van de ten
toonstelling rechtstreeks uit de designgeschiedenis is afge
leid. Verwonderlijk is bovendien dat er, in tegenstelling tot 
wat de modegevoelige catalogus doet vermoeden, nergens 
expliciet wordt ingegaan op de huidige lifestyletrend die 
opvallend veel meubelen uit Idealisme versus Realisme 
— designklassiekers naar ontwerp van Bertoia, Saarinen of 
Eames - als cultuursymbolen annexeert. Verschillende ‘ide
ale’ voorwerpen die in De Stallen zijn verzameld, hebben, 
geplaatst in een eigentijds interieur, op zijn minst een twee
voudige identiteit: als privé-collectiestuk én als trendy ge
bruiksvoorwerp. Zonder een dergelijke reflectie wordt het
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verschil tussen de expositie in het Centraal Museum en een 
zondagse woonbeurs voor woonhobbyisten soms bijzonder 
klein.
Ideaallwonen loopt tot 21 januari 2003 in het Centraal 
Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht (030/236.23.62). 
(Fredie Floré)

UNIVERSO G AUDI. Wellicht is Antoni Gaudf (1852-1926) 
de meest bekende en tegelijk de meest miskende architect 
van de voorbije eeuw, afhankelijk van het publiek dat aan
gesproken wordt. Voor de duizenden toeristen die jaarlijks 
Barcelona en omgeving aflopen om er zijn architectuur te 
bezoeken is er waarschijnlijk geen andere architect die zo 
herkenbaar samenvalt met zijn stijl en zijn stad. ‘Gaudf’ is 
een waarmerk voor vreemde parabolische constructies, voor 
een diepe religieus-nationalistische symboliek en vooral voor 
een uiterst aaibare decoratie-architectuur. Kortom, Gaudf is 
een bevlogen genie in de romantische zin van het woord. 
Voor het grote publiek is de Catalaan zonder twijfel de meest 
bekende bouwmeester van de twintigste eeuw en het vroege 
modernisme.
Volgens de architectuurgeschiedschrijving daarentegen be
hoort de man niet eens tot die twintigste eeuw. Bovendien 
lijken de belangrijkste thema’s van het modernisme - zoals 
de pure ruimtewerking, de soberheid, het sociale engage
ment - in zijn oeuvre te ontbreken. Maar wellicht stuit vooral 
de combinatie van hysterie en genie de rigoureuze 
architectuurhistorici tegen de borst - precies de eigenschap
pen dus die Gaudf zo interessant maken voor het grote pu
bliek. Toen Barcelona het jaar 2002 - het jaar waarin Gaudf 
150 zou geworden zijn - uitkoos als officieel herdenkings
jaar van de architect, vormde dit in feite de gelegenheid om 
de discrepantie tussen beide visies af te wegen.
Eén van de centrale tentoonstellingen van dit herdenkings
jaar, momenteel te zien in het kunstencentrum Reina Sofia in 

Madrid, draagt de ambitieuze titel Universo Gaudi. Het “uni
versum” van de expositie krijgt vorm vanuit drie verschil
lende perspectieven. Las cosas vistas toont het laatromantische 
culturele klimaat waarin Gaudf opgevoed werd. Er liggen af
beeldingen van de slagroomarchitectuur van de 19de-eeuwse 
wereldtentoonstellingen, er weerklinken concepten als het 
Wagneriaanse Gesamtkunstwerk, en er hangen tekeningen van 
Gaudf toen hij nog studeerde aan de plaatselijke ‘Beaux Arts’ 
school. Het tweede onderdeel — el Taller — wil via een verza- 
meling objecten en afbeeldingen het atelier van de architect 
tonen, en dan vooral de manier waarop deze werkplaats 
Gaudf’s visie op architectuur weergeeft. Er zijn welgeteld 
twee architectuurtekeningen en drie studiemodellen van de 
architect zelf te zien. Voor de rest wordt het atelier uitgebeeld 
door beeldjes van Rodin, foto’s van gekruisigde mannen en 
andere attributen voor vormstudies van het menselijke lichaam. 
De tentoonstelling eindigt vervolgens met La Fortuna, wat vrij 
vertaald zoveel betekent als de nalatenschap. Die erfenis blijkt 
al net zo breed als de culturele invloeden op Gaudf: rationalis
ten, surrealisten, expressionisten en symbolisten vonden alle
maal op de een of andere manier een kiem in het universum 
dat Gaudf gecreëerd had. Bovendien toont het hoofdstuk over 
die erfenis ook de geleidelijke canonisering - middels ver
schillende grote overzichtstentoonstellingen en ‘odes’ - van 
de aanvankelijk onbegrepen architect.
Na het doorlopen van de verzameling prentjes die Gaudf’s 
universum uitbeelden is de boodschap duidelijk: hier was 
geen dorre bouwmeester aan het werk, maar een waar Schep
per. Het opgeroepen universum gaat volledig verloren in de 
eindeloze reeks anekdotes die het mythische beeld van de 
architect nu al jaren stofferen. De verschillende - en onder
ling tegenstrijdige - percepties van Gaudf worden 
gerecycleerd, moeiteloos door elkaar gehaald en vermengd 
met het waarmerk ‘Gaudf’. Het ontgaat de tentoonstellings
makers volledig dat de Gaudf waarnaar Le Corbusier zoge
zegd zou hebben verwezen in zijn Maison Jaoul - “zie de 
golvende dakgewelven" - compleet verschilt van de reli
gieuze hermeticus Gaudf, of de Gaudf die wereldtentoon
stellingen bezocht. In plaats van al die beeldvorming van 
zich af te schudden en zich te concentreren op het werk van 
de man, tracht de tentoonstelling amechtig de hele personen
constellatie samen te houden. En natuurlijk kon dat alleen 
in een ‘Universum’, het enige formaat dat wijd genoeg was 
om alles te bevatten. Universo Gaudioverstijgt de gangbare 
visies op de architect niet, maar beperkt er zich toe de plat
getreden paden nog eens te asfalteren: weer eens het 
rariteitenkabinet annex atelier van de bejaarde Gaudf bij de 
Sagrada Familia. En niet het ontwerpproces van bijvoor
beeld Palau Guell, één van de beste modernistische stads
woningen.
Zelfs binnen het gekozen uitgangspunt - de persoon vóór het 
oeuvre - blijft de tentoonstelling hopeloos vaag. Dat komt nog 
het best tot uiting in de kleine zaal die de relatie van het sur
realisme met Gaudf belicht. Als er één kunstenaar is geweest 
die zich werkelijk aangetrokken voelde tot de hysterisch- 
geniale figuur van de architect, dan was het wel de Catalaanse 
schilder Salvador Dalf. Los van Gaudf’s eigen achtergron
den thematiseerde Dalf de figuur van Gaudf als creator. Hij 
zag hem als de schepper van een eigen universum met eigen 
motieven, eigen perspectieven en eigen finaliteiten: letter
lijk een sur-realistisch universum. Op het moment dat Dalf 
wordt opgevoerd in de tentoonstelling krijgt dit persoon
lijke discours rond Gaudf slechts twee schilderijen toege
wezen. De beide werkjes (el Angelus en el gran mastubador) 
zijn bovendien zo onbeduidend voor de relatie Dalf-Gaudf 
dat er net zo goed een Magritte had kunnen hangen.
Universo Gaudi is nog te zien tot 6 januari in het Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Santa Isabel 52,28012 
Madrid (091/467.50. 62; www.museoreinasofia.mcu.es). 
(Dries Vande Velde)

________________________ BENOOT GALLERY _____________________

Abstractions II
From the Past to the Future

Bogart, Mortier, Thiolat, Van Severen, Panier, Billen,...
23/11/2002 t/m 26/01/2003

In permanentie Belgische abstracten (Bertrand, Bogart, Lacasse, Mortier, Peire, Van Anderlecht, Van Severen, Verheyen) 

openingsuren za-ma 10u30 - 18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute, Belgium • TEL 050-61 12 37 • GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL apo.laureys@yucom.be ART.

Jan Van Oost Drawings from the Baudelaire Cycle, 2001 - curator Edith Doove

22.09 - 08.12.2002
+ Focustentoonstelling 4 samengesteld door curator Piet Boyens / Tuinproject: Maria Roosen

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten
structurele sponsors: Bank Degroof / C&A/ Europabank / Hulp der Patroons / Ipsen / UA Scania
met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap

museum Dhondt-Dhaenens

MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 

tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 

info@museumdd.be — http://www.museumdd.be

D
e W

itte Raaf 100 • novem
ber-decem

ber 2002

4 1

http://www.museoreinasofia.mcu.es
mailto:apo.laureys@yucom.be
mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be


Collectie Sanders-Sanders: wandsculptuur van Marino Marini 
Illustratie uit ‘Iets wat zo veel kost, is alles waard’ 

van Renée Steenbergen, 2002

Publicaties
IETS WAT ZO VEEL KOST, IS ALLES WAARD. VERZA
MELAARS VAN MODERNE KUNST IN NEDERLAND. 
Misschien mogen we niet te snel over cultuurverschillen 
beginnen, maar het is toch opmerkelijk dat doctorale proef
schriften in Nederland vaak aan andere criteria voldoen dan 
in Vlaanderen. Vaak lezen de Nederlandse dissertaties erg 
vlot, of zoals men in Nederland wel eens zegt: “het fietst 
lekker door”. Conceptuele analyses of een solide theore
tische inzet ontbreken daarentegen geregeld. Ook Iets wat 
zo veel kost, is alles waard, het onlangs gepubliceerde proef
schrift van de Amsterdamse kunstcritica Renée Steenbergen, 
bevestigt dat beeld. De studie lijkt meer op een journalistiek 
exposé dan op een academisch traktaat. In een lijvig boek 
van niet minder dan 656 pagina’s beschrijft de auteur het 
landschap van de verzamelaars van moderne kunst in 
Nederland. Om een compleet beeld te geven van deze hobby, 
heeft ze 78 privé-collectioneurs geïnterviewd. Ze wil onder 
meer de volgende vragen beantwoorden: wie zijn de Neder
landse collectioneurs van hedendaagse kunst op dit moment, 
wat is hun sociale achtergrond, in welke beroepsgroepen tref
fen we ze aan, wat kunnen ze besteden aan kunst? Waarom 
kopen ze recente kunst en welke verzamelpatronen worden 
daarbij gehanteerd? Wat kopen ze, naar wie luisteren ze en 
wat zoeken ze in kunst?
Het relaas vangt aan bij de beschrijving van de eerste stap
pen van beginnende verzamelaars, en eindigt met een ver
haal over de oprichting van heuse privé-musea. Onderweg 
heeft Steenbergen het over de rol van galeries, veilingen, 
publieke musea en de overheid. Aan interessante data of cij
fermateriaal ontbreekt het niet. We komen bijvoorbeeld te 
weten dat veertig procent van de kunstverzamelaars afkom
stig is uit een gezin waar geen belangstelling bestond voor 

beeldende kunst. 42 procent van de actieve collectioneurs is 
tussen de vijftig en zestig jaar oud, en minder verrassend, 
maar toch: ondernemers, vrije beroepen en juristen zijn het 
best vertegenwoordigd bij de geïnterviewden - samen ma
ken ze bijna vijftig procent van de verzamelaars uit. Toch 
ligt het persoonlijk inkomen van een kwart van de 
geïnterviewden niet boven een nettobedrag van 45.000 euro 
per jaar. Ook leren we dat er in Nederland heel wat artefacten 
op afbetaling worden gekocht. De overheid steekt daarbij 
een handje toe door renteloze leningen voor kunstkopers toe 
te staan. Terwijl het hoofdzakelijk mannen zijn die verza
melen, spelen vrouwen vaak de rol van budgetbeheerder. 
Een opvallende vaststelling luidt ten slotte dat de ouders en 
het opleidingsniveau niet de grootste invloed hebben op deze 
liefhebberij. De levensgezel(lin) heeft maar liefst zes keer 
meer invloed op de collectievorming.
Naast deze meer en minder belangwekkende facts andfigures 
wordt Iets wat zo veel kost... echter aangelengd met een hoop 
onbeduidende weetjes die Steenbergens verhaal wel kleur
rijk maken, maar de lezer in doelloos ‘gebabbel’ doen ver
zuipen. Verzamelaar X blijkt door de moderne kunst te zijn 
verleid via een Romereis met zijn klas; collectioneur Y stuurt 
zijn vrouw in het begin van het interview de kamer uit, want 
ze mag niet weten hoe groot zijn uitgaven voor de collectie 
zijn; een bruikleengever van een Monet aan het Kröller- 
Müller Museum kwam af en toe zijn schilderij terughalen 
wanneer hij thuis deftig bezoek verwachtte, en - jawel, da
mes en heren - meer seks hebben, betekent voor verzame
laar Z minder kunst kopen. Af en toe een anekdote maakt 
het lezen zeker aangenamer, maar hier worden we gecon
fronteerd met de ondraaglijke lichtheid van de studie. Die 
wordt nog ondraaglijker door allerlei pseudo-verklaringen. 
Steenbergen stelt bijvoorbeeld dat het ‘onderhandelen’ vooral 
bij verzamelaars die in de zakenwereld of de advocatuur 
werkzaam zijn, een bijna onmisbaar onderdeel van het 
aankoopproces vormt. Deze lui moeten immers ook in hun 
beroep onderhandelen, en dat brengen ze over op hun hobby. 
Of neem deze: “de hang naar zuinigheid is een verklaring 
voor het afpingelen dat verzamelaars zo vaak doen.” Derge
lijke tautologische uitspraken verklaren natuurlijk niets. Tot 
scherpe analyses komt de onderzoekster al evenmin. Zo gaat 
Steenbergen bijvoorbeeld in op het functioneren van kunst
veilingen als Sotheby’s en Christie’s. Leerrijk is haar be
schrijving van de mechanismen bij het bieden. Ze heeft het 
bijvoorbeeld over het afsluiten van zogenaamde kongsi’s 
door handelaren, waardoor deze de inkoopprijs laag kunnen 
houden. Na de veiling wordt het door een van de kongsi- 
leden verworven stuk dan onderling voor een tweede keer 
geveild. Ook bieden handelaren geregeld mee, eventueel via 
een stroman, om de gevraagde minimumprijs te halen voor 
een door henzelf aangeboden stuk. Maar verder dan deze 
interessante aanzet komt Steenbergen niet, want het is weer 
hoog tijd voor een aardig weetje: Foppe Huisman geeft na
melijk toe dat de adrenaline tijdens een veiling door zijn 
bloed jaagt. Deze uiteraard bijzonder pakkende bekentenis 
acht de onderzoekster belangrijker dan een strenge analyse 
van Sotheby’s en Christie’s. Over de rol van deze huizen 
binnen de kunstwereld, hoe ze aan kunstmatige prijszettin
gen doen en zowel financiële als artistieke zeepbellen pro
duceren, rept Steenbergen met geen woord. Ook het effect 
van economische prijszettingen op de symbolische waarde 
van artefacten binnen het ‘autonome’ kunstcircuit laat ze 
buiten beschouwing. Steenbergen heeft het al evenmin over 
de financiering van internationaal gerenommeerde kunst
tijdschriften door deze veilinghuizen en de invloed daarvan 
op de kunstkritiek die erin verschijnt. Gelukkig weten we 
nu wel hoe Foppe zich op de veilingvloer voelt.
Steenbergen maakt geen structurele analyse van de kunst
wereld en al evenmin van de rol van privé-verzamelaars 
daarin. Daarenboven lapt de kunsthistorica bij momenten de 
elementaire regels van de onderzoekskunst aan haar laars. Zo 
laat ze zich geregeld betrappen op een te geringe distantie.

Collectie Lampe en Plompen: vloerbeeld van Tom Claassen, sculptuur 
van Henk Visch, reliëf van Jan Schoonhoven, beeldje van Hieke Luik 

Illustratie uit Tets wat zo veel kost, is alles waard’ 
van Renée Steenbergen, 2002

Steenbergen vindt het bijvoorbeeld “een incorrecte gang van 
zaken” dat publieke musea rechtstreeks werk in het atelier 
van de kunstenaar kopen en niet via een galerie. Indien privé- 
verzamelaars dat doen, heeft ze daar echter geen probleem 
mee. Verder leidt het doornemen van Steenbergens bibliogra
fie tot een eigenaardige vaststelling. Van verschillende au
teurs heeft de vorser niet de sleutelwerken gelezen die op haar 
onderwerp betrekking hebben. Zo bevat de bibliografie nogal 
wat werk van de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu, 
maar zijn cruciale studie De regels van de kunst uit 1992 werd 
blijkbaar niet gelezen. Dit is toch vreemd voor iemand die 
onder meer pretendeert een sociologische analyse van een 
fenomeen uit de kunstwereld te maken. Steenbergen haalt 
weliswaar de Amerikaanse antropoloog Russel Belk en de 
Engelse kunsthistorica Susan Pearce als haar voornaamste 
intellectuele inspiratiebronnen aan, maar waarom ze precies 
deze twee mensen koos, welke theoretische inzichten ze haar 
hebben bijgebracht en op welke manier dat uit de benade
ring van haar onderzoeksobject moet blijken, komen we niet 
te weten. De belangrijkste stelling van het onderzoek, met 
name dat Nederland - tegen alle vooroordelen in - wel de
gelijk een aardige hoeveelheid kunstverzamelaars kent, 
wordt ten slotte op een wetenschappelijk onverantwoorde 
manier ‘bewezen’. De onderzoekster komt via informatie van 
galeries, de Nederlandse Kunstkoopregeling en de jaarlijkse 
galeriebeurs KunstRai tot een ruwe schatting: Nederland telt 
tussen vijfhonderd en duizend privé-verzamelaars. Maar is 
dit werkelijk veel? Een dergelijke conclusie veronderstelt een 
comparatief onderzoek in op zijn minst enkele buurlanden, 
waarbij het aantal privé-collectioneurs aan de totale natio
nale bevolkingsgrootte wordt gerelateerd. Dat Steenbergen 
helaas niet buiten de grenzen kijkt, leidt tot de spreekwoor
delijke navelstaarderij. Iets wat zoveel kost... is bijzonder 
aangenaam leesvoer voor vlotte fietsers en mensen die ver-
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zot zijn op anekdotes; het boek reikt ook bruikbaar 
onderzoeksmateriaal aan, maar de wetenschappelijke ana
lyse moet nog beginnen.
Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van mo
derne kunst in Nederland van Renée Steenbergen werd in 
2002 uitgegeven door Vassallucci, Herengracht 505, 1017 
BV Amsterdam, (020/623.02.70; www.vassallucci.nl). ISBN 
90-5000-396-6. (Pascal Gielen)

AVANTGARDE! VOORHOEDE? (1) Bijdragen over 
literatuur. Bij uitgeverij Vantilt verscheen het boek 
Avantgarde! Voorhoede?, een bundel korte studies die de 
historische avant-garde in Vlaanderen en Nederland onder 
de loep neemt, en dit op het gebied van de literatuur en de 
beeldende kunst. Vantilt, onder meer ook uitgever van ver
taalde teksten van Tristan Tzara en Clément Pansaers, is stil
aan een goede reputatie aan het opbouwen als het over his
torische avant-garde gaat.
Het kan vreemd lijken, maar over de term ‘avant-garde’ is 
bijlange nog niet alles gezegd, zo stellen de inleiders, 
Gillis Dorleijn en Hubert van den Berg. De verklaring daar
voor is eenvoudig. Het begrip heeft zich met een zodanige 
kracht een plaats veroverd in de ontwikkeling van de kun
sten, dat een afstandelijke, beschouwende blik op het feno
meen nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Over avant
garde wordt nog dikwijls in louter oor- of veroordelende 
termen geschreven.
Wars van vurige pleidooien pro of contra wil Avantgarde! 
Voorhoede? de avant-garde situeren in een breder veld: niet 
los van de totale ontwikkeling van de kunsten, en zeker niet 
los van de maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen het 
fenomeen zich heeft voorgedaan. Dat rechtvaardigt de keuze 
om het uitsluitend over avant-garde in Nederland en België 
te hebben, want, zo stellen de inleiders alweer terecht, on
danks internationale aspiraties werd de historische context 
van het fenomeen toch in vrij hoge mate door landsgrenzen 
en lokale omstandigheden beperkt. Het boek wil onder meer 
uitzoeken hoe de avant-garde op het moment van haar ont
staan zelf gepercipieerd werd. Algauw blijkt dat de invloed 
van de historische avant-garde in haar eigen tijd vrij gering 
was. Ze had geen publiek, geen afzetmarkt, en de weinige 
podia waarop ze zich kon manifesteren, waren door haar
zelf in het leven geroepen.
Geert Buelens opent zijn stuk over avant-gardisme en 
flamingantisme tijdens het interbellum met de evidente, maar 
zeer weinig gehoorde opmerking dat avant-gardisten in feite 
volgzaam waren, omdat ze als groep optraden (vergelijk dat 
met de minder radicale, veeleer als eenling opererende 
‘modernisten’). In het Vlaanderen van de jaren tien en twin
tig had dat aanvankelijk puur politieke redenen: de artis
tieke vernieuwing, onder literatoren dan, ontstond groten
deels onder de vleugels van een strijdbaar flamingantisme, 
het zogenaamde Activisme, dat vanuit de ervaringen van de 
Eerste Wereldoorlog opkwam voor elementaire democra
tische rechten voor Vlamingen. Buelens schetst in enkele 
korte hoofdstukken de verschillende relaties tussen politieke 
(onder)stromingen en de aanvankelijk vernieuwende poëti
ca’s van René de Clercq (flamingant en socialist), 
Wies Moens (katholiek flamingant en latere fascist) en 
Mark Tralbaut (flamingant en communist). Het Activisme was 
met andere woorden de wieg van zeer uiteenlopende poli- 
tieke opvattingen, die op hun beurt de poëtica van de schrij
vers in kwestie bepaalden. Kris Humbeeck focust op verschil
lende extreem-linkse tijdschriften in de jaren tien en twintig, 
Staatsgevaarlik, De Nieuwe Wereldorde en Opstanding. Zijn 
artikel wordt jammer genoeg wat scheefgetrokken door het 
slot, waarin hij kost wat kost Louis Paul Boon bij die ont
wikkeling wil betrekken (Humbeeck is Boonspecialist). Waar 
hij eerst in detail ingaat op de evolutie van die verschillende 
tijdschriften - en passant het belang van tijdschriften be
vestigend voor de parallelle ontwikkeling van politiek en 
artistiek radicalisme - haalt hij Boon erbij zonder hem in
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Hendrik N. Werkman, Compositie, 1929/1934 
Illustratie uit ‘Avantgarde! Voorhoede?’, 

samenstelling Hubert F. van den Berg & Gillis J. Dorleijn, 2002

een context van de tijdschriften te plaatsen. Boon verschijnt 
hier zonder veel uitleg als addendum, als deus ex machina, 
alsof in zijn persoon de tegenstrijdigheid van literaire ver
nieuwing en politiek engagement probleemloos zou zijn 
opgelost.
Zowel Buelens als Humbeeck suggereren dat veruit de voor
naamste van alle vernieuwers, de enige avant-gardist in het 
gezelschap, Paul Van Ostaijen uiteraard, zijn belangrijkste 
werk schrijft nadat hij zich losmaakt van concrete politieke 
bekommernissen. Dat gebeurt op het moment dat Van 
Ostaijen het humanitair expressionisme met al zijn verzuch
tingen achter zich laat en, vanuit een maatschappelijk pessi
misme, zich nog louter op de mogelijkheden van de taal 
concentreert. De interessantste Van Ostaijen is de Van Ostaijen 
die niet langer te recupereren valt door gelijk welke politieke 
beweging. Van Ostaijen weet dat zelf ook. Beide auteurs cite
ren niet toevallig dezelfde passage uit Bezette Stad, door 
Van Ostaijen geschreven in Berlijn, nadat hij met eigen ogen 
had gezien dat de Spartacusopstand niet op een algehele maat
schappelijke omwenteling was uitgedraaid.
Ook over Nederlandse literaire tijdschriften zijn er bijdra
gen, onder meer van Gillis Dorleijn, die de verschillende 
houdingen - eigenlijk allemaal afwijzend - van ‘neutrale’, 
katholieke, protestantse en socialistische tijdschriften tegen
over de avant-garde uit de doeken doet. Het verschil met 
Vlaanderen is het ontbreken van een woelige politieke con
text. Het maakt dat deze periode in Vlaanderen een stuk 
boeiender is dan in Nederland.
De bijdrage van Nico Laan laat zien hoe het niet moet. Laan 
stelt op licht verontwaardigde toon de vraag waarom het 
zogenaamde primitivisme volgens de officiële kunstgeschie
denis in Nederland pas zijn intrede doet met Cobra en de 
Vijftigers. Volgens Laan was het primitivisme al veel langer 
van invloed, waarna hij vlijtig met een tiental namen van 
schilders en schrijvers afkomt; bijna stuk voor stuk figuren 

die het niet gehaald hebben in de (kunst)geschiedenis. 
Betweterig constateert hij dat een gebrek aan organisatie en 
profilering deze figuren de vergetelheid heeft gebracht. De 
aard of intrinsieke kwaliteit van hun werk speelde blijkbaar 
geen rol - tenminste, daar spreekt Laan niet over. Het ver
plicht mij deze bijdrage te kwalificeren als academisch 
geneuk van een voetnoot, een beproefde poging om het zelf 
tot voetnoot te brengen. Bovendien laat de auteur onder het 
begrip ‘primitivisme’ de meest uiteenlopende vormen van 
expressie schuilgaan: Hollandse volkskunst, Afrikaanse 
sculpturen, kindertekeningen en werk van geesteszieken. 
Ook Klaus Beekmans bijdrage over de aanwezigheid van 
Herman van den Bergh in verschillende bloemlezingen over
tuigt niet. Beekman toont met behulp van een aantal tabel
len in welke bloemlezingen Van den Bergh was opgenomen 
en met welke gedichten. Dat blijken dus bijna iedere keer 
andere gedichten. Vervolgens concludeert hij dat de bloem
lezers zich bewust van elkaar hebben willen onderscheiden 
door elk voor zich voor andere gedichten te kiezen. Alsof 
dat met tabellen te bewijzen valt. Misschien verschilden ze 
gewoon van smaak. Wel interessant is zijn slotbevinding dat 
(vroege) werken die duidelijk tot een bepaalde stroming 
behoren (in Van den Berghs geval dus het expressionisme) 
meer kans hebben om in de canon verzeild te geraken dan 
latere werken die minder te catalogeren vallen. Het had het 
begin kunnen zijn van een interessant artikel.
De sterkste bijdrage over literatuur komt van Ralf Grüttemeier; 
sterk, omdat ze - zoals de inleiding beloofde - de context 
verheldert waarin de avant-garde tot bij ons is geraakt. En dat 
is niet de context waarin de avant-garde is ontstaan, maar die 
van het cultuurkritische discours van de avant-gardetheoreticus 
Peter Bürger. Die stelde met zijn werk Theorie der Avantgarde 
(1974) dat de avant-garde onder meer breekt met de door dè 
burgerlijke cultuur verheerlijkte principes van de eenheid 
van het kunstwerk. Avant-garde zou een radicale esthetische 
breuk hebben betekend met de cultuur die aan haar vooraf
gaat. Nochtans moet Grüttemeier maar aan de bomen schud
den of er vallen hem al talloze uitspraken van avant-gardisten 
in de schoot (Van Ostaijen, Van Doesburg, Mondriaan) die 
alle getuigen van een streven naar eenheid. Het plaatst veel 
van de avant-garde - terecht - binnen een Idealistische ge
schiedenis, maar dan gerealiseerd met compleet andere mid
delen.
Met andere woorden: het mogelijk subversieve van de avant
garde zit niet in een eenvoudige proclamatie van de ‘esthe
tische breuk’. Het moet iedere keer weer uit de studie van 
de werken naar boven worden gehaald, ter bevestiging of 
ontkenning. Dan zal blijken dat de avant-garde geen 
monolitisch blok vormt, maar een rijk en complex onder
deel van de kunstgeschiedenis is, dat geen eenduidige theo
rieën of conclusies toelaat. (Bart Meuleman)

AVANTGARDE! VOORHOEDE? (2) Bijdragen over 
beeldende kunst. Ook de bijdragen over beeldende kunst 
in deze essaybundel situeren de avant-garde in een bredere 
artistieke, historische en maatschappelijke context. Drie bij
dragen zijn erop gericht de kaart van de avant-gardistische 
groeperingen en hun internationale betrekkingen bij te teke
nen, in zoverre kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland 
daar voor iets tussen zaten. Walter Fahnders gaat na hoe en
kele Vlamingen en Nederlanders (Paul Van Ostaijen, 
Sophie Van Leer, Jacóba van Heemskerck, de gebroeders 
Citroen en Erwin Blumenfeld) in contact kwamen met het 
Berlijnse artistieke milieu, vooral dat rond Der Sturm van 
Herwarth Walden. Terwijl Hans Citroen en de schrijfster 
Sophie Van Leer in Berlijn voor Der Sturm hebben gewerkt, 
had de germanofiele (en in Nederland verblijvende) 
Jacoba van Heemskerck haar doorbraak aan het imperium van 
Walden te danken. Van Heemskerck kon overigens al in Ne
derland met Der Sturm kennismaken. Avantgarde! Voorhoede ? 
herinnert ons er meermaals aan dat het toenmalige beeld van 
de avant-garde in Nederland niet zozeer door De Stijl werd
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Wilhelm Loth Torso der Frau

X•o ❖ 13.10.2002-26.01.2003
Museum Schloss Moyland
Bedburg-Hau
Telefon 02824/951060
www.moyland.de

CART & IL GREGARIO 
Hommage à Pino Cerami a>

Jacques Charlier (B) 
Philibert Delecluze (B) 
Véronique Ellena (F) 
Pablo Garcia Rubio (B) 
Jef Geys (B)
Emilie Lecouturier (B) 
Céline Poncelet (B) 
Thierry Mouillé (F) 
Johan Muyle (B) 
Jean-Pierre Ransonnet (B) 
Gianni Stefanon (IT) 
Thierry Tillier (B) 
Edmond Jamar (B) 
Jan Verheyden (B) 
Eric Angenot (B) 
Jacky Lecouturier (B) 
Christoph Fink (B) 
Daniel Rouyre (F)

tentoonstelling exposition 16111 >21112102
■ 14h- I9h woensdag donderdag vrijdag 

,mercredi jeudi vendredi
I1h- !8h zaterdag samedi 
14h-18h zondag I dimanche . 
feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

galerie jacques cerami
Route de Philippeville, 140c 
6280 Loverval (Charleroi)

hatelet.
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DEWEER 
ART 
GALLERY

-
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Deweer Art Gallery presenteert de one-man show

“Josef Felix Müller - Alpen” 
een expositie met grote schilderijen van berglandschappen 
uit de periode 2000-2002

9 november -15 december 2002

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / wo., do., za., zon.: 14-18 u. en vr.: 9-12/13-18 u. en op afspraak 
Tel,: +32.(0)56.644893 ! Fax.: +32.(0)56.647685 / Email: deweer@artsite.be
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PIETER LAURENS MOL 
HOOK, LINE AND SINKER 
ALLE WERKEN IN OPLAGE

BINNENKAMERS 
INTERIEURS VAN OUD KRISPIJN 
FOTOINSTALLATIErRALPH KAMENA,VIDEO’S:MEHMET ÖLGER

LOCATIEzHUMANITASGEBOUW, BROUWERSDIJK 4 
OPENINGSTIJDEN: DI T/M Z0 18-23 UUR

CENTRUM BEELDENDE KUNST
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT
T 078-6314689, F 078-6315343, E CBKeKUN.DORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR
DONDERDAG 12-21 UUR, EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 12-17 UUR
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bepaald, zoals we nog steeds bijna automatisch aannemen, 
maar veel meer door de reizende tentoonstellingen van 
Der Sturm.
De bijdrage van August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen 
reconstrueert een ander ‘netwerk’, namelijk de contacten tus
sen een kleine constructivistische fractie van de Groninger 
Kunstkring De Ploeg, en het Antwerpse avant-gardemilieu 
rond de tijdschriften Het Overzicht van Jozef Peeters en 
Michel Seuphor, en De Driehoek van Peeters en Eddy 
du Perron. Meteen wordt ook het gangbare expressio
nistische beeld van De Ploeg bijgesteld: er blijkt dus ook 
een constructivistische randactiviteit te zijn geweest. Ten
slotte bespreekt Jurrie Poot de Groningse drukker Hendrik 
Werkman. Poot heeft het over diens quasi-eenmanstijdschrift 
The Next Call, over zijn abstracte ‘druksels’ en 'tiksels', en 
over de artistieke verwantschap van Werkman met Huszâr 
en Schwitters. Tussendoor beschrijft hij ook Werkmans po
gingen om internationale contacten te leggen met redacties 
van andere tijdschriften en met Michel Seuphor in Antwer
pen en Parijs, en schetst hij Werkmans ‘relatie met vriend
schap’. Hoewel het relaas van Poot een beetje schools klinkt, 
is het dubbelzinnige portret van Werkman dat tussen de re
gels ontstaat wel interessant. In 1923 ventileerde Werkman 
zijn grootwereldse ambities door bovenaan het manifest 
Aanvang van het violette jaargetijde en op het eerste num
mer van zijn tijdschrift de naam van zijn eigen provincie
stad naast die van de drie grote kunstmetropolen af te druk
ken — Groningen, Berlijn, Moskou, Parijs 1923. Zelf was 
hij echter niet zo succesvol bij zijn pogingen om te 'ver- 
netwerken’ en te ‘internationaliseren’. Hij verwaarloosde 
geregeld zijn contacten. De man die kosmopolitische allu
res tentoonspreidt, blijkt tegelijk op een wat neurotische 
manier aan zijn isolement vast te houden. Wat leren we daar
uit? Misschien dat de kosmopolitische geest van de avant- 
garde, al beantwoordde die wel aan een realiteit, toch ook 
iets van een wensdroom bleef behouden, een retorisch motto 
verkondigd in de luchtledige ruimte van een grootwerelds 
utopisme.
Andere bijdragen stellen zich tot doel de avant-garde los te 
maken van haar eigen 'radicalistische' claims, en presenteren 
een beeld waarin zij minder duidelijk breekt met het (negen- 
tiende-eeuwse) verleden. Zo belicht Mary G. Kemperink de 
fascinatie van Theo van Doesburg voor de n-dimensionale 
meetkunde en de vierde dimensie, en zijn idealistische in
terpretatie van deze noties. Ralf Grüttemeier reviseert dan 
weer de stelling van Peter Bürger (uit Theorie der 
Avantgarde) als zou de avant-garde met het organische kunst
werk hebben gebroken. Terwijl Grüttemeier aan de hand van 
uitspraken van kunstenaars als Van Ostaijen, Van Doesburg 
en Mondriaan aantoont dat zij allerminst de bedoeling had
den met het organische kunstwerk af te rekenen, merkt 
Kemperink aan het slot van haar case study op dat de opvat
tingen van kunstenaars niet altijd samenvallen met hun ar
tistieke praktijk. Daarmee is ook de limiet van Grüttemeiers 
verdienstelijke essay aangegeven: hij toont weliswaar de 
band aan tussen Bürgers these en de theoretische agenda 
van diens literatuurwetenschappelijke kring, maar doordat 
hij zich uitsluitend op de opvattingen van kunstenaars ba
seert, blijven zijn tegenargumenten star tegenover de lezing 
van Bürger én tegenover de werken staan. Het zou interes
sant zijn om de verrassend traditionele opvattingen van som
mige avant-gardekunstenaars als een slijpsteen te gebrui
ken om de werken te herlezen, op zoek naar de spannings
verhouding tussen discours en werk.
Het artikel van Hubert van den Berg demonstreert de ambi
ties van deze bundel op zijn voorbeeldigst. Van den Berg 
weet als geen ander een strenge feitenlectuur in te zetten om 
latere kunsthistorische beeldvorming te ontmantelen. De 
‘constructie’ die hij viseert, heet Holland Dada, de verza
melnaam voor het Nederlandse aandeel in de dadabeweging. 
De feiten: de Hollandse dada-veldtocht die in 1923 werd 
opgezet door Schwitters, Huszar, Van Doesburg en Nelly 
(alias Petró) van Doesburg. Vooral K. Schippers gebruikte 
die veldtocht om een onafhankelijke Nederlandse bijdrage 
aan dada te claimen. Van den Berg toont om te beginnen dat 
Schwitters en Van Doesburg zich helemaal niet zo dadaïstisch 
profileerden. Dada was in 1923 immers al een beetje oude 
koek, en leverde voor onderscheidingsbeluste avant- 
gardisten dus niet zo veel distinctieprofijt op. Daarbij komt 
dat dada nooit de haard van anti-traditionalistische verniel
zucht is geweest die men er later van heeft gemaakt. Dada 
bracht in formeel en technisch opzicht een synthese van be
staande stromingen, en in zoverre er dan toch een destruc
tieve impuls in dada schuilging, had die ook altijd een con
structieve dimensie — het oude moest verdwijnen om baan 
te maken voor het nieuwe.
Het is ontstellend dat veel ‘traditionalistische’ aspecten - of 
dubieuze opvattingen - van de avant-garde nog altijd niet 
tot een breder bewustzijn konden doordringen. Even fasci
nerend is de gedachteloze herhaling waarmee men ons het

Hendrik N. Werkman, Cinq ans de lutte (mogelijk een proefdruk voor het tijdschrift ‘The Next Call’), 1926
Illustratie uit ‘Avantgarde! Voorhoede?’, samenstelling Hubert F. van den Berg & Gillis J. Dorleijn, 2002

revolutionaire heldendom en de onvermengde radicaliteit 
van de avant-garde blijft inlepelen. Daarmee is ook de ver
dienste van deze bundel aangegeven. Het boek maakt ech
ter vooral nieuwsgierig naar een verdere ‘wordingsgeschie
denis’ van de latere constructies en beelden van de avant
garde, hun verdere verspreiding en democratisering, en hun 
merkwaardige resistentie tot op vandaag. De avant-garde is 
nu een geaccepteerd cultuurgoed. In hun inleiding halen de 
samenstellers een hallucinant krantenartikel uit De Telegraaf 
aan waarin de goegemeente gesust wordt voor de peperdure 
aankoop van Mondriaans Victory Boogie Woogie — in naam 
van de “kenners die moeten worden vertrouwd”. Volgens 
haar eigen idee en zelfbeeld betekent een dergelijke accep
tatie in feite het einde van de avant-garde. Misschien moet 
het eeuwig herkauwde refreintje over de ‘radicaliteit’ van 
de avant-garde dan ook worden gezien als een rituele ont
kenning van haar acceptatie én ondergang. En misschien is 
ook het soevereine perspectief van waaruit de samenstellers 
de geschiedenis ontdoen van haar constructies ex post - daar
bij verheven boven alle polemieken voor en tegen - aan die 
toestand van indifferentie te danken. Wat overigens niets 
afdoet aan de waarde van het onderzoek.
Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord 
en Zuid opnieuw beschouwd (samenstelling Hubert F. van den 
Berg en Gillis J. Dorleijn) verscheen in 2002 bij Uitgeverij 
Vantilt, Dommer van Poldersveldtweg 14,6521 ND Nijmegen 
(024/360.22.94; beerens@telebyte.nl). ISBN 90-75697-47-3. 
(Dirk Pültau)

CULTURAL STUDIES. EEN INLEIDING. Tijdens de ja
ren tachtig en negentig manifesteerde zich aan Vlaamse en 
Nederlandse universiteiten een relatief nieuwe studierichting, 
de zogenaamde culturele studies of cultuurwetenschappen. 
Wat achter die benaming schuilgaat en wat het statuut van 
de ‘culturele studies’ is, blijft echter voor velen een raadsel. 
Gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe wetenschappelijke dis- 
cipline die zich stilaan een weg baant naast de ‘klassieke’ 
humane wetenschappen, zoals de economie, de filologie, de 
filosofie, de (kunst)geschiedenis, de psychologie of de socio
logie? Heeft dit ‘vakgebied’ een eigen onderzoeksparadigma 
en methodologie? Cultural Studies. Een inleiding onder re
dactie van Jan Baetens en Ginette Verstraete brengt daar wat 
licht in. De samenstellers doen dat door enerzijds teksten 
op te nemen die de discipline inleiden of de geschiedenis 
ervan schetsen, en anderzijds enkele recente onderzoeken 
voor te stellen die in de geest van de ‘cultural studies’ zijn 
opgezet.
Vooral de eerste drie bijdragen zijn bijzonder leerrijk. 
Ginette Verstraete opent meteen met een reflexief exposé 
over culturele studies, waarin ze het een en ander tracht te 
duiden en ook ingaat op de vele misverstanden die rond deze 
discipline bestaan. ‘Gebrek aan coherentie’, ‘postmodern 
tekstualisme', ‘onwetenschappelijkheid’, ‘vrijblijvendheid’ 
en ‘doorgeslagen politieke correctheid’, het zijn een paar 

van de meest gehoorde clichés. Toch onderneemt het boek 
geen enkele poging om deze vooroordelen definitief te door
breken. Integendeel zelfs, de meeste bijdragen versterken 
juist de zogenaamde vooroordelen. De oude volkswijsheid 
dat in clichés altijd een stukje waarheid zit, wordt nog maar 
eens bevestigd. Het begint al bij de titel van het boek. Een 
Nederlandstalige publicatie die onder Engelstalige vlag vaart, 
dat vergt toch enige uitleg, en wat blijkt? Alleen al de verta
ling van het begrip ‘cultural studies’ is allerminst evident. 
Sommige opleidingen in de lage landen gaan schuil onder 
de naam ‘culturele studies’, terwijl andere ‘cultuur
wetenschappen’ of ‘culturele analyse’ heten. Deze hetero
geniteit wijst op de uiteenlopende geneses van de opleidin
gen en de verschillende accenten die daarbinnen worden 
gelegd. De titel Cultural Studies kan dan ook worden ge
zien als een soort compromis of catch-allstrategje om bij 
alle opleidingen in de lage landen te kunnen aansluiten - zij 
vormen immers de belangrijkste afzetmarkt voor de 
publicatie. Het compromis is alvast indicatief voor de grote 
onenigheid omtrent de studierichting en de concrete invul
ling ervan. Dat blijkt ook uit de definitie die Verstraete uit
eindelijk naar voren schuift: “ ‘Cultural studies’ zouden we 
kunnen omschrijven als zo’n controversieel ‘vibrerend’ con
cept dat in allerlei vormen circuleert binnen een netwerk 
van elkaar beconcurrerende interpretatieve praktijken en 
disciplines.” Met een dergelijke deleuziaanse metadefinitie 
kun je natuurlijk alle kanten uit.
Tocb zijn de ‘cultural studies’ veel restrictiever dan de dis
cipline zelf doet uitschijnen. Qua theoretische insteek en 
methodologische aanpak kenmerken de ‘cultural studies’ zich 
schijnbaar door een grote portie interdisciplinariteit Zo kan 
de onderzoeker naar believen in de psychoanalyse, litera
tuurwetenschap, filosofie, sociologie, communicatie
wetenschappen of antropologie grasduinen; en hij of (veel 
vaker) zij kan daarvoor beroep doen op onderzoeks
technieken als participerende observatie, diepte-interviews, 
tekst-, beeld-, discoursanalyse, enzovoort. Toch blijkt deze 
breed geëtaleerde interdisciplinariteit niet voldoende. Dat 
de representatieve casestudies in het boek zelden tot scherpe 
analyses van de culturele productie komen, heeft bijvoor
beeld vooral te maken met het feit dat een inzicht in poli
tieke en economische mechanismen en een geschikte 
onderzoekstechniek ontbreken. De studierichting is dus met 
andere woorden nog niet interdisciplinair genoeg, met als 
gevolg dat het onderzoek veelal blijft hangen in een vorm 
van ‘culturalisme’: enkel de symbolische productie wordt 
nauwgezet bestudeerd, maar belangrijke omgevingsfactoren 
zoals marktmechanismen, of politieke en sociale invloeden 
blijven buiten beeld. De algemene tendensen op dit vlak 
worden wel gesignaleerd, maar zelden in detail geanalyseerd. 
Bovendien wordt ‘cultuur’ binnen de ‘cultural studies’ bij
zonder eng gedefinieerd. In de neomarxistische traditie van 
Stuart Hall wordt cultuur vaak eensluidend gezien als de 
uitkomst van een machtsstrijd. Die visie is aan alle bijdra-

GALERIE MEERT RIHOUX
tot en met 16 novemberJEFGEYS
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gen in het boek af te lezen. Zo valt iedere studie - of die nu 
gaat over de betekenis van het internet, het Nederlandse elf
tal of het Vlaams Blok - te reduceren tot één enkel basis
schema dat vertrekt van de oppositie macht/geen-macht. Die 
centrale differentie wordt concreet vertaald in de tegenstel
ling tussen hoge en lage klassen, elite- en populaire cultuur, 
autochtonen en allochtonen, mannen en vrouwen, enzovoort. 
Het denken van cultuur in termen van macht is bijzonder 
zinvol, maar de tijd lijkt aangebroken om een stap verder te 
zetten. Moet in de ‘cultural studies’ de notie cultuur niet 
ook onafhankelijk van machtsmechanismen worden gearti
culeerd? Sterker nog, is het niet de taak van dit vak om met 
een cultuurbegrip over de brug te komen waardoor cultuur 
een eigen ruimte opeist, niet naast, maar binnen allerhande 
machtsstructuren? Op dat moment zouden lege betekenaren 
als ‘economische’ of ‘(nieuwe) politieke cultuur’ pas echt 
betekenis krijgen.
De huidige paradox van de ‘cultural studies’ is dat men ener
zijds de cultuur als een volwaardige en autonome maatschap- 
pelijke realiteit wil bestuderen, maar anderzijds het 
onderzoeksobject louter opvat als de uitkomst van een onder
liggende machtsstrijd. In dergelijke analyses is cultuur slechts 
een afgeleide. Voor een gedegen studie van belangrijke 
machtscomponenten, zoals economische en politieke me
chanismen, mist de richting dan weer de nodige tools. 
Cultural Studies. Een inleiding kan gelezen worden als een 
goede stand van zaken die juist de ‘onmacht’ van deze stu
dierichting demonstreert.
Cultural Studies. Een inleiding (Jan Baetens en Ginette Verstraete, 
red.) verscheen in 2002 bij Uitgeverij Vantilt, Dommer van 
Poldersveldtweg 14, 6521 ND Nijmegen (024/360.22.94; 

beerens@telebyte.nl). ISBN 90 75697 66 x. (Pascal Gielen)

JAARBOEK ARCHITECTUUR VLAANDEREN 00/01. 
De eerste architectuuijaarboeken die de Vlaamse Gemeen
schap uitgaf, stelden zich een dubbel doel: het presenteren 
van een selectie kwaliteitsvolle architectuurprojecten, en een 
onderzoek naar de maatschappelijke betekenis en de impact 
van deze projecten op de fysieke ruimte. Het bleek echter 
snel hoe moeilijk het is om de aandacht voor het architectuur- 
object en zijn architecturale kwaliteiten te laten samengaan 
met een meer algemene analyse van de ‘voorbeeldfunctie’ 
en de strategische rol van nieuwe architectuur in de ontwik
keling van de gebouwde ruimte. Een en ander resulteerde in 
Jaarboeken met enkele inleidende, algemene essays, gevolgd 
door een selectie van architectuurprojecten en realisaties, 
waarbij de twee delen echter nauwelijks iets met elkaar te 
maken hadden. In de vijfde editie is de radicale opdeling 
tussen projectbeschrijvingen en essays, en dus tussen een 
objectgerichte en een strategiegerichte benadering, opgehe
ven. De thematische teksten worden vermengd met project
beschrijvingen en een kritische bespreking van de geselec
teerde projecten. Het onmiddellijke gevolg hiervan is dat 
het Jaarboek iets meer of iets anders is geworden dan een 
nieuwe Top Dertig van de Hedendaagse Architectuur in 
Vlaanderen. De nieuwe formule heeft echter ook nadelen. 
Een aantal projecten komt (of komt net niet) in meerdere 
teksten aan bod, en dat resulteert — voor wie het hele boek 
doorleest - soms in vervelende herhalingen. Bovendien voe
gen zeker niet alle teksten zich naar het nieuwe concept.
De tekst van Michael Ryckewaert is een goed voorbeeld van 
een geslaagd samengaan van thematische analyse en project
beschrijving. In Collectieve woningbouw in Vlaanderen bouwt 
Ryckewaert zijn verhaal op vanuit de beschrijving van pro
jecten, maar hij problematiseert tegelijk de ‘genormaliseerde 
banaliteit’ (Francis Strauven) van de collectieve woningbouw. 
Als remedie stelt Ryckewaert voor het huisvestingsbudget te 
herverdelen ten gunste van de sociale woningbouw, en bij de 
gesubsidieerde woningbouw de ruimtelijke kwaliteit als een 
belangrijke bijkomende prioriteit naar voren te schuiven. Een 
duurzame omgang met ruimte - en de verdichtings- 
problematiek - is hét centrale thema van deze bijdrage. Met 
zijn tekst toont Ryckewaert bovendien aan dat de aandacht 
voor wedstrijdprojecten in het Jaarboek Architectuur op zijn 
plaats is. Jammer genoeg laat de minderwaardige documen
tatie niet toe het argument te toetsen aan het materiaal.
In Voorbij het object: tactische intelligentie en stedelijke 
architectuur en in Verdichten met mate onderzoeken respec
tievelijk William Mann en Kristiaan Borret eveneens de 
verhouding van het gebouw tot het geheel van de gebouwde 
ruimte. Mann schrikt er niet voor terug architectuurprojecten 
van verschillende aard en schaal in verband te brengen met 
de notie ‘stedelijkheid’, en bouwt aan de hand van zeer ge
degen projectbesprekingen en een doortastend onderzoek 
naar de mogelijke impact van projecten op de gebouwde 
omgeving een strategisch essay op. Kristiaan Borret bouwt 
zijn these van de gematigde verdichting voortreffelijk op, 
toetst deze aan het project van de negen sociale woningen te 
Veltem-Beisem van architect Jan Maenhout, maar verzandt 
daarna in een beschrijving van twee ‘gewoon goede’ rij-

Illustratie uit Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2000-2001, 2002

woningprojecten. Het lijkt er haast op dat Borret zijn tekst 
moet afbreken om niet in het vaarwater te komen van de 
tekst van Michael Ryckewaert - waarmee meteen een on
vermijdelijk probleem van de redactionele keuze duidelijk 
wordt.
De overige teksten volgen het nieuwe concept minder, of he
lemaal niet. Maarten Delbeke analyseert in Een nieuw beeld. 
De architectuur van bedrijfsgebouwen het gebruik van de ar
chitectuur in functie van corporate identity. Anne Malliets 
artikel kan worden teruggebracht tot de stelling dat 
duurzaamheid weliswaar in ingenieuze casco’s en inspirerende 
inrichtingen zit, maar evengoed in ingenieuze interpretaties 
van duurzame, inspirerende structuren. Zonder de thematiek 
verder uit te diepen, worden de in deze categorie geselec
teerde projecten besproken: de bewijsvoering van een evi
dente stelling. De aandacht voor ‘duurzaamheid’ komt te
rug in Philippe Van Wesenbeecks Reflecties over het Ruim
telijk Structuurplan Vlaanderen en het duurzaam omgaan 
met ruimte. De auteur waarschuwt terecht voor de interpre
tatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als een 
bodembestemmings- en niet als een structurerend plan. Hij 
stelt verder dat het Structuurplan geëvalueerd moet worden 
op de kentering die het reeds in het denken over de ruimte 
heeft teweeggebracht, en niet zozeer op becijferbare resul
taten. Hij laat de lezer echter in het ongewisse hoe hij die 
mentaliteitsverandering en de traagheid van de realisatie 
inschat; daardoor is de tekst (te) weinig strategisch en ademt 
hij te veel een compromiscultuur uit. Hetzelfde geldt voor 
het rondetafelgesprek over de thematiek van het stads
ontwerp, dat bijzonder licht uitvalt.
Verder bevat het Jaarboek nog teksten van Rik Nys, die een 
reeks projecten toetst aan het begrip ‘kritische contextualiteit', 
maar daarbij te dikwijls in zijn boekenkast verloren loopt, en 
de bespreking van enkele villaprojecten door Arthur Wortmann, 
getiteld Villa Varia. Wortmann bespreekt de geselecteerde pro
jecten zeer gedegen, maar slaagt er niet in deze thematisch te 
verbinden.
De inleidende tekst van André Loeckx is bijna ‘van het goede 
te veel’, want hij vat de negen vermelde teksten zo goed 
samen dat, de teksten van Michael Ryckewaert en 
William Mann uitgezonderd, de lezing van de essays zelf 
weinig extra’s leert.
Ondanks het vlakke en weinig strategische karakter van een 
aantal teksten blijft dit fraai uitgegeven Jaarboek Architectuur 
Vlaanderen een verdienstelijke poging om een stand op te 
maken van de architectuur in Vlaanderen. Tegelijk heeft de 
redactie van het vijfde Jaarboek de kritiek op de vorige edities 
ernstig genomen, en ze heeft ook het concept van het Jaarboek 
zelf vernieuwd. Een aantal teksten en thema’s laat zich echter 
minder of niet naar dit concept kneden.
Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen werd in 2002 uitgege
ven door de Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Beeldende 
Kunst en Musea), Parochiaanstraat 15, 1000 Brussel (02/ 
553.68.68; www.wvc.vlaanderen.be). ISBN 90-403-40145-x. 
(Joachim Declerck/Dieter Delbaere)

Nieuwe Publicaties

■ The Art of Programming. Sonic Acts 2001 Coherence 
Book, red. Frans Evers, Lucas van der Velden en Jan Peter 
van der Wenden, Paradiso-Sonic Acts Press-De Balie, Am
sterdam, 2002. ISBN 90-6617-279-7
■ Ariella Azoulay, Death ’s Showcase, The Power of Image 
in Contemporary Democracy, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), 2001. ISBN 0-262-01182-4
■ Orla Barry, Foundlings, teksten van Cherry Smyth en 
Jon Thompson, Argos, Brussel, 2002. ISBN 90-76855-11-0
■ Jean Baudrillard, The Spirit of Terrorism and Requiem 
for the Twin Towers, Verso, London, 2002.
ISBN 1-85984-411-1
■ Beelden in Rotterdam, red. Jan van Adrichem, Jelle 
Bouwhuis en Mariette Dolle, Uitgeverij 010, Rotterdam, 
2002. ISBN 90-6450-476-8
■ David Claerbout, Video Works, Photographic Installa
tions, Sound Installations, Drawings 1996-2002, teksten van 
Rudi Laermans, Lynne Cooke en Stephan Berg, A Prior, 
Brussel, 2002. ISBN 90-806774-4-2
■ Arthur C. Danto, De komedie van de overeenkomsten. 
Over kunst, filosofie en geschiedenis, Historische Uitgeve
rij, Groningen, 2002. ISBN 90-6554-132-2
■ Peter Downsbrough, En Place, Les Editions de 
l’Aquarium agnostique, Valenciennes, 2002.
ISBN 2-910154-16-5
• Lili Dujourie, Video ’s 1972-1981, teksten van Jean Fisher 
en Dirk Lauwaert, Argos, Brussel, 2002.
ISBN 90-76855-10-2
■ Kendell Geers, Mv Tongue in Your Cheeck, Les Presses 
du Réel, Dijon, 2002. ISBN 2-7118-4374-2
■ Ernst H. Gombrich, The Preference for the Primitive. 
Episodes in the History of Western Taste and Art, Phaidon, 
London, 2002. ISBN 0-7148-4154-4
■ Marti Guixé 1:1, red. Ed van Hinte, Uitgeverij 010, Rot- 
terdam, 2002. ISBN 90-6450-441-5
■ Pierre Huyghe en Douglas Coupland, School Spirit, 
Editions Dis Voir, Paris, 2002. ISBN 2-914563-12-4
■ Kas Oosterhuis, Architecture Goes Wild. Manifest 
Writings, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2002.
ISBN 90-6450-409-1
■ Ad Petersen. Sandberg. Typograaf en museumpionier. 
Grafisch ontwerpen in Nederland: 2, Uitgeverij 010. Rot
terdam, 2002. ISBN 90-6450-463-6
■ Pou Ex Sub Dis Urban h ragmenlatutns and Construe Bons. 
red. Ghent Urban Studies Team, Uitgeverij 010, Rotterdam. 2002. 
ISBN 90-6450-478-4
■ Frank Vande Veire. Ais in een donkere spiegel. De kunst 
in de moderne filosofie, SUN, Nijmegen, 2002.
ISBN 90-5875-057-4
■ Paul Virilio, Gmund 7jero Verso London, 2002
ISBN 1-85984-416-2
■ Slavoj Zizek, Welcome to the Desert of the Real, Verso. 
London, 2002. ISBN 1-85984-421-9
■ Robert Walker fotograaf. Color Is Power, Ludion - Mu- 
seum Jan Cunen, Gent - Oss, 2002. ISBN90-76588-27-9

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Joachim Declerck, Dieter De Clercq. 
Dieter Delbaere, Pascal Gielen, Fredie Floré, Sven Lütticken, 
Bart Meuleman, David Nolens, Jeroen Peeters, Sven Sterken, 
Lieven Van Den Abeele, Dries Vande Velde Bart Verschaffel, 
Nicoline Wijnja

Brieven

Ten geleide...

Met deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan de 
verbolgen, verbaasde of tevreden lezer om te reageren op 
artikels in de vorige editie(s) van De Witte Raaf. Voor deze 
bijdragen zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. De redac
tie behoudt zich het recht voor ingezonden reacties te weige
ren of in te korten. Gelieve uw brieven te sturen naar het 
volgende adres: De Witte Raaf, Postbus 1428,1000 Brussel 1.

In zijn pleidooi voor populisme (De Witte Raafm. 99) ont
hult Wouter Vanstiphout dat de naam van zijn architecten- 
collectief Crimson is ontleend aan de boef uit Suske en Wiske. 
Volgens mij heette die echter Krimson. Als mijn herinnering 
me niet bedriegt, zou daar mogelijk uit kunnen worden afge
leid dat ook populisten hun klassiekers dienen te kennen.

Mare Kregting, Antwerpen
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19 oktober-23 november 2002 Meir Kordevani

Groepstentoonstelling
zes Duitse kunstenaars

30 november 2002 - 18 januari 2003

Martin Eder, Michael Kalmbach, Martin Kippenberger, 
Marko Lehanka, Peter Roesel en Andréas Slomi nski

the bakery annet gelink

Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel:+31.20.330 20 66 | Fax:+31.20.330 20 65 | open tuesday to ff iday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

after neen
is a show taking place at casco
which is a gallery in utrecht hólland
i do not know what neen really is
i know that a greek artist manetas raised
$ 100 000
and paid someone to come up with
this word to represent a new art movement 
it is a big tax deduction for someone
so come and see the show at casco 
my name is nikola

mailto:beerens@telebyte.nl
http://www.wvc.vlaanderen.be


Tentoonstellingsagenda
I ■....... • - - _____________ • ©

Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden m de agenda

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten Initiatievenvan 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (€ 49,57) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen 
(€18,59). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortin
gen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaars) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België 
mm, ... . ,

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke
Aalhekeplaats - 8511 Aalbeke
®056/4().18.92-ma-vr9-12ul3u30-16u
Une De Handschutter - fotografie [tot 5/ 
12] • Johan De Poorter - fotografie [7/12 
tot 9/1] • Geert Rochus - fotografie [11/ 
1 tot 6/2]

Aalst ______  

■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Stationsstraat 17- 9300 Aalst 
90475/33.75.66 - do-ta 13-17u 
• "Salomone" - Esteban Pastorino/ 
"Enclosed Humans” - Javier Lopez 
Rotella [tot 14/12] 
• Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300 Aalst 
9053/71.06.46 - wo-ta 13-18u 
• "Oneworld" - David Holand, David
Neirings-schilderijen[tot8/12]>Annick 
Nölle, Mo Becha, Marc Nagtzaam, 
Marcel van Eeden - tekeningen, installa
ties [12/12 tot 12/1].. .
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300 Aalst 
9053/41.3789
do-za 14-18uzp 10u30-13u30
• Wouter Pype, Wim Nival [tot 15/12] • 
Carl Jacobs, NicoleThienpont [5/1 tot 2/2] 
■ Netwerk Galerij
De Ridderstraat28 - 9300 Aalst 
9053/70.97.73 - wo-ta 14-18u 
► Goeie De Bmyn [16/11 tot 21/12]

Antwerpen______________________

■ AMVC-Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 - 2000 A’pen 
903/222.93.20-di-zalO-I7u
• “Leeuwen van Vlaanderen. Henrik 
Conscience in 13 hoofdstukken” [tot 31/12] 
■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 
903/216.30.28 - wo-ta 14-I8u
• Petty Roberts [tot 30/11]
■ Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7 - 2000 Antwerpen 
903/213.26.32- wo-vrl4-18utal0-18u 
• “The Complete Books/Les Livres au 
Complet" - Pierre Alechinsky - grafiek 
[tot 4/1]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110- 2030 Antwerpen 
903/542.49.40 - ma-tal0-17u 
► Lucille Feremans - fotografie [tot 3/12] 
• Karin Borghouts- fotografie [6/12tot7/ 
l]>MichielGoessens-fotografie[tot4/2]

■ De Branderij
Bleekhofstraat24 - 2018 Antwerpen 
903/226.79.53 - zo 14-18u 
» “Altai" - Phil Bloom [tot 1/12] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000 Antwerpen 
903/233.13.45 - do-za 13u30-18u 
• “Tour de France 2002” - Luc Zeebroek 
alias Kamagurka - schilderijen, tekenin- 
gen/Frank Maieu [tot 22/12] 
■ deSingel Internationaal kunst
centrum
J. Van Rijswijcklaan 155-2018 Antwerpen 
903/248.28.28 - di-za 14-18u
• “Portret van Vlaamse biotopen. De 
fotografie-opdracht van de Vlaamse 
Bouwmeester” - Lucas Jodogne, Marie- 
Françoise Plissait, Niels Donckers, Jan 
Kempenaers,.... [21/11 tot 12/1] 
•Elzenveld
St-Jorispoortstraat27bis -2000 Antwerpen 
903/223.56.10 - do-za 12u30-17u30 
* Bob Stikkers, Ben Cloots [tot 24/11] 
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 ■ 2000 Ant
werpen 
903/231.90.56 - wo-za 14-18u 
* Bettina Bach - installatie [tot 21/12] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen 
903/247.24.19- ma-vr9-17uz/> 14-17u 
• Yves Beaumont-schilderijen[tot 13/12] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
903/237.11.27-di-vrl0-18uzal2-18u 
• Allen Ruppersberg [tot 30/11] 
■ Galerij Elias-Enzo-Esra 
Bresstraat 10 - 2018 Antwerpen 
903/216.31.38 
wo-vr8u30-17u za-zo 12u30-17u 
► “Word wie je benf’- Robert Vollekindt 
[tot 1/12]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000 Antwerpen 
903/238.78.09 - di-zo 10-17u 
>“HansVredemandeVries(1526-1607). 
Tussen stadspaleizen en luchtkastelen” 
[tot 8/12]
■ Koraalberg Art Gallery 
Hofstraat 2 - 2000 Antwerpen 
903/226.06.30 - do-za 13-18u
• Joris Ghekiere - schilderijen [tot 14/12] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 
903/238.40.34 - ma-vrll-13u 14-18u 
» Georgette Dick - schilderijen, pastels 
[tot 28/11] • Jozef Coudijzer - schilde
rijen, tekeningen [tot 20/12] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat287- 2018 Antwerpen 
903/238.81.66- do-za 13-17u 
> AM. Kopper,ReinaartVanhoepot 14/12] 
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat 28-2000 Antwerpen 
903/470.27.70
“Selectie l:Aditerdeschennen”[totl6/2] 
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat32-2000 Antwerpen 
903/238.59.60 - di-zo 10-17u 
• “Richard Venlet/Paramount Basics 
(extended)” [tot 24/11] • “Nieuwe 
collectiepresentatie" [23/11 tot 9/2] * 
Suchan Kinoshita [14/12 tot 23/2] 
■ NXC.C
Pourbusstraat5 - 2000 Antwerpen 
903/216.07.71 - wo-za 14-18u 
>'Freespace7”-FabianLuyten [tot 30/11] 
■ Nationaal Scheepvaartmuseum 
Steenplein 1 -2000 Antwerpen 
903/201.93.40
I “Landverhuizers. Antwerpen als kruis
punt van komen en gaan”-[tot 31/12] 
■ Objectif [_] 
Coquilhatstmat 14 - 2000 Antwerpen 
90496/504.206- do-za 14-18u 
>“Pressing”-KrisHerens,Gego,Gaylen 
Gerben, Michelle Grabner, Arturo 
Herrera, Mike Kelley, Pascale Marthine 
Tayou, Luc Tuymans, Annemie Van 
Kerckhoven... [tot 30/11] 
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
Groenplaats - 2000 Antwerpen 
9 03/231.30.33 - ma-vr 10-17u za 10- 
15u 18-21UZ013-16u
• "Tyndale’s Testament Engelse bijbel
vertalingen in Antwerpen in de 16de 
eeuw” [tot 1/12]
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
903/827.13.50 - di-zo 10-20u 
• “Potpourri” - Harald Thys & Jos De 
Gruyter - video/”Civil” - Honoré d’O & 
Franciska Lambrechts [tot 17/11]
■ Roger Vandaele Editie 
Waalse Kaai31 - 2000 Antwerpen 
903/237.20.19 - vr-za 13-18u 
> TaniaRens, Lucienne Stassaert [tot 30/11]

■ Rubenshuis
Wapper9-11 - 2000 Antwerpen 
903/2011555 - di-zo 10-16u45 
“Hans Vredeman de Vries (1526-1607). 
De wereld is een tuin” [tot 8/12]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000 Antwerpen 
903/226.52.77-do-za 14-18u
• “François Elie invite Steve Van den 
Bosch” [tot 30/11]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000 Antwerpen 
903/248.08.71 - wo-za 14-18u
• “Ein Bischen (sociale) Frieden” - Sven 
‘tJolle [tot 30/1111 Denis Tyfus [5/12 tot 
18/1 (gesL 22/12 tot 7/1)]
■ T wenty/Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat88-2060 Ant
werpen
903/226.26.20 - do-zo 14-18u
• Wilfried Genard [tot 24/11]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000 Antwerpen 
903/257.14.17 - di-za 14-18u
>“WeLikeToWatch”-Jennifèr&Kevin 
Mc Coy [tot 30/11] • Juan Uslé [5/12 tot 
18/1]

Bierbeek 

■ CC. De Borre
Speelpleinstraat10 - 3360 Bierbeek 
9016/46.14.00- di-vr 9-21 u za 9-12u 
•"Mer-mere"-RudyCleemput[tot 1/12]

Bornem 

■ Cultuurcentrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880
Bornem
903/890.69.30 - wo-zo 14-19u
I Michiel Goessens-fotografie[tot 2/12]

Brasschaat 

■ The Far Site
Lage Kaart 534 - 2930 Brasschaat 
90485/68.48.38 - wo+za 14-18u 
• "The Leak” - Charif Benhelima, Wim 
Catrysse, Piet Caubergh, Happy Female 

Artists, Koen Van eten Broek, Cindy 
Wright [1 tot 21/12]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Arentshuis
Dijver 16 - 8000 Brugge 
9050/33.35.48
"DecameraenBruggetot1914"[tot17/11] 
■ Memlingmuseum

Mariastraat/Zonnekemeers-8000Brugge 
9050/44.66.44 - dagelijks 10-18u
• “What? A Tale in Free Images” - 
HarounFarocki.WalidRaad.SongDong, 
Lisa Dililo, Peter Forgacs, Peter Friedl, 
Coco Fusco... - multimedia [tot 17/11]

Brussel 

■ Archétype
Barthélémylaan 11 -1000 Brussel 
902/514.21.01 - wo-za 14-I8u 
• “Flower Bomb” - Jake (op 20/11 
performance met Dodor Todoroff in La 
Bellone, Vlaamse steen weg 46, Brussel) 
[tot 21/12]
•argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Weijstraat 13 -1000 Brussel 
902/229.00.03 - wo-za 14-19u
• "Tomorrow Square” - Aglaia Konrad 
[tot 21/12]
■ A tomium
Eeuwfeestlaan -1020 Brussel
“2002 teruggevonden voorwerpen van 
de Expo 58” [tot 31/12]
■ BBLCultural Centre DienstKunst- 
zaken
Koningsplein 6 -1000 Brussel 
902/547.22.92 ■ dagelijks I0-18u
• Carrousel Andreas Siekmann op 
Koningsplein [tot 5/1]
■ Center for Contemporary Non
Objective Art (CCNOA)
O.Lv. Van Vaakstraat2 - 7000 Brussel 
902/502.69.12 - vr-zo 14-18u
• “Topos/atopos/anatopos” - Michel 
Desvigne, Christine Dalnoky, Olafur 
Eliasson, Peter Downsbrough, Har 
Hollands, Manon de Boer, Jiirg Conzett 
[22/11 tot 26/1]
■ Chapelle de Boendael
Oude-Lindesquare 10-1050 Brussel 
902/662.07.89 - di-zo I4-I8u 
> J. Solémé [tot 17/11]
■ Cl VA, Fondation pourrArdiitecture
Kluisstraat55 -1050 Brussel 
902/642.24.80 - di-zo 10u30-18u30 
• “Brasilia” - Emmanuel Pinard - foto- 
grafie/’Oscar Niemeyer" [tot 1/12]

■ Cotthem Gallery
Grote Markt 16 -1000 Brussel 
902/503.28.75 - di-zo 12-20u
• “Standard 8” - Michael Ray Charles 
[24/11 tot 25/1]
■ De Muelenaere & Lefevere Art 
Gallery
Jules Besmestraai95 -1081 Brussel 
9058/51.47.57
Alsican [tot 27/12]
■ Dexia Galerie, Passage 44 
Kruidtuinlaan 44 -1000 Brussel 
902/222.45.05-di-zo 11-18u
• “Ik of een ander. Zelfportretten van 
Belgische kunstenaars” - Rachel Baes, 
Dirk Braeckman, Marcel Broodthaers, 
Koen Broucke, Louis Buisseret, Sam 
Dillemans, Eric Duyckaerts, Roger 
Ravereel, Sophie Whetnail... [tot 26/1 ] 
■ Espace PhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 
902/538.42.20- di-zo 13-18u
• ‘Temps” - Daniel Desmedt [tot 22/12] 
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 
902/219.44.51 - wo-za 12-19u
► “Legal Space/Public Space: 1” - Lara 
Almarcegui, Agency,SantiagoCirugeda, 
Lieven Deboeck,N55,NathalieMertens, 
Nicolas Pinier, Jan Verheyden, 
Christophe Terlinden... [tot 30/11] 
■ Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
902/735.52.12-di-vr 13u30-18u 
• “Artist’s Luck” - Michael & Barbara 
Leisgen [tot 27/12]
■ Galerie Drantmann
Werjstraat 13 -1000 Brussel 
902/223.57.07- wo-za 15-19u 
DBradKahlhamer- schilderijen [tot21/12] 
■ Galerie Guy Ledune
Louizalaan 74 -1000 Brussel 
902/514.09.99 - di-za ll-18u30 
* “Sans titre” - Katharina Grosse, Ingo 
Meller, Philip Lumai [15/11 tot 18/1 
(gesl. 24/12 tot 4/1)]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000 Brussel 
902/514.10.10 - do-za 14-18u30
• “The Tools of My Trade” - Joachim 
Koester[tot23/1 1]DTheLockedRoom" 
-Dora Garcia [5/12 tot 21/1 (gesl. 23/12 
tot 4/1)]
■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9 -1000 Brussel 
902/511.35.80 - wo-za I2-18u
• “Driften” - Karel Fonteyne [tot 16/11] 
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
902/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
•JefGeys [tot 16/11] * Enrico Castellani 
[29/11 tot 18/1] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000 Brussel 
902/542.11.12 '
di-za 12-19u
• Charles Fréger - fotografie [21/11 tot 
28/12]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050 Brussel 
902/538.08.18 - di-za 14-19u
• Tim Davis [tot 30/11]
■ Gemeenschapscentrum 
Candelaershuys

Brugmannlaan433 -1180 Brussel 
902/343.46.58
di+do-vr 10-I7uza-za 14-17u 
>“RikSIabbinck(1914-1991)”-schilde- 
rijen, tekeningen [22/11 tot 8/12]
■ Huize Marijke Schreurs/La Mai
son de Marijke Schreurs
Van Vobcemlaan 475 -1190 Brussel 
902/534.18.69 
wo-do+za 15-18u
• ‘Transit’ - Eric Aupol - fotografie [tot 
21/12]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP)
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
902/504.80.70 -ma-za 9u30-19u
• “Belgian Leica Moments” - Pascale 
Delfosse, Frans Pyck, Herman 
Selleslaghs,GaëlTurin[14/12tot 11/1 ] > 
Dany Danino/ Yvonne Cattier - tekenin
gen [26/11 tot 25/1]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel 
902/741.73.00 - di-zo 10-17u
• “Europalia Bulgarije. Over iconen en 
manuscripten” [tot 5/1] • “De kunste
naars van de farao’s. Deirel-Medinaen 
de Vallei der Koningen” [tot 12/1] * “De 
zonnetempel. Met Kuifje naar Peru" 
[tot 27/4]
■ Kunstraum.Bruxelles

Sint-Goriksplein 27 -1000 Brussel 
902/502.00.12-wo-vrl6-19uza!3-16u 
• “Lily White Lips” - Andrea Lehmann 
- schilderijen [15/11 tot 11/12]

■ leblac
(le Beau Local d’Art Contemporain) 
Vergniesstraat25 -1050 Brussel 
902/502.38.30- di-za ll-18u 
•"Coconutour&Annlee Witness Screen" 
- François Curlet [tot 16/12]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210 Brussel 
902/226.12.11 -di-zo ll-18uvrll-21u 
• “Andante e Ritomo” - Sarah Ledda - 
schilderijen/’Reliquie”-PatriziaNuvolari 
- fotografie [tot 8/12] * “La Maroc et Fès 
l’immortelle” - Bruno Barbey - fotogra- 
fie [tot 15/12]
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
902/227.34.04 - ma-za 10-18u 
• Anne De Bodt [tôt 31/12] 
■ Matrix Art Project 
Koolmijnenkaai 30-34 -1080 Brussel 
902/411.36.19 - do-zo 13-19u 
* ‘Family Affairs” - Jozef Legrand [tot 
21/12]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 - 7050 Brussel 
902/649.86.65-di-zo 12-18uwol2-21u 
• “Antoine Courtens (1899-1969). Art 
déco ontwerper” [19/11 tot 27/4] 
■ Orion Art Gallery 
Wolstraat 19 -1000 Brussel 
902/512.63.55-wo-za ll-18uzo ll-16u 
• Duncan Higgins - schilderijen [15/11 
tot 21/12]
■ Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 
902/507.84.66
“Rosas XX”/”Europalia Bulgarije. Het 
goud van de Thraciërs” [tot 5/1 ] 
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
902/250.11.66-ma-vrl0-17uzal3-17u 
► “Visies uit een kunsthogeschool” [tot 
30/11] • Peter De Cupere [16/1 tot -/3] 
■ Usagexterne 
Oude Graanmarkt46-1000 Brussel 
902/502.68.09 - di-za 10-19u 
► "Diamant” [tot 25/1]
■ Vlaams Instituut voor het Zelfstan
dig Ondernemen
Kanselarijstraat 19 -1000 Brussel 
902/227.49.O)-di-vrll-18uza-zol3-17u
• “International Composites Design 
Competition” [tot 1/12]
■ VrijeUniversiteit Brussel-Kultuur- 
kaffee -Gallery’
Pleinlaan 2 -1050 Brussel 
902/629.23.25 - ma-vr llu30-I7u
• “Virgin To(o)” - Eva Maria Bogaert, 
Jean Harlez, Niamh. Lawlor, MickO’Shea 
[tot 28/11]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 - 7050 Brussel 
902/639.67.30-di-za 12-18u 
• “Art Basel Miami Beach”- kunstbeurs 
[5 tot 8/12] I Lili Dujourie, Michael 
Ballou [14/11 tot 12/1]

Charleroi 

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11-6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
9071/43.58.10 - di-za 10-18u
• “Duo” - Michel Vanden Eeckhoudt/ 
’’City of Chance. New York Spot News 
and Street Photography” - Andrew 
Savulich/’Pasperdu'-PhilippeLavandy 
[tot 17/11] I “Regards sur le monde, 
1860-1914. Trésors photographiques du 
Quai d’Orsay’’/"Jacques Dubois (1912- 
1994)” [23/11 tôt 16/2]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Nieuwe Steenweg361 - 8420 De Haan 
9058/51.47.57-do-ma 14-18u
>ThomasVanGindertael,Pomeranc[tot 
29/12] '

Deurle 

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaanl6-9831 Deurle 
909/282.77.93 - do-zo I4u-18u
• ‘Fotografie in scène” - Judith Samen, 
Aysel Bodur, Marieke Verfaillie [tôt 24/ 
11 (gesl 28/10 tôt 3/11)]

Deurle 

■ MDD(Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14-9831 Deurle
9C9/282.51.23-di-vrl3-17uza-zoll-17u
►“Drawings form the Baudelaire-Cycle" 
- Jan Van Oost [tot 8/12] ► "Tuinproject. 
Spiegelbeeld 2002” - Maria Roosen [tot 
31/1]

Deurne 

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hoqftvunderlei 160 - 2100 Deurne 
903/360.52.50- di-za 10-17u30 
► “Bourdon 1811-1967” [tot 8/12]

Diksmuide

■ Arta
Montanusstraat5 - 8600 Diksmuide 
9051/50.48.24
vr-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
I Matthieu Claus, Dirk Lamote, Ignace 
De Vos [tot 24/11]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)

In den Loten3 - 4700 Eupen 
9087/56.01.10 - do-zo 14-18u 
► “Rubens, een hedendaags kunstenaar” 
[tot 15/12]

Evergem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultuurcentrum Evergem 
Weststraat31 - 9940 Evergem 
90^3æ/51.00-ma-za8u45-llA514-16u 
► Filip Peeters - fotografie [tot5/12] • Petra 
Cosemans - fotografie [7/12 tot 9/1] • 
Rans Devriese - fotografie [11/1 tot 6/2]

Gent 

" - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrmvebroersstraat - 9000 Gent 
909/269.29.10 - di-zo I0-17u 
► “The Misfits. Magnum foto
tentoonstelling” - Eve Arnold, Cornell 
Capa, Henri Cartier-Bresson, Bruce 
Davidson, Elliott Erwitt, Inge Morath... 
[tot 1/12]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat64 - 9000 Gent 
909/225.42.90 
di-vr 12u30-18u za 14-17u 
► “The Show Must Go On” - Rachel de 
Boer, Dany Deprez, Hen Muller, Harald 
Thys&Jos De Gruyter, Sophie Whetnail, 
Nicky Zwaan [tot 14/12] 
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5- 9000 Gent 
909/267.99.99 - di-zo 9u30-17u 
* “Van bakeliet tot composiet Design 
met nieuwe materialen” [tot 23/2] 
■ Galerij Kunst-Zicbt Studenten
restaurant Overpoort 
Overpoortstraat z/n - 9000 Gent 
909/264.82.75- di-do ll-15u
► “Perspectief fl” - Thomas Lerooy [18 
tot28/l 1 ] >“PerspectiefIir’-TilloDetige 
[2 tot 12/12]
■ Het Huis van Aluin
Kraanlei65 -9000 Gent 
909/26923^0
'EuropaliaBulgarije.Faceàface”[tot5/l] 
■ Kunst in het Geuzenhuis 
Kantienberg 9 - 9000 Gent 
909/220.80.20-vr20-22uzo 14-16u 
► Katleen De Decker - schilderijen [tot 
29/11]
■ Kunst Nu
Citadelpark - 9000 Gent 
909/240.76.25
Eva-Maria Bogaert [tot 19/1] 
■ Lineart - Internationale Jaarbeurs 
van Vlaanderen
Flanders Expo - 9000 Gent 
909/222.40.22
vr-di Il-19u vr+ma tot22u 
►‘‘Lineart2002”-kunstbeurs [6tot 10/12] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 9000 Gent 
909/240.07.00- di-zo 10-18u
► “Max Ernst (1881-1976). Het grafisch 
werk” [tot 17/11] ► “Maria Magdalena” 
[7/12 tot 6/4]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK)
Citadelpark - 9000 Gent 
909/221.17.03 - di-zo 10-18u 
► Annika Larsson [tot 19/1] ► "Gaude 
Succurrere Vitae” - Jan Fabre [tot 2/2]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt
9011/22.53.21-di-vr 12-I8uzal4-17u
►DagmarBrozova,VincentSpaas[tot7/12] 
■ de Doos en de Cirk
Ktuistlaan 5 - 3500 Hasselt
9011/22.99.31 - di-zo I0-17u
►‘Tekeningen uiteendagboek”-Wemer 
Mannaerts/”In the Node” - Lucas 
Jodogne/Jo De Smedt, Ria Bosmans, 
Chantal Grard [tot 30/11]
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■ Zuivelmarkt 33 - Z33
Tuivelmarkl33 - 3500 Hasselt
<D011/29.59.60-di-w 10-I7uw 14-17u 
•‘FreespaceLimburg3"-GertRobijns.. ■ 
[tot 15/12] • “Mobile Phonics” - Piene 
Bastin. Baudouin Oosterlynck, Paul 
Devens, Jon & Alison Thomson, Henri 
Pousseur, Fred Eerdekens, Kong Kari 
Land... [tot5/1]

Heist-op-den-Berg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultureel Centrum Zwaneberg
Bergstraat z/h - 7770 Heist-op-den-Berg 
®015/25.07.70 - ma-za 10-20u do 10- 
17uzo 12-20u
• Wouter Jamees - fotografie [tot 3/12] • 
“Wedstrijd textielkunst” [23/11 tot 15/12]
• Lucille Hoemans - fotografie [tot 7/1 ]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal 
Brugstraat 45 A -3550 Heusden-Zolder 
®011/43.52.02 -vr-za 14-21uzo 14-I8u
* Maarten Stuer - keramiek [tot 24/11]

Hoeselt

■ Cultureel Centrum Ter Kommen 
Eumpalaan 2 -3730 Hoeselt
0089/41.63.58- ma-vr9-12u I3-16u
• Frans Devriese - fotografie [tot 4/12] • 
Rik Van Den Bussche - fotografie [6/1 2 
tot 8/1 ]► Wouter Jamees-fotografie [1(V 
1 tot 5/2]

Homu

■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communauté française de Belgique 
(MACs)
Rue Sainte -Louise 82 - 7301 Homu 
(D065/65.2121
di-zo 10-18u
D‘L‘Herbieretlenuage"-PatrickCorillon, 

An Veronica Janssens, James Lee Byars, 
Luciano Fabro... [tôt 5/1]

Knokke

■ André Simoens Gallery
Kusdaan 128-130-8300 Knokke 
9050761.00.87
<R-zal0u30-13uI5-19u
• “Portraits” - Richard Billingham, Nan 
Goldin, Martin Parr, Jack Pierson, 
Thomas Ruff, Andres Serrano, Wolf
gang Tillmans... [tot 19/11]
■ Benoot Gallery
Zeetijk 743 - 8300 Knokke 
<g>050761.12.37
za-ma 10u30-18u30
DJeanDecoster[tot17/1 1]D"Abstractions 

11. From the Pas to the Future”-Bogart, 
Mortier, Thiolat, Van Severen, Panier, 
Billen... [23/11 tot26/1] 
•White-Out Studio
Um BunnenIaan58A-8300Knokke-Heist 
<0050/62.93.63 - zorzo 14-18u
• Peter Rogiers [tot 5/1]

Kortrijk________________________

■ Art Concern
Handboogstraat20 - 8500 Kortrijk 
0051/61.32.91
vrl4-2Ouza 10u30-12u3014-18u 
zp!4-18u
I “Unlimited #5. The Young Ones H”- 
Isabel Demeyer, Gunther Moriau, Derk 
Thys, Erlend VanLandeghem [15/11 tot 
8/12] » Ans Nys [13/12 tot 19/1] 
• Cultureel Centrum Kortrijk

Hazelaarstruat 7-8500 Kortrijk 
<0056/21.78/63- di-zo 14-18u
I Johan De Poorter-fotografie [tot 5/12] 
• Geert Rochus-fotografie[7/12tot 9/1]
I Filip Peeters -fotografie [11/1 tot 6/2]

LaLouvire

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée

Rue des Amours 10-7100 LaLouvière
<0064/27.87.27
di-vr 12-1 8u za-zo ll-18u
D‘Bio-fictions"-IrèneF.WhittomePMise
à plat”- Bob Verschueren [tôt 15/12]

Leuven

■ Stedelijk Museum Vander Kelen - 
Mertens
Savoyestruat 6 - 3000 Leuven
<0016/22.45.64
di-do9u30-17u30vr9u30-21u30 
za-zp 13u30-18u30
• "Meesterlijke Middeleeuwen. Minia
turen van Karel de Grote tot Karel de 
Stoute 800-1475” [tot 8/12]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 -3000 Leuven
<0016/23.0370
ma-vr 10-18u za 14-17u
•Ward Denys [tot 15/12]

Lige_________________
■ Coeur-Saint-Lambert
Rue Saint-Michel 2 boite26-4000 Liège 
<004/223.65.81
ma-do 14-18u vr-za ll-19u
* ‘Design créateursen Wallonie” [tot-/15]

Lier

■ Galerie Kusseneers
Baron Opsomerlaan 49- 2500 Lier 
O03/491.9&00
wo-vr 10-12u 14-17u za 14-18u
• “From a Distance” - Eddy De Vos - 
schilderijen [tot 30/11]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren
<009/340.50.50- ma-vr 10-12u 14-17u
IELsHeuw-fötografie[tot5/12]IGaudia 
Tricnon- fotografie [11/1 tot 6/2]

Loppem-Zedelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteemveg52A-8210 Loppem-
Zedelgem
<00477/83.23.70
di-vr 13-18uza H-18u
►“Symptomania.FinnishContemporary 
Photography, Hlm, Video & Interactive 
Art’[tot 16/11]

Maaseik

■ Cultureel Centrum Achter Olmen 
Van Eycklaan 72 - 3680 Maaseik 
<0089/56.99.53
• Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
4/12] I Wouter Jamees-fotografie [6/12 
tot 8/1 ] * Lucille Feremans - fotografie 
[10/1 tot 5/2]

Marke ___ _____  

•Ontmoetingscentrum Marke 

Hellestraat 6 - 8510 Marke
<0056/24.0822
ma-vr 9-12u3013u30-16u
* Juan Vervliet - fotografie [tot 5/12] * 
Ine De Handschutter - fotografie [7/12 
tot 9/1] • Johan De Poorter - fotografie 
[11/1 tot 6/2]

Mechelen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen 
<0015/33.63.36- zo 14-18u
• “Innerlijke grammatica” - Allait Lakke 
[24/11 tot 19/1]
■ Garage,Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren -2800 Mechelen 
<0015/29.40.14 - wo-zo 10-18u
* “Portretten” - Ronny Delrue [tot 1/12]

Menen

•Ontmoetingscentrum'tGhelandt 
Waalvest - 8930 Menen
<0056/51.5891
ma-zp 10-12u 14-18u
* Claudia Trienen - fotografie [tot 5/12] 
►Juan Vervliet-fotografie [7/12 tot 9/1] 
Une De Handschutter - fotografie [11/1 
tot 6/2]

Mons _________ 

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8- 7000 Mons
<0065/4073.06-di-zal2-18uzol0-18u 
* “Nervia (1928-1938). Peintres belges 
des années 30" - Louis Buisseret, Anto 
Carte, Frans Depooter, Rodolphe 
Strebelle... [tôt 17/11]

Morlanwelz______________  

■Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
<0064/21.21.93 - di-zo 10-18u
• “Acquisitions récentes” [tôt 14/12] • 
“Liberchies,entreBelgiqueet Germanie. 
Guerres et paix en Gaule romaine” [10/ 
10tot26/l]

Namur 

■Centre Rops
Rue des Brasseurs 18 - 5000 Namur 
<0081/22.09.44- wo-zp 15-18u
» Mehmet Aydogdu [27/11 tôt 8/12]

Oostduinkerke 

■Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76-8670 Oostduinkerke
<0058/51.4767-vr-zo 14-18u
I Chris Vandenheede, Eric Verhelst [tôt
29/12]

Oostende

■ Galerie R53
Rome straat 53 - 8400 Oostende 
<0059/51.94.44 - za-zo 14-18u
• Matthieu Lobelle, Geert Opsomer - 
installatie,tekeningen, schilderijen [ 17/11 
tot 22/12]
■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst
Rome straat 11 - 8400 Oostende 
<0059/50.81.18-di-zo 10-18u
• “De tuinen van Granada. 6 Vlaamse en 
6 Spaanse kunstenaars schilderen de tui
nen van Granada"/Claudi Casanovas - 
sculpturen [tot 16/2]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat6A-8553 Otegem 
<0056/64.48.93- wo-do za-zo 14-18u vr 
9-12ul3-18u
• “Alpen”- Josef Felix Müllertot 15/12]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum De Bogaard 
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint- 
Truiden
< 0011/69.39.90 - zo-vrl4-17u
• PetraCosemans- fotografie [tot4/12] • 
Frans Devriese - fotografie [6/12 tot 8/1 ]
• Rik Van Den Bussche - fotografie [10/ 
1 tot 5/2]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970 Stavelot 
<0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
• Luc Claus, Dan Van Severen [tot 1/12]

Strombeek-Bever 

■ CulturedCentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplein-1853 Strombeek-Bever 
<002/263.03.43-dagelijks 10-22u
* Luc Deleu, Niels Donckers [tot 12/12] • 
“Playtime" - Anouk De Clercq [4/1 tot 6/2]

Tielt 

■ Cultureel Centrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Helt 
<0051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u
* Geert Rochus - fotografie [tot 5/12] • 
Filip Peeters - fotografie [7/12 tot 9/1]
■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44 - 8700 Helt 
<0051/40.60.57-do-za 15-18u
► Willy De Sauter [tot 21/12]

Waregem_______________________

■Art Box
Westerlaan 17- 8790 Waregem 
<0056/60.10.42 - do-za 12-18u
► “Glitch” - Mathias Boudry, Alexis De 
Stoop, Tina Gillen, Gauthier Hubert, 
ComtteSchoenaerts, Johannes Schwartz, 
Lukas Stallaert [tot 23/11]

Wemmel

■ G.C. De Zandloper
Kaasmarkt75 -1780 Wemmel
<002/460.73.24-ma-za9-23uzol0-18u
► Karin Borghouts - fotografie [tot 2/12]
I Michiel Goessens - fotografie [4/12 tot 
6/1]

Wevelgem____________

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/h - 8560 Wevelgem

< 0 056/4334.90 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
► Fabienne Debontridder-fotografie [tot 
5/12] DClaudiaTricnon-fotografie [7/12 
tot 9/1] • Juan Vervliet - fotografie [11/1 
tot 6/2]

Duitsland

Bedburg-Hau____________________

•Schloss Moyland
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau
<002824/95100-zodol0-18uvrl0-21u
► ‘Torso der Frau” - Wilhelm Loth [tot 
26/1]

Berlin _______________________

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin 
<0030/202.093-0
ma-zp ll-20u do-vr ll-22u
► “Acht Grau”-GerhardRichter[tot 5/1]
■ Haus der Kuituren der Welt
John-Foster-DuHes-AUee10-10557Berlin 
<0030/39.7871.75-di-zp ll-20u 
► “ZebraCrossing. Zeitgenössische Kunst 
aus Mexico” [tot 1/12]

■DAAD Galerie
Kurfiirstenstrasse 58 -10785Berlin 
<0030/261.36.40- dagelijks 12u30-19u 
►‘Teaser”-LiisaRoberts,E)avidClaerbout, 
ZarinaBhimji,SusanHiller,DoloresZinny 
& Juan Maidagan [tot 24/11]
■ Berlinische Galerie
Methfessektrasse 28-48-10965 Berlin 
<0030/7890.26.00- di-zo 10-18u 
► “Fotografische Porttats 1900-1990” 
[14/11 tot 12/1] ► ‘Tch bin’s. Selbstbild, 
Menschenbild, Weltbild" [-/I tot 74]
■ AkademiederKiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Hergarten
<0030/39.07.6-0
ma 13-19u di-zo 10-19u
► “GliickStadtRauminEuropa 1945bis 
2000” [tot 1/12]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
► “Venezia! Ait from Venetian Palaces. 
Collecting in Venice from the 13th to thé 
T9th Century” [tot 12/1]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<00228/77.62.12 - di-zo 10-18u
► “Die Briicke. Meisterwerke des 
Expressionismus aus dem Brücke-Mu- 
seum Berlin” [tot 23/2]
■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21 u do-zo 10-19u
•"Petit Palais Plus. Glances into the 18th
Century" [13/12 tot 6/4]

■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
<00228/69.39.36
di-zo ll-17u do ll-19u
► Viola Klein, Kiron Khosla [27/11 tot 
12/1]

Duisburg

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049
Duisburg
<00203/283.26.30
di-za ll-17u zp 10-18u
► ‘ Weltbiihne - Bühnenwelt" [tot 71] ► 
Jessica Stockholder [1/12 tot 26/1]
■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049
Duisburg
<00203/283.26.30
di-za ll-17uzol0-18u
►“WilhelmLehmbruck.Grabmaler”[tot 
9/2]

Dsseldorf ______________________

■ KunstsammlungNordrhein-West- 
falen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
<00211/83.81.130
di-zp 10-18u vr 10-20u
► "Surrealismus 1919-1944. Max Ernst, 
René Magritte,Salvador Dali, Joan Miro, 
Pablo Picasso” [tot 24/11]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4-40213Düsseldorf 
<00211/899.62.40
di-zo ll-18u
► “Dan Graham. Works 1965-2000” 
[tot 5/1]
■ KunstsammlungNordrhein-West- 
falen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
<00211/83.81.130
di-zp 10-18u vr 10-20u
► Jessica Stockholder [1/12 tot 26/1]
■ K2LKrmstsammimighnStanddiaus 
Standehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
<00211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
► “Griinspan” - Daniel Richter - schilde
rijen [12/10 tot 19/1] ► "Startkapital. 
Ausschnitie aus den Sammlungen Rei- 
ner Speck und Wilhelm Schiirmann”[tot 
27/4]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
<0021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zp ll-17u
► “Der Akt in der Kunst des 20.
Jahrhunderts" [tot 26/1 ]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pidverwiesen 25- 73728Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zp ll-18u
►“Server 270=250”-SteffenSchlichter
[tot 17/11] ► “Von Schimaren und ande
ren Menschen" [24/11 tot 19/1] • Mark 
Dion [1/12 tot 2/2]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt 
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
► “Shopping. Kunst und Konsum im 
20. Jahrhundert" - Eugene Atget, 
Berenice Abbott, Walker Evans, Duane 
Hanson, Sylvie Fleury, Tobias 
Rehberger, Andy Warhol... [tot 1/12] 
►“Henri Matisse. Die Scherenschnitte” 
[20/12 tot 2/3] ► “Lieber Maier, male 
Mir.. Radikaler Realismus nach 
Picabia” - Luc Tuymans, Neo Rauch, 
Sigmar Polke, Martin Kippenberger... 
[14/1 tot 6/4]
■ Museum fur Angewandite Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 
<0069/21.23.40.37
di-zo 10-17u wo 10-20u
► “I Think, Therefore I Shop” - Murray 
Moss [tot 712]
■ Portikus
Schone Aussicht2-60311 Frankfurt am 
Main
<0069/605.008.30
di-zo ll-18u wo ll-20u
• “Erectioon” - Pascale Marthine Tayou 
[tot 1/12]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
<0069/219.314.0
di-vr 12-20u za-ZP ll-18u
► “Even if the Driver may Be Different, 
the Truck Still Remains the Same” - 
Marcel Odenbach [tot 22/12] • 
“Changing Society: Lithuania. Videos 
and Films” - Gintaras Makarevisius, 
EgleRakauskaite,LauraStasiulyte,Vita 
Zaman [tot 22/12]

Hamburg_______________________

■ Kunstverein in Hamburg 
Klosterwall23 - 20095Hamburg 
<0040/33.83.44
Zhang Huan [30/11 tot 9/2]

Hannover

■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz -30169Hannover 
<00511/168.38.75
James Coleman [tot 1/12]

Herford

■ Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 - 32052 Herford 
<005221/99.44.30.14
do-zp ll-18u
► “Kunststoff ’ - Gaetano Pesca, Droog 
Design, Mare Newson, Richard Hutten, 
Matali Crasset... [tot 24/11]

Kin

■ Museum fur Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667 Köln 
<00221/221.23860
di-zp U-17u wo ll-20u
► “Your Private Sky. R. Buckminster 
Fuller(1895-1983). Design als Kunst 
einer Wissenschaft” [tot 15/12] ► 
“Dokumentarfotografie Förderpreise 
der Wiistenrot Stiftung” [tot 29/12]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
<00221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zp ll-18u
► “Joaquin Sorolla y Bastida. Land
schaften” [tot 5/1]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Koln 
<00221/221.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zp ll-18u
► “Ich sehe was, was Du nicht siehst. 
Sehmaschinen und Bilderwelten 
1500-1900” [tot 24/11] » Peter 
Fischli & David Weiss/”122 x 122. 
Gemalde auf Masonit” - Per Kirkeby 
[tot 19/1] ► Hans Peter Feldmann 
[14/12 tot 2/3]
■ SK Stiftung Kultur
ImMediapark7 - 50670 Köln 
<00221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
► “Mapping Sitting. On Portraiture and 
Photography”/”Landschafts- und 
Architekturphotographie von Albert 
Renger-Patzsch” [tot 24/11]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Kobi 
<00221/940.518-0
di-zp ll-17udoll-20u
► "Neuerwerbungen 1992 bis 2002” [tot 
26/1]

Kraichtal-U _________

■ Ursula Blickle Stiftung 
MiMweg 18 - 76703 Kraichtal-Uö 
<007251/609.19 
wo 14-17u zp 14-18u
• Michel François [17/11 tot 15/12]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35-47798 Krefeld 
<002151/975.58-0- di-zp ll-17u
► “Sand in the Vaseline. Artists’ Books 
1980-2002"/”Leseraume IT’ - Candida
Höfer [tot 9/2]

Mnchen

■ Pinakothek der Modeme
Barer Strasse40 - 80333 München
< 0 089/23.80JO - di 10-20u wo-zp 10- 
17u
► “Fotografie in der Pinakothek der Mo
derne” [tot 71] ► “Exemplarisch. 
Konstruktion und Raum in der 
Architektur des 20Jahrhunderts” [tot 7 
2]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 
<0089/22.I1S2 - di-zp ll-18u
► Deimantas Narkevicius, Mindaugas 
Simkus, Peter Watkins-video [tot24/l 1]
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 München 
<0089/23.80.52.16-di-zp 10-17udo 10- 
20u
►“Lepanto,2001”-CyTwombly[tot24/ 
11]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrajle 60 - 81675 
Munchen
O089/45J5.51.25-di-zp 10-17udo 10- 
21u
► “Franz von Stuck. Die Kunst der 
Verführung" [tot 6/1]

M nster 

• Landesmuseum fur 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 -48143Münster 
<00251/59.07.01 - di-zp 10-18u
► "Zerbrochen sind die Fesseln des 
Schlendrian.WestfalensAufbruchindie 
Modeme” [tot 16/3]

Nrnberg ___________________

■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41 - di-vr 10-20u za-zp 
10-18u
•"defet" [13/12 tot 2/3]

Stuttgart________________________

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Strufie30-32-70173
Stuttgart
<00711/21240.50- di-zp 10-18u do 10- 
21u
* “Edouard Manet und die 
Impressionisten” [tot 9/2]

Ulm

■ Stadthaus Ulm
Miinsterplatz50- 89073 Ulm 
<00731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zp 
ll-18u
►“Hausordnungen”-Jacqueline Hassink, 
Matthias Müller, AndreaGeyer, Monica 
Bonvicini... - fotografie [17/11 tot 26/1]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles EamesstraPe 1 - 79576 Weil am 
Rhein
<007621/70.22.00 - di-vr 14-18u za-zp 
ll-17u
► “Light Reaching for the Moon” - Ingo 
Maurer [tot 10/8]

Wolfsburg _____________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse53-38440 Woÿ^turg 
<0 05361/266.90 - wo-za H-18u di+zp 
ll-20u
► “Blast to Freeze. Britische Kunst im 20. 
Jahrhundert” [tot 19/1]

Albi

■ Centre Départemental d’art 
contemporain
Rue Porta41 - 81000Albi
<005/63.47.14.23 - wo-ma 13-19u
► Maria Nordman [tot 712]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière en Limousin
He de Vassivière - 87120 Beaumont du 
Lac
<005.55.6927.27-dagelgks ll-18u
► “Pauvres de nous"IAdel Abdessemed

[tot 73]
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Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
AvenuedeRasendaël930-59240Dunkerque 
&03.28.63.63.13 - di-m 10-18u
• Nicolas Floc’h [tôt 21/12]

Grenoble

•C.N.A.C. Magasin
Cours Bernat 155 - 38000 Grenoble 
©04.76.21.95.84 - di-w 12-19u
• “Rise” - Doug Aitken/‘Mesophyll" -

Paul Morrison [tot 5/1]

Lyon___________________________  

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 
®04.72.10.17.40- wo-ma 10u30-18u
► “Alfred Sisley (1839-1899). Poète de 
l’impressionnisme” [tot 6/1]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 
©04.67.22.94.04 - ma-ra 14u30-18u 

►“Grout/Mazeas”-Jacqueline Donachie 
[tot 14/12]

Paris 

■ IP.M., Paris Photo 
Carrousel du Louvre - Paris 
<001.42.77.58.94
“Paris Photo 2002” - kunstbeurs [14 tot 
17/11]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Conconde - 75001 Paris 
© 01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u m-w 10-19u
• Peter Stampfli [tot 5/1]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné23 - 75003Paris 
® 01.42.72.21.13 - di-w 10-17u
• ‘L’Art de la soie, des ateliers lyonnais 
aux palais parisiens, Prelle 1752-2002'7 
"Pierre Bobot (1902-1974), maître- 
laqueur parisien” [20/11 tôt 23/2]
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy5-7 - 75004 Paris 
001.44.78.75.00 - wo-w ll-20u 
>YohjiYamamoto,CitizenKIntematio- 
nal.MarthaRosler,Carlos Garaicoa,Sada 
Tangara [tot -/12]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou- 75004Paris 
001.44.78.12.33 -dagelijks ll-21u
• “Prix Marcel Duchamp” [tot 16/12]» 
“Laculturepour vivre,deGeorgesBraque 
à Aurélie Nemours. Donations des 
Fondations Scaler et Clarence- 
Westbury”/”Donation Boissonnas”/ 
Pierrette Bloch [tôt 30/12] I “Max 
Beckmann(1884-1950).Unpeintredans 
l‛histoire"r‛Sonic Process” [tot 6/1] • 
Roland Barthes [27/11 tot 9/3] 
■ Institut Néerlandais 
Rue de Lille 121 - 750Ó7 Paris 
001.53.59.12.40-di-w 13-19u '
• ‘L’art du dessin, de Bruegel à Rem
brandt Florilège de la collection Maida 
& George Abrams” [tot 8/12] • “In
térieurs cubains” - Robert van der Hilst - 
fotografie/"Couleurs de l’Inde. 40 
miniatures indiennes de la Collection 
Rits Lugt” [tôt 15/12]
■ Espace Electra
Rue Récamier6 - 75007Paris 
001.53.63.23.45 - di-w 12-19u 
•"Lanterna Magika.Unpointde vue sur 
l’art technologique tchèqueauXxesiècle” 
[tôt 5/1]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer11 - 75008 Paris 
001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
• “Sans commune mesure. Image et texte 
dansl’artactuel”-MelvinChamey,Robert 
Frank, Jean-Luc Godard & Jean-Pierre 
Gorin, Gary Hill,. ; J Simone Decker [tôt 
18/11] » Vaclav Stratil [4/12 tôt 17/2] 
■ Galeries Nationales du Grand Palais 
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008Paris 
001.44.13.17.17. „ 
wo 10-22u do-ma 10-20u
• “Henri Matisse et Pablo Picasso” [tôt 6/1]
■Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16-75009Paris 
001.48.74.95.38-di-w 10-17u40 
• “Constantin Guys (1802-1892). Fleurs 
dumal”-tekeningen,aquarellen[tot5/l] 
■ The Institute for the Cooperation of 
Art and Research (ICAR) 
Quai de Valmy 159 - 75010Paris 
001.53.26.36.61 - wo-w 13-19u
• Rens Lipsius [tot 16/12]
■ Le Plateau
Rue des Alouettes33 - 75019Paris 
001.53.19.88.10
wo-vr 14-19u w-wll-19u
• “Maquis” - Gary Hill, Julije Knifer, 
Fiorenza Menini, Yvan Salomone, Paola 
Yacoub & Michel Lasserre [tot 24/11]

■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116
Paris
001.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
• “The Cremaster Cycle” - Matthew 
Barney [tot5/l]>SteveMcQueen [-/I tot 
-/3] • “Retrospectieve Francis Picabia 
(1879-1953)” [tot 16/3]
■ Musée Galliera - Musée de la Mode 
de la Ville de Paris
Avenue Pierre-ler-de-Serbie 10- 75116 
Paris
001.56.52.86.00
di-w 10-18u
► “Henry Clarke (1918-1996). Photo
graphe de mode” [tot 2/3]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343
Paris cedex 07
001.40.49.48.84
di-w 10-18u
• “Manet/Velâzquez. The French Taste 
for Spanish Painting” [tot 5/1]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
003.86.90.96.60 - wo-w 14-18u
* “En d’autres termes” - Patrice Hamel 
[tot 15/12] • “Where Are You?” - Olga 
Kisseleva [22/11 tot 2/2]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper 
002.98.55.55.77
di-w 10-18uw 14-17u
• Paola Salerno, Danielle Vallet Kleiner 
[tot 29/12]

Reims 

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
003.26.05.78.32 - di-w 14-18u
>AemoutMik,Jean-FrançoisTexier[tot 
24/11]D"Nouvellesacquisitions"[13/12 
tot-/I]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
002.99.22.27.27- ma-vrl3u30-20uwo 
9-20u w 10-12u 13u30-18u
► “Medley (Best of ... )” - Marin Kasimir 
[tot 27/12] * “Femmes militantes des 
Balkans” - Philippe Bazin [10/1 tot 26/2]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
004.73.80,26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18it w-w!4-J9u
► Didier Marcel [tôt 31/12]

Tourcoing_______________________

■ Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy22 - 59207 Tourcoing 
003.20.28.38.00
wo-ma 14-19u w-w 15-19u
• “Sans commune mesure. Imageettexte 
dansl’artactuel”-PierreBismuth, Patrick 
Corillon, Robert Filliou, Gary Hill, Chris 

Marker, Michael Snow... [tot 1/12]

Valenciennes 

■ L’Aquarium
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes 
003.27.22.57.59 - di-wl5-19u
• "Force publique” - Toma Muteba 
Luntumbue [tôt 11/1]

Villeneuve d Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne '
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
003.20.19.68.68
wo-ma 10-18u
•"Sanscommunemesure.Imageettexte 
dans l’art actuel” - Martine Abbaléa, 
John Baldessari, Victor Burgin, Philippe 
Cazal, Jochen Gerz, Jenny Holzer, 
Philippe Parreno, Martha Rosier... [tôt 
19/1]

Villeurbanne 

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100
Villeurbanne
004.78.03.47.00
wo-ma 13-19u
• “Le tour du monde en 90 boîtes” - 
Bernard Bazile [tot -/l]

Groot-Hertogdom Luxemburg 

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame41-2240Luxembourg 
O +352/22.50.45 - wo-ma 10-18u
P"Power"-SylvieBlocher, Peter Bogers, 

Claude Lévêque, David Reeb, Nedko 
Solakov, Salla Tykka, Jens Haaning, 
Lucinda Devlin... [tot 1/12] * Living 
Pictures and Other Human Voices 1992- 
2002" - Sylvie Blocher [14/12 tot 16/3]

Groot-Brittanni

Edinburgh______________________

■ National Gallery of Scotland 
The Mound- Edinburgh 
00131/332.22.66 
ma-w 10-17u w 14-17u
• Duane Hanson [14/12 tot 23/2] 
■ Scottish National Gallery 
of Modem Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
00131/624.62.00 
ma-w 10-17u w 14-17u
►“Recent AcquisitionsofContemporary 
Art” - Damien Hirst, Douglas Gordon, 
Catherine Yass, Alan Davie,... [tot 17/ 
11]DDuaneHanson[14/12tot23/2]"A 

MaverickEye. The Photography of John 
Deakin (1912-1972)” [tot 12/1]

Leeds 

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AHLeeds 
00113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
► “About Face. Masks from the British
Museum”[totl/12]l“Sculpture/Architect- 
ure in Post-War British Modernism” 
[tot 5/1] • “Wonder. Painted Sculpture 
from Medieval England” [tot 5/1]

Liverpool_______________________  

■ Foundation for Art & Creative 
Technology
Bluecoat Chambers - School Lane - 
LI 3BX Liverpool 00151/709.26.63 
“LiverpoolBiennial2002”-Mark Lewis, 
Dré Wapenaar, Dominique Gonzalez- 
Foerster, PanOptic, Robert Wogan, Olaf 
Breuning... [tot 24/11] 
■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 - di-w 10-18u 
► “Pin Up. Glamour and Celebrity since 
the Sixties"PLiverpool Biennial2002" - 
Dré Wapenaar, Mark Lewis, Chiho 
Aoshima, Todd James, Jason Rhoades, 
Red Tomaselli [tot 24/11]

London 

■ Institute oflntemational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BELondon 0020/77.29.96.16 
“Mobile Strategies of Display and 
Mediation” - Paula Roush [tot 6/12]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
OO20/78.87.86.87 
vr-w 10-22u w-do 10-18u 
► “Retrospectieve Barnett Newman 
(1905-1970”[tot5/l]»EvaHesse[13/ll 
tot 9/3] • ‘The Unilever Soies” - Anish 
Kapoor [tot 6/4]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 
0020/78.87.80.08-dagehjks 10-17u50 
► ‘Turner Prize 2002” - Lima Gillick, 
Rona Banner, Keith Tyson, Catherine 
Yass [tot 6/1 ] • “Retrospectieve Thomas 
Gainsborough (1727-1788)” [tot 19/1] » 
Anya Gallaccio [tot 20/1 ]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 76077D Almelo 
O0546/84.33.88 -di-w 13u30-17u 
► “De mens in zijn omgeving” - Lowieke 
van Aarle, Sven Nijhuis, Oscar Raval, 
René te Vogt - schilderijen [tot 17/11] 
■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BNAlmelo 
00546/53.11.12
“Brandstapel” - Roy Villevoye [tot 5/12]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36- 3811 Amersfoort 
0033/461.40.88
di-vr ll-17u w-w 12-17u
► ‘Tegen de tijd” - Armando, Isaac 
Applebaum, Susan Feindel, Adrian 
Göllner, Steve Topping... [tot 16/3]

■ Centrum Beeldende Kunst 
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
0033/461.87.46
di-vr 10-17u w-w 13-17u
► “Opdrachten, voorstellen en onder
zoek” - Jeroen Hoogstraten [tot 22/12] • 
Robbie Cornelissen [11/1 tot 23/2]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort
0033/463.30.34-di-wl0-17uwl2-17u
► “Eugène Brands. In het teken van het 
experiment” [tot 5/1]

Amstelveen

■ CobraMuseumvoorModerneKunst 
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
0020/547.50.50-di-w ll-17u
► "RetrospectieveTheo Wolvecamp” [tot 
8/12] • “Philip Morris Kunstprijs 2002” - 
Mark Manders [tot 5/1] * “Focus Paris. 
Bekering tot abstract’ [13/12 tot 2/2]

Amsterdam 

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
0020/320.92.42 - do-w 13-17u30 
► Frederik Roes [tot 1/12] 
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.18.22
rna-vr 10-17uw-W ll-17u
► “Kopstukken. Amsterdammers gepor
tretteerd 1600-1800” [tot 26/1]
■ Arcam Galerie
Wateriooplein 213 -1011 Amsterdam 
0020/620.48.78 - di-w 13-17u 
►“Continuïteit&vemieuwingin”-Dirk 
Sijmons [ 16/11 tot 21/12] 
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64 - wo-w 13-17u30 
►Andreas Hetfeld-schilderijen, tekenin
gen, installatie [tot 2/12] 
■ Beurs van Berlage
Beursplein 1 -1012 ZJ Amsterdam 
0020/530.41.41 - di-w ll-17u 
► ‘Le Corbusier ontmoet Berlage” [tot 
12/1]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
0020/624.24.36 
ma-w 10-17uw 13-17u
► “Chagall. Ramen voor Jeruzalem” [tot 
12/1]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
0020/422.04.71 - di-w H-17u 
► “Rehearsal” - Germaine Kruip [tot 8/ 
12] ► “Handheld” - Albert van Westing 
[15/12 tot 27/1] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14 
di-w 10-20u30 w 13-17u 
►“Invasifnr’-BenBenaouisse[tot8/12] 
► “Below and Opposite Right Top Left 
Bottom”-Elke Boon [13/12 tot 26/1] 
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
0020/626.81.68 - ma-w 10-18u 
► “De rijkdom van Stroganoff. Het ver
haal van een Russische familie” [13/12 
tot 21/4]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A - 1016LZAmsterdam 
0020/530.49.94 
di-w 13-18u w 14-17u
► “Yesterdays,Tomorrows Today”-Jan 
Rothuizen [tot 30/11]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HG Amster
dam 
0020/523.15.23 -ma-vrl0-17u 
► Marieke van Diemen, Gabor ösz [tot 
15/11]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
0020/551.65.00 - dageUjks 10-17u 
► ‘Young Photographers” [tot 17/11] ► 
“DonMcCullinorTheBusinessofBeing 
Human. Photographs From 1958-2002” 
[tot 8/12] ► “Joop Swart Masterclass” 
[14/11 tot 12/1] ► “Portraits” - Mario 
Testino [20/12 tot-/] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
0020/330.20.66- di-w Il-18u
► “Anti-Dog” - Alicia Framis/”The 
Bakery; Ikki" - Meir Kordevani [tot 23/ 
11] • "Groesptentoonstelling 6 Duitse 
kunstenaars” - Martin Eder, Michael 
Kalmbach, Martin Kippenberger, Marko 
Lehanka, Péter Roesel, Andreas 
Slominski [30/11 tot 18/1 (gesl. 23/12 tot 
5/1)]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58
wo-vr 10u30-18u wl4-18u
• “Arrangement” - Fransje Killaars [tot 
23/11] » Ger van Elk [30/11 tot 18/1]

■ GalerieFerdlinandvanDieten-d’Eendt 
Spuistraat 270-272 -1012 VWAmster
dam
0020/626.57.77-do-w H-18u
► Michael Kirkham, Beth Namenwirth 
[tot 12/12] ► “La chambre claire” [14/12 
tot 25/1 (gesl. 22/12 tot 8/1)] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 Id Amsterdam 
0020/423.30.46- di-w 13-17u30 
► “SM” - Joep van Lieshout/”Playstation; 
Shamming the Shack’ - Lucas Lenglet 
[tot 23/11] ► “Art Basel Miami” - kunst
beurs [5 tot 8/12] ►“Groepstentoonstelling 
kunstenaars van de galerie"PPlaystation" 
- Monika Wiechowska [30/11 tot 5/1] 
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam 
0020/418.70.03 - wo-w ll-17u30 
► Jef Gysen - schilderijen [tot 17/11] ► 
Lace [13 tot 15/12] ► Guy Vanden
branden, Eric Fourez - schilderijen [22/ 
Htot22/12]>ChristinaKokou-schilde- 
rijen [3/1 tot 5/2] 
■ Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 - 1016HAAmsterdam 
0020/623.65.98- di-w 13-18u
► Carlos Granger - beelden [tot 3/12] ► 
Hans Landsaat-schilderijen, tekeningen 
[6/12 tot 21/1]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
O020/623.62.37-di-vrll-18uwl4-18u 
► Ann Lislegaard [tot 21/12] ► Lidwien 
van de Ven [5/1 tot 8/2] 
■ Galerie Van Gelder
Planciusstraat9B -1013 MD Amsterdam 
0020/627.74.19 - di-w 13-17u30 
► “Spot the Diffaences”-JohnM. Arm
leder, Sylvie Fleury, Jaap Kroneman, 
Steel Stillman, Lily van der Stekker, 
Marijke van Warmerdam... [tot 21/12] 
•Huis Marseille
Keizersgracht401 - 1016EKAmsterdam 
0020/531.89.89 - di-w H-17u 
► “De Keizer aan de Keizersgracht De 
collectie fotografie van Keizer Wilhelm 
IIuitkasteelHuisDoom”/”Gevelmuren, 
gefotografeerd na 1970" - Band & Hilla 
Becher [tot 24/11] 
naoya Hatakeyama [30/11 tot 23/2] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016GA Amsterdam 
0020/622.17.32 
wo-w 13-17u30
► “Paris Photo” - kunstbeurs - Desiree 
Dolron [14 tot 17/11] ► “Opportunity is 
Just Around the Comer” - Morad 
Bouchakour, Walter Willems,MarieJosé 
Jongerius-fotografie[tot7/12]>“Fellow 
Travellers" - Ron Hooghiemstra, Mr 
Strömberg, Joris van der Horst [14/12 tot 
25/1]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264 -1016EV Amsterdam 
0020/623.71.01 - di-w 13-I8u 
► “Hurt Models” - Christiaan Bastiaans 
[tot 30/11]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605-1017 Amsterdam 
0020/523.18.22
ma-vr 10-17u w-w H-17u
► “Regenten herleven. Een kijkje in de 
kunstcollectie van de Amsterdamse fa
milie Van de Poll” [tot 5/1]
■ Rijksakademie van beeldende kun
sten
Sarphatistnaat470-1018GWAmsterdam 
0020/527.03.86- 12-19u
►“Open Ateliers Rijksakademie" [29/11 
tot 1/12]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade42-1071ZD Amsterdam 
0020/674.70.00 
ma-w 10-17u
► “Finishing Touches. Kostuum- 
accesoires 1550-1950’’[tot24/l 1]P"Do- 
cument Nederland: Feest!” - Morad 
Bouchakour - fotografie/”De Haas en de 
Maan.Arita-pœseleinuitJapan”[tot5/l] 
D"DeNederlandse ontmoeting met Azië 
1600-1950” [tot 9/2]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105A -1017 GD Amsterdam 
0020/625.72.14 
di-w 13-18u
DIngoMeller, Michael Jacklin - schilde
rijen, beelden [23/11 tot 21/12] 
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam
0020/573.29.11-di-w ll-17u 
►“JanBons,grafischontwerper”[tot24/ 
11] ► “Erasmusprijs 2002. Industriële 
structuren”-Bemd&HillaBecher/’Life 
in a Glass House. Gemeentelijke kunst- 
aankopen Amsterdam 2002"/”Seasons 
in the Sun” - Franz Ackermann/Tracey 
Emin [tot 31/12]
■ Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte
Ruysdaelkade2 -1072AG Amsterdam 
O 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot wnsopgang
► “SKOR Inkijk. Zapp Productions” - 
video’s [tot 8/12]

■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat? -1071 CXAmster
dam
0020/570.52.52 - dageUjks 10-I8u
► “American Beauty. Schilderijen en 
beelden uit het Detroit Institute of Arts 
1770-1920” [18/11 tot 19/1]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812A4 Amhem 
0026/351.24.31
di-w 10-17u w H-17u
► “Het ontstellende werk van Ad 
Gerritsen” [tot 19/1] ► “30 jaar sieraden- 
ontwerp door Ruudt Peters" [17/11 tot 
19/1] • Mooie woorden. Installaties van 
beeldend en woordkunstenaars” - Mark 
Manders, Marije Langelaar, Dyane 
Donck, Geert Buelens, Roland Schim
mel, Piet Gerbrandy, Ineke Kaagman, 
Tjitske Jansen... [17/11 tot 2/2] ► “In het 
licht van Alassio. Edgar Femhout(1912- 
1974) neorealist” [tot 16/2] ►“AliGoubitz 
(1904-1975). De volmaaktheid van het 
allerkleinste” [tot 23/2]

Beesterzwaag

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70- 9244 CP Beesterzwaag 
00512/38.23.76- w-w H-18u
► "Ths" - Maurice van Tellingen [tot 
8/12]

Burgh-Haanstede________________

■ Galerie Jan Eikenaar
Zuidstraat 16- 4328AD Burgh-Haan
stede
00111/65.45.44 - wo-vr+w 13-17u
► Geert de Bruijn - assemblages, objecten 
[tot 7/12] ► Ad Timmerman, Wim Lands- 
man-schilderijen,objecten[15/12tot25/l]

Den Haag_______________________

■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
0070/338.11.11
di-wll-17u
► “De Koninklijke Subsidie voor Vrije 
Schilderkunst2002”/Karel Appel-teke- 
ningen [tot 24/11 ] ► Rob van Konings- 
braggen, Paul Wallach [28/9 tot 8/12] ► 
“Kunst at religie in Rusland” [tot 5/1] ► 
Shinkichi Tajiri - fotografie [tot 12/1] * 
“Wonen op de Karren in Batavia 1602- 
1795”[tot9/2]>“RaoulHynckes(1893- 
1973) [30/11 tot 16/2] ► Bernard Frize 
[14/12 tot 9/3] ► Wouter van Riessen [14/ 
12 tot 16/3]
■ HCBK Stroom - dependance 
Toussaintkade 55 -.__Den Haag 
0070/365.89.85 - di-w 12-17u
► “Een anatomische droom. 24 Haagse 
schilderijen 1947-2000” - Philip 
Akerman, Ori Ben-Zeëv, Bill Bogaarts, 
Bonies, Rob Knijn,MarceIZalme... [tot 
23/11]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 -2511 BNDen Haag 
0070/365.89.85
ma-w 12-17u
► ‘The Archives Project 1986-2002 & 
Installatie Spui 2002” - Tadashi 
Kawamata [tot 18/1]

Dordrecht 

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
0078/631.46.89 
wo-w 12-17u do 12-21u
► “Binnenskamers. Interieurs van Oud- 
Krispijn”-RalfKanema, Mehmet Ülger 
[tot 1/12] • “Hook, Line and Sinker” - 
Pieter Laurens Mol [23/11 tot 5/1 ]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noonlerstraat4-1931 EVEgmondaanZee 
0072/506.71.51
do-w 15-19u
► Wicher Meursing, Enrico Castellani - 
sculpturen, schilderijen [tot 17/11]

Eindhoven 

■ MU Art Foundation
Emmasingel 20 - 5611 AZ Eindhoven 
0040/296.16.63
ma-vr 10-18u w H-17u w 13-17u
► ‘The 14thStar”-MarkBorthwick[15/
11 tot 29/12]

Gouda 

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda 
00182/52.07.46 
w 14-17uw 15-17u
> Joop Brans - grafiek [tot 8/12]
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Groningen_____________________ -

■ Galerie Jacoba Wijk
Akerkhofl8 ZZ - 9711JB Groningen 
&050/318.36.48- do-zo 13-17u
• Janpeter Muilwijk [tot 7/12]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
<D0507366.65.55 - di-w 10-17u
> Jake&Dinos Chapman [tot 5/1 ]>Rona 
Pondick [tot 12/1] > “No Copy” - Arjan 
van Arendonk [tot 26/1]• “17de eeuwse 
prenten uit eigen bezit" [tot 26/1] • 
“Hendrik Werkman” [tot 9/2]
■ Volkenkundig Museum Gerardus 
van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen
<1)050/363.57.91
di-vr 10-16u za-zo 13-17u
• “Ethiopië” [tot 12/1]

Haarlem______________

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011EPHaarlem 
<7)023/534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
► “Pi de Bruijn, de Architecten cie.” [tot 
17/11] • “Hoog hoger hoogst Hoog
bouw door de jaren heen” [tot 1/12]
■ Galerie Tanya Rumpff 
Spaamwouderstraat 74 - 2011 AE 
Haarlem

< 7)023/535.95.65- do-zo 13-17u
* Ricardas Vaitekunas - schilderijen [tot 
28/11] • “Voor Riekje” - Karin Arink, 
Donald Baechler, Walter Dahn, Pieter 
Holstein, Rob van Kooningsbruggen, 
Peter Otto... [30/11 tot 28/12]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
<7)023/545.15.53 
do-za 13-17u zo 14-17u
• “Bloos” - Martine Stig - fotografie [tot 
24/11] • “Psychodynamic Immune- 
system” - Anutosh - tekeningen, schilde
rijen [30/11 tot 26/1]
■ Tey Iers Museum
Spaame 16 - 2011GH Haarlem 
<7)023/531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
* “Componeren in groen. De tuinen van 
Leonard Springer (1855-1940)” [16/11 
tot 19/1]
■ Vleeshal
Grote Markt 16 - Haarlem 
<7)023/511.57.75 
ma-za ll-17u zo 13-17u
• “Leed. Foto’suithet SpaamestadFoto- 
archief’/”Faces, People and Society. 
Hedendaagse fotografie” - Céline van 
Balen, Tracey Emin, Jitka Hanzlova, 
Tom Hunter, Sarah Lucas, Hellen van 
Meene, Beat Streuli... [tot 12/1]

Hattem__________________ _______

■ Voerman Museum Hattem 
Achterstraat46-48 - 8051GC Hattem 
<7)038/444.2897- di-za 10-17u
• “De uiterwaarden verbeeld 1880- 
1940” - schilderijen, grafiek, tekenin
gen [tot 14/12]

Heemstede ___________________ 

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot 
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede 
<7)023/547.04.82 
wo-zo 14-17u
I Leo Divendal - fotografie [28/11 tot 
21/12]

Helmond________________________

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
<7)0492/5877.16
di-vr I0-17u za-zo 14-17u
• “Thin Skin. The Helde Nature of 
Bubbles, Spheres and Inflatable 
Structures” - James Lee Byars, Haluk 
Akakçe, Judith Albert,LauraBruce. Piero 
Manzoni, Maria Roosen, Ann Lisleg- 
aard... [tot5/1]

Hoog Soeren_____________________

■ Arti Vizier Galerie
Hoog Soeren 35 A - 7346 Hoog Sóeren 
<7)055/519.13.96 
za-zo 12u30-16u
• Nursen Bölükbas, Jorieke Putman, 
Jacqie Vink - fotografie [-/11 tot -/I]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Loren 
<7)035/539.39.39 
di-za ll-17u zo 12-17u
* “Meet the Singers! Collectie Singer 
Museum” - schilderijen [tot 24/11] • 
Emile vander Kruk-beelden [tot 1/12] • 
“Grafiek Nu Iff’ [8/12 tot 19/1]

Leeuwarden_____________________

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
<7)058/255.55.00 - di-zo H-17u
I “Mundos Creados. Hedendaagse foto
grafie uit het Caribisch gebied" [tot 24/11] 
>‘‘MelodiadeJeremia”-NatasjaKensmil 
[tot 8/12] • “Pas de deux. Gelegenheids- 
duo’s uit de grafiekverzameling Knecht- 
Drenth” [tot 12/1] • “Starring Laurens 
AlmaTadema, Christoffel Bisschop, Pier 
Pander en anderen” [tot 19/1]
■ Princessehof Leeuwarden
Gmte Kerkstraat 11 -8911 DZLeeuwarden 
<7)058/212.74.38 
ma-za 10-17u zo 14-17u
> Ben Sleeuwenhoek-installatie [tot 1/12]
• “Echo van gewelven” - Gertjan van der 
Stelt - keramiek/'Neat petits” - Dyke 
Johannsen - sculpturen/Oosterse prin
sessenen minnaressen. Het vrouwbeeldin 
de Aziatische kunst” [tot 5/1] • Hans van 
Bentem - sculpturen [15/12 tot -/l]

Leiden ____________________

■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
<7)071/516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
* ‘Retrospectieve Floris Verster (1861- 
1927)”-schilderijen,tekeningen[tot2/3]

Maastricht __________________

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<7)043/329.01.90- di-zo ll-17u
I ‘The Last Comics Tribe” - Marcel 
Ruijters, Chris Crielaard, Mike Diana, 
Jakob Kiemende, Matthias Lehmann - 
strips [tot 19/1] • Hank van den Broeck 
- tekeningen/ ’Van Cuypers tot Dibbets. 
100 jaar kunst in Limburg” [tot 2/2] • 
“Renaissance in Venetië. De grafische 
kunsten 1470-1580” [tot 16/2] 
■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114- Maastricht 
<7)043/351.01.75 - do-zo 13-17u 
>“Unevictoireaméricaine”-LukGobyn 
[tot 1/12]
■ Hedah op wisselende locatie 
Achter de Barakken 31 A- Maastricht 
© - do-zo 13-17u
>‘‘Oddpop”-Costes,IBW,PeopleLikeUs, 
Messieurs Delmotte... - festival [21/12] 
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
©043/327.02.07 - do-zo 13-18u
> “Which which wayway”-MartenSpang- 
berg. Tot Landstand [22/11 tot 29/12]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg
Zusterstraat 7 - 4331 KG Middelburg 
<7)0118/65.22.00 - di-zo 13-17u 
• Anne-Marie van Sprang [tot 22/12]

Nijmegen________________________

■ Museum Het Valkhof
Keÿkensbos 59 - Nijmegen 
<7)024/360.88.05 
di-vr I0-17u za-zo 12-17u
* ‘Retrospectieve David Vandekop 
(1937-1994). Oogtastvorm. Beelden 
1962-1994” [tot 1/12] • “Deftige dames, 
hogeheren.DrieeeuwenGelderseportret- 
kunst 1550-1850” [14/12 tot 23/3]

Oss ___________________________

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss 
<7)0412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30 
• “Color is Power. Robert Walker foto
graaf’ [tot 26/1] • "Ossensia - in the 
Meantime”-EllenLigeteringen,Federico 
d’Orazio, Mijke van Griensven, Jannie 
van Huizen, Dan Geesin, Barend van 
Hoek, Henri Jacobs, Maja vón Hanno 
[tot juni 2003]

Piasmolen

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 • 6586 Piasmolen 
<7)024/696.21.76 
do 13-21u vr-zo 13-18u
I Cécile Budé - schilderijen [tot 8/12] • 
Gisela Hofifinann-textiel[14/12tot  26/1]

Renesse_______________________

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A- 4326LK Renesse 
<7)0111/46.14.97 - za-zo 12-17u 
• Maja vrai Hanno, Naima El Bezaz [tot 
17/11]

Roermond______________________

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond 
<7)0475/33.17.04
do-za 13-17u zo 14-17u
• Jan Wolkers [24/11 tot 19/1]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
<7)O475/33.34.96-di-vrll-17uza-Z014- 
17u
* “Quilt Art Moving On” [tot 19/1]

Roosendaal______________________

■ Tongeriohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 
<7)0165/56.64.85 - di-zo 14-17u
• Mathilde Cuijpers, Terry Thompson 
[tot 9/12]

Rotterdam______________________

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<7)010/436.37.13-di-vrll-16u30zpll- 
17uzo 12-I7u
• “Philipp Bauknecht (1884-1933)” - 
schilderijen, grafiek [tot 2/2]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotter
dam
<7)010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
* “Between the Waterfronts” - Gülsün 
Karamustafa, Eva Klee [tot 15/12]
■ Galerie Maas
Korte kade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
<7)010/412.40.48
wo-zo 13u30-17u30
• Claire Verkoyen [8/12 tot 3/1] • "Bet- 
ween the Waterfronts”-BerilAnilanmert, 
Canan Dagdelen,LerzanÖzer.SuzyHug 
Levy, Göhkan Taskin [tot 5/12]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 
<7)010/440.03.01 
di-zo 10-17u zo ll-17u
• “Duane Hanson (1925-1996). Pop Art 
Sculpture” [tot 24/11] • “Van 
Michelangelo tot Rubens. Verborgen 
meestertekeningen uit Belgisch particu- 
lierbezi" [tot 8/12] I “Wonderland. Van 
Pietje Bell tot Harry Potter" [tot 5/1] • 
"Winterreise" - Luc Delahaye - fotogra
fie [26/11 tot 26/1] • “Kees van Dongen 
compleet Flaneren op papier" [7/12 tot 
27/4]
■ LasPalmasIntemationaal Centrum 
voor Beeldcultuur
Wilhelminakade 66 - Rotterdam 
<7)020/523.15.23 - dagelijks ll-18u 
* “Between the Waterfronts. Heden
daagse kunst uit Istanbul en Rotterdam” 
[tot 1/12] I “Play” - Carel van Hees [24/ 
11 tot 30/12]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
<7)010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
* “Between the Waterfronts” - Bülent 
Sangar [tot 29/12] • Peter Friedl [23/11 
tot 29/12]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<7)010/441.94.00
di-za 10-17u
* “Winnie de Pooh” - EH. Shepard - 
tekeningen [-/12 tot -/2]> “Imagine, You 
AreStandingHereinFrontofMe.Caldic 
Collectie" [23/11 tot 2/3]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat3i-3011 GKRotterdam 
<7)010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
I “Schatten van de stad” [tot 1/1] • 
“Hollands ABC. Prenten, tekeningen en 
affichesuitdeAtlasVanStolk” [tot 26/1]

■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
<7>010/440.12.00-di-zal0-17uzoll-17u 
ï'TheHungry Box. The Endless Interiors 
of MVRDV” [tot 5/1] » “Gio Ponti 
(1891-1979): Depoëtische elegantie van 
een Italiaans ontwerper" ’ [tot 15/1]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012BNRotter
dam
<7)010/213.20.11 - di-zo ll-I7u
• “Zwarte rook"‛r‛Het (foto)archief: van 
digitaal tot virtueel” [tot 5/1]
■ Phoebus.Rotterdam
Eendrachtswegól - 3012 LG Rotterdam 
<7)010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
• Morgan O’Hara/”Between the 
Waterfronts” - Mustafa Halim Özyazici, 
Mürrüvvet Türkyilmaz [tot 8/12]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011CH Rotterdam 
<7)010/476.76.44 - do-zo 13-18u
* Josephine Sloet/”Between the 
Waterfronts” - Selim Birsel, Mehmet 
Güleryüz, Ömer Ali Kazma, Eser Selen 
[tot 24/11] • “Small Works VIII. Kunst 
en design" [1/12 tot 21/1]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
<7)010/413.54.98 - di-zo H-18u
• “Married by Powers, Guided by 
Choices” - Bik Van der Pol [tot 17/11] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rot
terdam
<7)010/411.01.44 - di-zo ll-18u
• “Contemporary Arab Representations. 
Beirut/Lebanon” [tot 24/11]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat1 -2586ELScheveningen 
<7)070/3585857- di-zo H-17u
•“Animo. Eenjongegatde”-Alquin,Op 
de Beeck, Arias, Racké & Muskens... 
[tot 26/1]

Schiedam_______________________

■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112- 3111 HL Schiedam 
<7)010/246.36.66 
di-za ll-17u zo 12u30-17u
• “Kees van Dongen (1877-1968). Ver
leiding in veelvoud” - grafiek [tot 5/1]

s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41 - 5211 HT 's- 
Hertogenbosch 
<7)073/687.7800
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
>BemdenHillaBecher[totl7/ll]>“Per 
Saldo, hedendaagse kunst uit de verza
meling ABN/AMRO” [tot 1/12] » “De 
vier jaargetijden. Kunst van de Neder
landen 1500-1750” [21/12 tot 21/4]

Sittard__________________________

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<7)046/451.34.60 
di-zo ll-17u
• “Bloothed” - Rachid Ben Ali - schilde
rijen, tekeningen, installatie [tot 1/12] • 
“Salon van Sittardse kunstenaars” [15/ 
12 tot 5/1]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg
<7)013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-21u
• “Artistieke tuinen, 2002 & Tilburg 
herinnert, 1996” - Korrie Besems/ 
"Nieuweaanwinsten kunstuitleen”/’Het 
verlies van onschuld” [tot 8/12]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg
<7)013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “Vilt kunst, mode en design” [tot 12/1]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg
<7)013/543.83.00
di-zo ll-17u
• “Surpassing Surplus” - Anton Henning 
- schilderijen, installaties [tot 12/1]

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst 
Vorstenburg 1 ■ 5401AZ. Uden 
<7)0413/26.34.31
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “De kruisweg van Albert Servaes" [tot 
17/11] » "Tkonen" [1/12 tot 2/2]

Utrecht ________________________  

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<7)030/236.23.62 
di-za 10-17u zo 12-17u
• ‘Ideaal! Wonen” [tot 12/1]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
<7)077/352.21.12 
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
•‛"ReisnaarWelten"[tot8/12]D"Asterix
& Europa” [tot 26/1 ]
■ Museum Van Bommel-Van Dam
DekenvanOppensingel6-5911 ADVenlo 
<7)077/351.34.57 
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
• Hany Scheffer [22/11 tot 26/1]

Vlissingen_______________________  

■ Zeeuws Maritiem Muzeeum
Vlissingen
Nieuwendijkl5-4381 Vlissingen 
<7)0118/41.24.98
ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Met zicht op zee in de 19de en 20ste 
eeuw” [tot 12/1]

Waalwijk_______________________

■ Kunstuitleen Dijkstra
Grote Straat 180 -5141 Waalwijk 
© 0416/33.42.03 - wo-vr 13u30-17u30 
vrl9-21uzal3-17u
> Oldrich Tichy [24/11 tot 15/12]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essi
Aufeldstmsse 17-23-3400Klosterneuburg
<7)02243/41.03.38
di-zo 10-19u wo 10-21u
• Siegfried Anzinger, Marie-Luise
Lebschik - schilderijen [tot 22/3]

Wien___________________________

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
<7)01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20u 
•"Hiringtmd Arrangement <>f30 Workers 
inRelationtotheirSkinColor”-Santiago 
Sierra [tot 8/12]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 

Museumplatz 1 -1070 Wien 
<7)01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
• “Dear Painter.. .PaintingtheFigureafter 
Picabia" [tot 1/1] • “Deanimated: The 
Invisible Ghost ’-Martin Arnold [tot 2/2]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<7)01/504.9880-di-vr ll-18udoll-20u 
za-zo ll-16u
• “Designs for the Real World” - Azra 
Aksamija.MarjeticaPotrc,FlorianPumhösl, 
Krzysztof Wodiczko [tot 22/12]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<7)01/525.00 - di-zo 10-18u do 10-21u 
•“MySpecialPutpose”-JasonRhoades/ 
’’Hommage à Antonin Artaud” [tot 17/ 
11] • Heimo Zobemig [5/12 tot -/2] > 
Kara Walker [7/12 tot 16/2]

Spanje

Barcelona

■ Museud’ArtContemporanideBarcekona 
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<7)093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15u
• “On Translation” - Muntadas/ Joan 
Hernandez Pijuan [tot -/I] • Blinky 
Palermo [21/11 tot -/2]

■ Fundacio Antoni Tapies 
Arago 255 - 08007Barcelona 
<7)03/487.03.15 - di-zo ll-20u 
•‘Come and GoBy”-Valcarcel Medina 
[tot 8/12]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
<7)0934/439.470-
"Retrospectieve Fernand Léger (1881- 
1955)” [28/11 tot 26/1]

Santiago de Compostela___________

• 
Valle Inclan - 15704 Santiago de 
Compostela
<7)0981/57.79.26
di-za ll-20u zo ll-14u
• Mona Hatoum, Manuel Vilarino/ 
’’Coleccion CGAC e Coleccion 
Fundacion ARCO” [tot -/I ]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
<7)061/206.62.62 - di-zo 10-17u
• “Retrospectieve Louis Souter (1871- 
1942)” [tot 5/1]

Bem

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
<7)031/350.00.40 
di 10-21uwo-zo 10-17u
• Tomoko Takahashi/Barbara Meyer 
Cesta, Rudolf Steiner [tot 8/12]

Luzern_________________________

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzem 
<7)041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
• “Hanging Around a Museum” - 
Christoph Rütimann/’Charles Wyrsch. 
Aufzeichner und Auslöscher’ ’ [tot 12/1 ] 

> “ZentralschweizerKunstschaffen” [ 14/ 
12 tot 26/1] > "Körperspuren. Ana 
Mendieta (1948-1985)” [tot 23/2] » 
“Bibliotherapy” - Remy Markowitsch, 
Michael Ming Hong Lin[14/12 tot 23/2]

Riehen Basel _________________

■ Fondation Bey eler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
<7)061/645.97.00 - dagelijks 10-18u 
• “Ellsworth Kelly. Zwischen-Raume. 
Skulptur und Malerei 1957-2001” [tot 
19/1]

Zrich ________________________

■ Kunsthalle Zürich
Ummatstrqfte 270 - 8005Zurich 
<7)01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
• “Music and Noise” - Rodney Graham 
[Bit 12/1]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
<7)01/251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17u
• “Public Affairs. Von Beuys bis Zittel. 
Das Öffentliche in der Kunsf ’ [tot 1/12] > 
"Pierre Haubensak. Zeichnungen und 
Arbeiten: aufPapier 1978-2002” [tot 16/2]
■ Museum für Gestaltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 
<7)01/446.21.11
di-vr 10-18u za-zo 10-I7u
• “Swiss Design 2002. Networks" [tot 
12/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 januari 2003. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 december 2002 op het postbus
adres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 January 2003. 
Please sendyourinformationbefore 
15 December2002to: Postbus1428, 
B-1000 Brussel 1.

KUNST IN PSYCHOGERIATRISCHE VERPLEEGHUIZEN
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Open nr. 3 is uit en heeft een aantal 
kunstprojecten in psychogeriatrische 
verpleeghuizen tot onderwerp. Naast 
tal van projectpresentaties zijn 
artikelen opgenomen over de betrok
kenheid van kunstenaars om voor deze 
moeilijk toegankelijke groep kunst
werken te realiseren, over de relatie 
tussen ontwikkelingen in de zorg en 
de ontwikkelingen in architectuur en 
beeldende kunst en over de werking 
van het geheugen bij dementerenden.

Open geeft informatie over kunstwer
ken, die door SKOR (Stichting Kunst en 
Openbare Ruimte) zijn begeleid. De 
context waarin de werken ontstaan komt 
daarbij uitvoerig aan bod. Voor infor
matie over de Inhoud kunt u zich wen
den tot SKOR, tel 020-6722525 of 
www.skor.nl OPEN

Open is een uitgave van SKOR i.s.m. Artimo en 
verschijnt twee' maal per jaar.

Voor 30 euro kunt u zich abonneren op Open via ordereartimo.net, tel 020-3302511 of fax 020-3302512. Losse nummers kosten 15 euro per stuk en 
zijn te bestellen via Artimo of bij de betere boekwinkel.

MKgalerie.nl
http://www.skor.nl
ordereartimo.net
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NUMMER 94 - NOVEMBER-DECEMBER 2001 VOORAF UITGEVERIJ

■ Georges Didi-Huberman Het beeld als matrijs Kunstgeschiede
nis als genealogie van de gelijkenis ■ Sven Lütticken Onoriginele 
innovaties Over avant-garde, parodie en salonkunst ■ Petra Brou
wer Spilzucht van tijd Over nut en noodzaak van anachronismen ■ 
Lidwien van de Ven Kunstenaarsbijdrage ■ Frank Reijnders De 
tussenkomst van het atelier ■ Jorinde Seijdel Het einde van de ana
chronismen ■ Dirk Lauwaert Intimiteiten uit de garderobe Over 
kledij, hetfilmkostuum en een blanke huid

NUMMER 95 - JANUARI-FEBRVARI2002

■ Bart Verschaffel De wereld van het landschap ■ Dirk Lauwaert 
De weke ruïne in het mulle gruis De Eastern, of de western van Eu
ropa ■ Steven Jacobs Kleine esthetica van het neo-pittoreske Ruim
telijke ontwikkelingen en artistieke representaties van de rafelrand 
tussen stad en natuur ■ Luc Deleu Inbreiding versus uitbreiding: 
Antwerpen, Renovatie van de oude haven met een getijdendok, 2001 
■ Allan Sekula De trieste wetenschap: deel 1 ■ Sven Lütticken 
Diamantenzee, elektrische aarde, nieuwe oceaan Over Doug Aitken 
■ Sven Sterken Van penseel tot pixel Immersie en interactie in de 
twintigste-eeuwse lichtkunst

NUMMER 96 - MAART-APRIL 2002

■ Frank Vande Vare Fascisme als diabolisch formalisme Over Pasolini ‘s 
Salo cfde 120 dagen van Sodom (deel I) ■ Dirk Lorre De nieuwe 
familie en de vaderloze maatschappij ■ Mike Kelley Architecturale ver
getelheid vervangen door psychische werkelijkheid ■ Sven Lütticken 
De i n tanti I iscri ngscu I tuur Een gesprek met Mike Kelley ■ Bart Verschaf
fel Gemengde gedachten. Over Balthus ■ Katrien Vloeberghs Kracht 
en karakter van de schelm Ambivalentie in de prentenboeken van Wil
helm Busch en Heinrich Hoffmann ■ Bart Meuleman Uit de blokken
doos - notities over betutteling ■ Mare De Kesel “Malerei als Verbrechen"

NUMMER 97 - MEI-JU NI 2002

■ Paul De VyIder Het argument van de minotaurus ■ Petra Brouwer 
“History corrupts. Absolute history corrupts absolutely” De Harvard De
sign School Guide to Shopping van Rem Koolhaas ■ Valentijn Byvanck 
Niet-westerse kunst en het dilemma van de mondiale eigenheid ■ 
Lieven De Cauter De permanente catastrofe ■ Jouke Kleerebezem De 
wereld als markt en medium ■ Dieter Lesage Zijn en verzet ■ Frank 
Vande Veire Geen lekkerder stront dan die van een ter dood veroor
deelde vrouw Over Pasolini's Sal (deel II)

NUMMER 98 ■ JVU-AUGVSTUS 2002

■ Jorinde Seijdel Hartelijke groeten aan iedereen! ■ Camiel van 
Winkel Documenta 11 : opnieuw beginnen ■ Andrea Fraser “My 
dear Mrs. Rockefeller:-” ■ Jean-Luc Nancy Urbi et Orbi ■ Mare 
De Kesel Jean Luc Nancy’s ‘antiglobalisme’ Een commentaar bij 
Urbi et orbi ■ Sven Lütticken (The) Empire Strikes Back ■ Frank 
Vande Veire In jeugdige onschuld gedrenkt Over Pasolini’s Salö 
of de 120 dagen van Sodom (deel III) ■ Matti Braun Kontre la 
Poluteri

NUMMER 99 - SEPTEMBER-OKTOBER 2002

■ Koen Brams en Dirk Pültau “De verantwoordelijkheid over wie 
en wat dit boek wel en niet bevat, berust in laatste instantie bij onder
getekende.” Flor Bex, samensteller van Kunst in België na 1975, Ant
werpen, Mercatorfonds, 2001, p.9U Rudi Laermans Verminder de 
subsidies? ! Over Why Are Artists Poor? van Hans Abbing ■ Cultuur 
na paars (editoriaal) ■ Wouter Vanstiphout De puinhopen van acht 
jaar Crimson ■ Paul Kuypers Volkse bewegingen ■ Bart Lootsma 
Elementaire deeltjes en groot geld De wereld volgens Crimson ■ Na
schrift Wouter Vanstiphout ■ Dirk Pültau Waarheen, deze zomer 
Wandeltentoonstellingen in Vlaanderen ■ Jeroen Boomgaard Voice
over Over Documenta XI ■ Yves Schoonjans Voir c’est savoir Over 
wereldtentoonstellingen en kunstliefhebberij ■ Frank Vande Veire 
Neem en eet, dit is je lichaam Over Pasolini ’s Salö (deel IV)

■ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 
■ De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar 
best vermogen geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich 
te wenden tot de redactie.
■ Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in 
te korten.
■ Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ERUSSELS MOOFDSTEDELIJE GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

AUTEURS 

■ Jennifer Allen Freelance auteur woonachtig in Berlijn. 
Publiceerde bijdragen in Artforum, Parachute and NU.
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000)
• Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar en publicist. 
Werkt als advising researcher binnen het Design departe
ment Research Program van de Jan Van Eyck Academie 
(Maastricht).
• Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U. 
Leuven en is actief als essayist. Recentste publicatie: Ruim
ten van cultuur. Van de straat over de markt naar het po
dium. Essays (Leuven, Van Halewyck, 2001)
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, pu
bliceert regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder 
Artforum, Afterimage en New Left Review. Redactielid van 
De Witte Raaf
■ Peggy Phelan Doceert Performance Studies aan de Tisch 
School of the Arts (New York University). Binnenkort ver
schijnt haar boek Death Rehearsals.
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Redactielid 
van De Witte Raaf.
■ Mare Verminck Filosoof, psychoanalyticus en publi
cist. Was samen met Bart Verschaffel redacteur van onder 
meer het zesdelige Vertoog & Literatuur (Amsterdam/ 
Leuven, 1993). Doceert filosofie aan de Hogescholen Sint- 
Lukas Brussel en Sint Lucas Antwerpen.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuur- 
theorie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de Universiteit Gent. Redactielid van De Witte Raaf. 
(bart.verschaffel@rug.ac.be)
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- Beecroft Vanessa - Bomans Sara - Brozova Dagmar - Buyien Michel - Buysse Greta - Callewaert Marie-Jeanne
- Chapelle Chantal - Clarysse Johan - Cohen-Caspi Mirit - Corthout Heidi - Dali Salvador - De Bruyckere Berlinde
- De Keyser Bert - Deschamp Aymeric - Dillemans Sam - Dohmen Leo - Dumas Marlene - Stravaganza
- Ghijsens Patricia - Hirakawa Noritoshi - Ishizuka Mako - Joosten Paul - Keunen Malou - Lavens Heidi
- Lenaerts Liesbet - Lenoir Lut - Leonard Zoe - Lucas - Mailleux Dominique - Milissen Mark - Mollemans Linda 
- Naveau Nadia - Nys Ans - Orlan - Pollet Piet - Pulinckx Dani - Renard Thierry - Reniere&Depla - Rops Félicien 
- Santillo Ellen - Sochacki Paul - Swinnen Malou - Tas Jenna - Tobreluts Olga - Van Den Dorpe Willy
- Vanstappen Lieve - Vaturi Jessica -Verduyn Jacques - Verhaeghe Ria - Vertessen Liliane - Weiss Erich
- Wilczak Sara - Witkin Joel Peter

Beelden van vrouwelijkheid
EVA VENUS MADONNA

Curator: Joannes Késenne

Organisatie: VrouwenOverlegMaasmechelen

LOKATIES
> Cultureel Centrum Maasmechelen 

Koninginnelaan 42
> Voormalig klooster

Dr. Haubenlaan Maasmechelen
OPENINGSUREN

> Vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur 
en op afspraak: Irène Thijs 089 76 96 35
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