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Totale participatie

In onze mythische media werkelijkheid 
moet iedereen participeren. Oorlogs
films bereiden ons voor op een oorlog 
die vervolgens - live op alle tv-zenders - 
weer als oorlogsfilm gaat functioneren. 
Tussen de bedrijven door spelen we 
computergames die een roesachtige op
winding creëren; uit de afstandelijke 
observator wordt een actieve deelnemer 
gekneed. Marshall McLuhan orakelde 
in de jaren zestig dat elektronische me
dia zoals televisie de overgang inluid
den naar een neoprimitieve, tribale 
cultuur, waarin fysieke participatie 
iedere distantie zou verdringen. De 
moderne beschaving, die met haar ra
tionele oriëntatie eenzijdig werd gedo
mineerd door het schrift en de boek
drukkunst en die het oog privile
gieerde boven andere zintuigen, had 
haar langste tijd gehad. Inmiddels is 
de ruimte voor rationele overwegingen 
en reflectie inderdaad schaarser ge
worden; kritische distantie lijkt niét 
gewenst in een wereld waarin iedereen 
is gemobiliseerd.
Fluxuskunstenaars die met McLuhan 
dweepten, zagen het museum als een 
product van het afstandelijke en visu
eel georiënteerde moderne tijdperk. 
Het zou moeten worden weggevaagd 
ten gunste van een speelsere en levende 
cultuur van onderdompeling en par
ticipatie. Ook vandaag nog wordt het 
museum routinematig verweten dat 
het zich afsluit voor ‘het leven’. Zoals 
Wouter Davidts en Frank Vande Veire 
in dit nummer van De Witte Raaf be
togen, verhult de verheerlijking van 
‘het leven’ dat kunst altijd al op een 
decontextualisering berust, en dus een 
afstand schept tot haar omgeving. Als 
abstraheringsmachine verschilt het 
museum niet wezenlijk van andere 
media. Maar wat gebeurt er wanneer 
de decontextualiserende media zelf een 
dermate dichte, verwarrende en sug
gestieve context scheppen dat er nau
welijks nog ruimte is om een stap te
rug te doen? De risico’s van de cultuur 
van totale participatie en totale mobi
lisatie worden elke dag evidenter. Ge
lukkig kunnen we onze bange vermoe
dens altijd nog van ons afdansen tij
dens de Museumnacht.

Sven Lütticken

Het aangekondige artikel over Kunst, 
de database van vzw On line, is uitge
steld omdat deze database nog niet 
gereed was.
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Toen in 1989 de Berlijnse Muur en meteen 
ook het hele Oostblok viel, leek dat de 
opmaat tot een nieuw tijdperk van vrede. 
De Muur stond immers voor de Koude Oor
log - de confrontatie van twee tot de tan
den bewapende maatschappij systemen. 
Maar het liep anders. Het nieuwe tijdperk 
begon met de oorlog in de Golf. Tegelijker
tijd keerde de oorlog naar Europa terug: het 
voormalige Joegoslavië viel op bloedige 
wijze uiteen. In 1994 vond in Rwanda de 
grootste volkerenmoord sinds de Tweede 
Wereldoorlog plaats - de grootste ooit op 
het Afrikaanse continent. In een aantal an
dere landen — voor ons in het westen zijn 
Sierra Leone, Somalië, Colombia, Congo 
en Afghanistan de bekendste - suddert de 
oorlog intussen op een klein vlammetje 
voort. Aan het eind van die bewogen jaren 
negentig viel de Navo, de westerse defensie- 
alliantie, voor het eerst een soevereine staat 
aan - de federale republiek Joegoslavië. In 
die tijd kregen we beelden voorgeschoteld 
die we voorgoed in de geschiedenis verban
nen waanden. Dubrovnik en Mostar, ooit 
populaire vakantieplaatsjes, gingen in vlam
men op. In kampen in Bosnië vegeteerden 
uitgemergelde mensen. Wie in Sarajevo 
boodschappen wilde doen, moest zigzaggen 
tussen de kogels van de scherpschutters. Op 
tv zagen we hoe een Amerikaanse piloot 
onder het gejuich van de inwoners door de 
straten van Mogadishu werd gesleept, of hoe 
duizenden zwarte lijken in het Victoriameer 
ronddreven, nadat ze achteloos in de 
Nyabarongo-rivier waren gegooid. En 
steeds weer die beelden van oorlogs- 
vluchtelingen.

En wij? Wij leven blijkbaar in de meest 
volmaakte vrede. Maar is dat echt zo? Als je 
de boulevardpers leest of sensatiebeluste 
actualiteitenrubrieken op tv bekijkt, besef je 
algauw dat het ook bij ons voortdurend over 
oorlog gaat 'Killervirussen' en '@-bommen' 
jagen ons angst aan. De vakantietrip waar 
we zo lang naar hadden uitgekeken ontpopt

Oorlog als massacultuur

zich plotseling als een ‘reis naar de hel’. 
‘Schoenenoorlogen’, ‘tennisoorlogen’ en 
'blikjesoorlogen' veranderen het dagelijkse 
leven in een slagveld. Ouders gaan met el
kaar een ‘echtscheidingsgevecht’ aan, met 
het kind als oorlogsbuit. En in de 'kinder- 
oorlogen’ muteren onze ooit onschuldige 
kleintjes tot ‘horrorkids’ of ‘kleine mon
sters’. Intussen brengen mannenbladen zo
als GQ of Maxim rijkgeïllustreerde reporta
ges over het leven in speciale commando
troepen, terwijl vrouwen zich voor de 
concurrentiestrijd in hun beroepsleven kun
nen laten inspireren door Macchiavelli voor 
vrouwen. Fitnessmagazines zoals Men’s 
Health of Fit for Fun zetten hun lezers ertoe 
aan één van die gestaalde Leni Riefenstahl- 
lijven bij elkaar te trainen die elke maand 
op de cover prijken. En in zakenbladen zo
als Capital draait alles rond vijandelijke 
overnames, productoffensieven, de verove
ring van markten, concurrentieslagen op de 
arbeidsmarkt, guerillamarketing, revoluties, 
meedogenloze selectierondes, enzovoort. In 
de Wirtschaftswoche liet een advertentie 
twee flarden textiel zien, de ene in militaire 
camouflagekleuren, de andere met krijt
streep. De tekst: “Gevechtsuniformen”.

Kennelijk heeft de oorlog zich diep in 
de ingewanden van de maatschappij genes
teld. Als metafoor kan hij op vele fenome
nen worden toegepast Ons dagelijks leven, 
zo suggereren de media constant, is niet 
meer dan een façade van normaliteit - daar
achter vind je een slagveld. Het leek dan 
ook de evidentie zelf dat de VS het na de 
verwoestende aanslagen op het World Trade 
Center en het Pentagon niet hadden over een 
terreurdaad, maar over een aanval op de VS, 
op de Amerikaanse way of life, op de be
schaving als zodanig. Daarop volgde een 
oorlogsverklaring die de oorlog voorgoed 
van elke beperking bevrijdde - voortaan is 
hij zowel in de ruimte als in de tijd onbe
perkt, letterlijk alomtegenwoordig. De VS 
en de' westerse geallieerden voeren hun 
campagne in naam van de veiligheid: vei
ligheid is de slogan die de angst voor de 
latente oorlog moet bannen. Wie het zich 
kan veroorloven, bewapent. Dat geldt net 
zo goed voor individuen als voor staten.

Intussen weten we heel goed dat de angst 
voor criminaliteit of terrorisme in geen en
kele verhouding staat tot het werkelijke ge
vaar. Maar wie zich bedreigd voelt, over
drijft op fantasmatische wijze de werkelijke 
gevaren - iedereen loopt vooruit op de mo
gelijkheid dat hij of zij het volgende slacht
offer wordt. Die psychische mobilisatie 
draagt er niet bepaald toe bij de oorlog in te 
dammen. De westerse interventies aan de 
zogenoemde periferie van het westen heb
ben de gewelddadige confrontaties daar 
slechts even onderbroken—duurzame oplos
singen zijn nergens in zicht. En in het dage
lijkse westerse leven zelf versterken alarm
installaties, videocamera’s en beveiligings
personeel de indruk dat het gevaar overal 
loert.

Hoe moeten we die permanente oor
log noemen? Bestaat er een verband tussen 
de oorlogen aan de periferie en de groten
deels metaforische oorlog die in onze 
gemediatiseerde openbaarheid woedt? Ie
dereen beklemtoont dat de conflicten in het 
voormalige Joegoslavië en in andere ver
brokkelende staten iets nieuws zijn. Ze heb
ben niets meer te maken met de traditio
nele oorlogen tussen staande legers die hun 
hoogtepunt in de ‘totale oorlog’ tussen 1939 
en 1945 hebben beleefd. Die traditionele 
oorlogsvoering vond je ook in de jaren vijf
tig nog, in de ‘beperkte oorlog’ in Korea, 
maar sindsdien domineren de guerilla- 
oorlogen. Eerst waren het vooral de geko
loniseerde volken die in hun strijd voor de 
nationale onafhankelijkheid partizanen
tactieken gebruikten. Intussen heeft de strijd 
voor de nationale eenmaking allang plaats
gemaakt voor confrontaties binnen de be
staande gemeenschap. In de “nieuwe oor
logen”, zoals de politicologe Mary Kaldor 
ze noemt, zijn de partijen er niet op uit om 
de hele bevolking aan hun kant te krijgen: 
ze terroriseren iedereen die ze als anders 
ervaren. [1] Als rechtvaardiging dient ge
woonlijk een identiteitspolitiek — de verde
diging van een bepaalde manier van leven. 
De verschillende varianten van de terreur 
hebben maar één doel: de psychologische 
onderwerping van de bevolking. Het geweld 
dwingt iedereen ertoe partij te kiezen of zich
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voor een bepaalde identiteit uit te spreken. 
Natuurlijk spelen die nieuwe oorlogen zich 
af in sociale woestenijen, waar de oorlog 
als plunderingseconomie functioneert. Niet 
zelden zijn de protagonisten van dieoorlo- 
gen doodgewone criminelen.

Op het eerste gezicht hebben de nieuwe' 
oorlogen weinig te maken met de eindeloze 
circulatie van de oorlogsmetafoor in ons 
dagelijks leven. Onze these is evenwel dat 
de commerciële oorlogsbeelden en de fei
telijke nieuwe oorlogen bij elkaar horen: het 
zijn twee verschillende scènes van wat we 
de ‘massaculturele oorlog’ noemen. Die 
term hebben we gekozen omdat de huidige 
oorlogen in extreme mate een culturele 
vorm aannemen. In de massaculturele oor
log is het de massacultuur die de strijders, 
de communicatiemiddelen, de legitimaties 
en de doelen produceert. Dat proces neemt 
op de twee scènes een verschillende vorm 
aan. Het westen kent de oorlog als massa
cultuur. De producten en praktijken van de 
massacultuur - film, muziek, mode, video
games - schotelen het individu steeds de 
eenzame strijder als model voor. De sym
bolische bewapening via cargobroek, 
‘ wasbordbuik’ en Four-Wheel-Drive maakt 
het individu ‘fit’ om de eigen belangen door 
te zetten en zorgt voor een gevoel van vei
ligheid. Laten we ook niet vergeten dat het 
veld van de massacultuur wordt beheerst 
door het oorlogsinstrument par excellence 
- het geweld. Dat speelt zich weliswaar op 
een puur symbolisch niveau af: in muziek
genres zoals gangsta-rap of gabberhouse is 
de terreur een luister- en danservaring, in 
films en strips wordt kunstmatig bloed ver
goten, in videogames worden digitale tegen
standers aan pixels gehakt.

Daarnaast reikt de massacultuur de 
legitimaties voor de oorlog aan. Een goed 
voorbeeld is de beursverslaggeving, waar
voor de nieuwsbusiness en de entertain
mentindustrie de handen in elkaar hebben 
geslagen. De overslaande stemmen van de 
reporters, de wilde koersschommelingen en 
de eindeloos voorbijglijdende bedrijfs
namen en cijfers vertellen een verhaal van 
spanning, onzekerheid, strijd en noodlot. 
Maar ook elders zijn nieuws en entertain
ment nog nauwelijks van elkaar te onder
scheiden. Om hoge kijkcijfers te halen, be
voorraadt de televisie ons voortdurend met 
opwindende, bloederige beelden van een 
chaotische wereld. De conflicten worden in 
Hollywoodformules geperst, zodat de wes
terse kijker ze kan begrijpen: arme slacht
offers staan tegenover boosaardige daders. 
Omdat de meeste kijkers en lezers geen 
andere, directere relatie met de wereld meer 
onderhouden, rechtvaardigen dergelijke ste
reotiepe presentaties het idee dat het wes
ten en zijn inwoners hun belangen, levens
stijl en veiligheid met alle mogelijke mid
delen moeten verdedigen. Zodoende vinden 
ze het evident dat hun dagelijkse wereld 
steeds meer wordt ‘gemilitariseerd’. En de 
bevolking ziet er helemaal geen graten in dat 
het westen intervenieert om holly woodiaanse 
schurken zoals Saddam Hussein of Slobodan 
Milosevic te gaan bestrijden.

Ten slotte definieert de massacultuur 
ook de doelstellingen van de oorlog. Voor 
het individu is de massacultuur op para
doxale wijze zelf het doel: wie het zich kan 
veroorloven, wil niet alleen veilig en com
fortabel leven, maar ook participeren aan 
het spektakel van de consumptiecultuur. De 
oorlog voedt de oorlog: dankzij de voort
durende strijd in de dagelijkse onzekerheid 
kun je de producten en diensten kopen die 
je weer ‘fit’ voor de oorlog maken. Intus
sen voeren de westerse landen, tenminste 
als je op hun retoriek afgaat, oorlog om 
‘onze’ waarden en ‘onze’ levensstijl te ver
dedigen.

Ook in de oorlogsgebieden buiten het 
westen is de oorlog vaak ontstaan in het 
veld van de massacultuur. In het voorma
lige Joegoslavië, zo weet men, is de mas
sacultuur van de Titostaat (cultus van de 
leider, partizanenfilms, folklore) voor de 
oorlogvoerende partijen enorm belangrijk 
geweest. Door de economische catastrofe 
van de jaren tachtig is het toen niet bij een 
symbolische oorlog gebleven. In het voor
malige Joegoslavië en elders speelt de oor
log zich - hoe cynisch dat ook klinkt - als 
cultuur van de massa af. Daar vind je de 
duistere tegenhangers van de individuali
sering, de vrijheidscultus en het eenzame 
vechtersbestaan in het westen. Holly wood

films verheerlijken de krijgshaftige held, 
maar de protagonisten van de Balkan
oorlogen — de Servische warlord Zeljko 
'Arkan' Raznatovic, bijvoorbeeld - bele
ven ook het echte leven als een thriller, in
clusief de dodelijke finale. De westerse 
massacultuur ensceneert het leven als een 
eindeloze strijd, maar de hoofdfiguren van 

2 de oorlog als cultuur van de massa, zoals 

de Afghaanse warlord Ahmed Sjah Massud, 
hebben ook effectief hun hele leven aan de 
oorlog gespendeerd. In het westen-druk je 
met een bepaalde leefstijl (kledij, symbo
len, muziekgenres, enzovoort) je verbon
denheid met een bepaalde subcultuur uit, 
maar de Taliban gebruiken hun stijl als een 
instrument om elke afwijking te terrorise
ren. In het westen blijft het geweld door
gaans een enscenering, maar in het voor
malige Joegoslavië moest het grenzen mar
keren: het platbranden van huizen, het 
moorden en het verkrachten maakten de 
slachtoffers duidelijk dat ze niet bij ‘ons’, 
niet ‘hier’ thuishoorden.

Ook waar de oorlog de cultuur van de 
massa is geworden, is het de massacultuur 
die de oorlog legitimeert en doelen aanreikt. 
De oorlog in het voormalige Joegoslavië 
begon met de bezwering van een in hoge mate 
imaginaire, door tekens en symbolen gedefi
nieerde Kroatische of Servische cultuur, die 
vooral functioneerde door zich af te zetten te
gen haar concurrenten. In Afghanistan heb
ben verschillende kampen de islam verhe- 
ven tot het fundament van hun strijd - een 
islam die vooral bij de Taliban bijna kari
katurale vormen aannam. Met een materiële 
traditie hebben de aldus gevormde gemeen
schappen weinig te maken. Ze worden 
samengehouden door een leefstijl - hele
maal naar westers voorbeeld.

Naarmate etniciteit, religie of univer
sele waarden verschrompelen tot loze recht
vaardigingen, worden ze, paradoxaal ge
noeg, steeds ernstiger genomen. Iedereen 
neemt voetstoots aan dat de oorlog in 
Bosnië-Herzegovina een etnisch conflict 
was tussen Kroaten, Serviërs en moslims. 
Maar de these van een etno-oorlog kan som
mige fenomenen onmogelijk verklaren. Een 
voorbeeld: toen het leger van de Bosnische 
moslims in 1994 weer enigszins op sterkte 
was gekomen, richtte het zijn eerste, vanuit 
militair oogpunt krankzinnige offensief niet 
tegen Servische of Kroatische eenheden, 
maar tegen de moslimenclave Bihac. Daar 
was namelijk een autonome zone ontstaan, 
en de handel met Serviërs en Kroaten had 
er de bevolking welvarend gemaakt. De 
campagne was dus vooral een greep naar 
een rijke buit; in een periode van een dra
matische economische terugval was de oor
log ook een oorlog om de middelen van 
bestaan. Dat geldt niet alleen voor het voor
malige Joegoslavië, maar ook voor de 
meeste andere crisisregio’s. In de discussie 
over de oorzaken van de nieuwe oorlogen 
blijft dat aspect consequent buiten beeld.

Die kennelijke onwetendheid hangt 
samen met een wijdverspreide praktijk en 
ideologie, die op haar beurt weer de oorlog 
in de hand werkt. Sinds het zogenaamde 
neoliberalisme de economie beheerst, is de 
vrije markt weer een gegeven van de na
tuur. De politiek kan de vrije markt niets 
maken - integendeel, ook de politiek moet 
de wetten van vraag en aanbod gehoorza
men. Daarom lijkt het zinloos om het nog 
over economische oorzaken te hebben, ook 
al spreekt het vanzelf dat veel conflicten als 
sneeuw voor de zon zouden verdwijnen als 
de meeste mensen uitzicht zouden hebben 
op bestaanszekerheid. Het neoliberalisme is 
een praktijk en ideologie van de oorlog. 
Want wanneer de markt wordt verheerlijkt 
tot een natuurgegeven, moet de maatschap
pij zich, geheel in hobbesiaanse zin, over
geven aan de economische strijd om het 
bestaan, de ‘oorlog van allen tegen allen’.

Vietnam: de eenzame strijder

De oorlog in Vietnam was de eerste massa
culturele oorlog, en de gevolgen ervan zijn 
nog overal voelbaar. Hij drong meer dan alle 
voorgaande oorlogen door in de iconografie 
van de massacultuur. Waarschijnlijk heeft 
Apocalypse Now uiteindelijk de grootste in
vloed gehad op het westerse beeld van de 
Vietnamoorlog — of toch minstens het beeld 
van die oorlog zoals hij tot 1969 werd ge
voerd, als een grondoorlog waarvan de pro
tagonisten aan Amerikaanse kant gemiddeld 
negentien jaar oud waren. Dankzij Francis 
Ford Coppola’s opus magnum, dat in 1979 
voor het eerst in de bioscoop te zien was, 
kon de wereld de psychedelische oorlogs
ervaring van Amerikaanse jongeren bele
ven. De film illustreerde de oorlogservaring 
van een leger dolgedraaide individualisten, 
die ondanks of vanwege de krijgsverrich
tingen alleen oog hadden voor surfen, drugs, 
rock-'n-roll en avontuur.

Toch gaat de film niet over de gruwel 
van de oorlog, en al evenmin over Vietnam 
of de Vietnamezen. Die vormen de achter
grond voor het psychodrama van de moderne 
westerling: zijn confrontatie met de natuur, 
met het vreemde en vooral met zichzelf. De 
intrige is snel verteld. Captain Willard — ge
speeld door Martin Sheen - krijgt van het 
commando van de VS-troepen in het kust

plaatsje Na Thrang de opdracht om een af
vallige kolonel van de Green Berets (een 
speciale eenheid) op te sporen en te doden. 
Die met decoraties overladen Colonel Kurtz 
(gespeeld door Marlon Brando) heeft de 
wijk genomen naar Cambodja: hij heeft 
bevelen genegeerd en een eigen oorlog ge
voerd, op uiterst brute wijze. Met een kleine 
boot en een vierkoppige bemanning vaart 
Willard de eindeloze Nung-rivier op, die op 
een absurde manier ontvolkt lijkt - in die 
tijd was Vietnam al zeer dicht bewoond. De 
bootreis leunt vaag aan bij Joseph Conrads 
beroemde roman Heart of Darkness, maar 
in Apocalypse Now lijkt het wel om het be
zoek aan het ultieme themapark te gaan. De 
jonge soldaten worden van de ene attractie 
naar de andere geleid. Uit de luidsprekers 
van de helikoptercavalerie die een Vietna
mees dorp met de grond gelijkmaakt, klinkt 
Wagner. Om de GI’s te entertainen is mid
den in de onbewoonde jungle een reusach
tig podium gebouwd, waarop playmates 
staan te dansen voor een horde begerige 
soldaten. Het zinloze maar hardnekkige 
gevecht om een brug komt over als een in
drukwekkend, surreëel vuurwerk. Uiteinde- 
lijk stelt een van de soldaten op de boot, de 
Californische surfboy Lance, enthousiast: 
“Disneyland, fuck, man, this is better than 
Disneyland!”

De jonge GI’s behoorden tot de eerste 
generatie die was gesocialiseerd door de film 
en vooral door de tv, wat hun zingevings- 
instanties en hun waarnemingsstructuren 
sterk heeft beïnvloed. Een vaak waargeno
men fenomeen was het ‘John-Wayning’ - de 
Duke was een voorbeeld voor de eigen, nog 
niet gerijpte mannelijkheid. Voor de solda
ten ontrolde de oorlog zich als een film. Dat 
komt ook geregeld ter sprake in de getuige
nissen van veteranen en in literaire teksten 
over de oorlog. “Ik vond het leuk om in de 
loopgraven te zitten kijken hoe mensen stier
ven. Hoe erg dat ook klinkt, ik vond het leuk 
om zomaar te zitten kijken, het kon me niet 
schelen wat er gebeurde, lekker onderuit
gezakt met mijn kopje zelfgemaakte cacao. 
Net als in de film,” zegt een veteraan. [2] 
Die scène wordt geïllustreerd door een 
schokkende foto in Vietnam Ine., het foto- 
essay van Philip Jones Griffith: een GI in 
volle gevechtsuitrusting bekijkt een zwaar 
getekende Vietnamese vrouw met een kind 
op de arm. Zijn blik aarzelt tussen etno
grafische interesse, nieuwsgierigheid en me
delijden. [3] Kort daarna, vertelt Griffith in 
de bijbehorende tekst, worden de vrouw en 
het kind gedood: nadat ze zich uit het dorp 
hadden teruggetrokken, vroegen de solda
ten een luchtaanval aan. Dat de GI’s de oor
log als een vorm van toerisme ervaren en 
als film waarnemen, is eenvoudig te ver
klaren: ze proberen een afstand te creëren 
tussen zichzelf en de wreedheden waartoe 
ze worden gedwongen. Maar het gaat ook 
om een nieuwe normaliteit - intussen staat 
ze bekend als de consumptiemaatschappij - 
die zich een weg baant op een zo goed als 
koloniaal toneel aan de andere kant van de 
oceaan: de jonge VS-soldaten consumeer
den Vietnam, op een perverse manier, als 
een psychedelisch landschap, als een 
carnavaleske enscenering van de dood, als 
een prostituee.

Volgens schattingen gebruikte circa 
vijftig procent van de Vietnamsoldaten ma
rihuana en dertig procent heroïne, opium 
en LSD. Dat wijst erop dat Vietnam niet 
alleen werd bevoorraad met de VS-cultuur, 
maar dat de Vietnamervaring misschien 
zelfs de perverse vervulling vormde van 
de cultuur van de hippies die in de VS zelf 
tegen de oorlog protesteerden. Allerlei 
films en teksten waarin de Vietnamoorlog 
wordt verwerkt en gerepresenteerd, bren
gen hem in verband met de tegencultuur 
-vooral met rock-’n-roll. Nog voordat 
Apocalypse Now het imago van Vietnam 
voorgoed had gevisualiseerd, had Michael 
Herr in zijn reportages - in 1977 samen
gevat in Dispatches, misschien wel het 
beroemdste Vietnamboek - de oorlog be
schreven als rock-’n-roll. Michael Herr, in 
die tijd correspondent van Esquire, was een 
overtuigd ‘new journalist’ in de traditie van 
Hunter S. Thompson. Coppola beschouwde 
het boek als de belangrijkste bron voor zijn 
film en zou Herr later inhuren om zijn zes 
uur durende filmchaos tot een ‘vertelling’ 
te ordenen. Al op de eerste pagina’s van 
Dispatches trekt Herr een parallel tussen 
Vietnam en San Francisco - het bolwerk van 
de tegencultuur. Hij beschrijft een soldaat die 
zijn gezicht beschilderd heeft voor een nach
telijke aanval, “als een akelige nachtmerrie”, 
en hij vergelijkt dat met de beschilderde ge
zichten in de straten van San Francisco: het 
is “het andere extreem van hetzelfde thea
ter”. [4] Telkens opnieuw staat hij oog in 
oog met die soldatengezichten, en het 
oorlogsgebeuren krijgt iets van een optre
den: “Al die gezichten, vaak was het alsof 

je in de gezichten bij een rockconcert keek 
- helemaal in de ban, het gebeuren had ze 
bij de lurven.” [5]

Herr gebruikte in zijn teksten het rock- 
idioom om de ervaringen van de GI’s te be
schrijven, en bovendien herschreef hij die 
ervaring ook als rock-’n-roll. De combinatie 
van terreur en extase, van het traditionele 
soldatenbestaan en de psychedelische hallu
cinatie; de fundamentele onzekerheid in een 
onbeheersbare omgeving met een onzicht
bare vijand - alles wat de Vietnamoorlog 
van alle voorgaande oorlogen deed verschil
len, representeerde hij als rock-’n-roll, als 
een sublieme intensiteitservaring, als onuit
gesproken tegenhanger van het theater van 
de tegencultuur aan de andere kant van de 
oceaan. Ook de rockmuziek was niet zomaar 
antioorlog, legt de cultuurwetenschapper 
David E. James in zijn boek Power Misses 
uit. [6] De protagonisten van de gepoliti
seerde bands - bijvoorbeeld John Sinclair 
van MC5 - verlangden naar een “leger van 
gitaren” en knoopten daarmee aan bij 
Woodie Guthrie, die op zijn gitaar een 
sticker had geplakt met de tekst “This 
Machine Kills Fascists”. Symptomatisch 
vindt David E. James de simulatie van 
machinegeweervuur door elektrische gitaren. 
Je kunt een vorm van “sonic violence”, van 
geluidsgeweld beslist als essentie van de 
rockmuziek bestempelen, gaat James verder, 
wat van rock en oorlog “verwisselbare me
taforen” maakt. Als summum van de 
vervlechting van militair, muzikaal en sek
sueel geweld wijst James Machine Gun van 
Jimi Hendrix aan. In een concert op oudejaars
avond 1970 had Hendrix het stuk met veel 
ironie opgedragen aan de counterinsurgency- 
eenheden, die in de VS het zwarte protest 
moesten neerslaan, en met een terloops “oh, 
yes’'- ook aan de VS-troepen in Vietnam. De 
alternatieve boeken- en cd-club Zwei- 
tausendeins heeft nog altijd een goedkope 
compilatie in de aanbieding met een wilde 
mix van de mainstreammuziek uit de periode 
1965-1980. De titel: Good Morning Vietnam.

Zelfs het doden was soms fun, geeft 
Frederick Downs toe in The Killing Zone, 
zijn boek over zijn Vietnamervaringen: “De 
meesten van ons, zo bleek, vonden het leuk 
om anderen te doden.” [7] Vooral wanneer 
het om ‘dinks’ of ‘gooks’ ging, Aziaten die 
je niet nauwkeurig als strijder of als burger 
kon identificeren en die je daarom zomaar 
neermaaide. Bij gebrek aan conventionele 
doelstellingen zoals territorium winst was de 
body count, het aantal neergekogelde slacht
offers, de maat der dingen, zodat tussen de 
verschillende eenheden een perverse com
petitie ontstond over wie de hoogste berg 
lijken had gehaald - en daar hoorde natuur
lijk het overdrijven van de slachtoffer- 
statistieken bij. Aan de Green Berets, een 
speciale eenheid die in de jaren zestig roem 
had vergaard, kon niemand tippen. De 
Green Berets waren een antigueri 1 laeenheid 
- John F. Kennedy, die ze zijn “favoriete 
eenheid” had genoemd, zag ze als het Ame
rikaanse antwoord op de nieuwe oorlogs
voering die Mao Tse Tung had geïntrodu
ceerd. De eenheid functioneerde door mid
del van een soort mimicry van de guerilla- 
tactiek: ze ageerde in het verborgene, ne
geerde de ‘normale’ regels van de oorlog 
en beheerste alle noodzakelijke overlevings
technieken. Hun flexibiliteit dankten ze niet 
in de laatste plaats aan hun sportuitrusting: 
Kennedy had er persoonlijk over gewaakt dat 
de zware en logge legerlaarzen werden ver
vangen door sportschoenen. [8] Een my
thisch wapenfeit van de Green Berets sprak 
tot de verbeelding van de massacultuur: vol
gens de legende hadden ze in Bolivië de sol
daten getraind die er uiteindelijk in slaagden 
om Che Guevara te doden. In Vietnam dood
den de Green Berets zonder meer de meeste 
vijanden: tegenover een gesneuvelde Beret 
stonden in 1969 naar verluidt honderdvijftig 
gedode Noord-Vietnamezen.

De eerste Vietnamfilm werd in 1968 
gedraaid en heette The Green Berets, met 
John Wayne in de hoofdrol. Het zou bijna 
tien jaar lang de enige belangrijke Vietnam
film blijven. Het is een afstotelijk kolonia
listisch gewrocht waarin de Green Berets 
als stralende helpers van het geteisterde 
Vietnamese volk tegen de brutale commu
nisten in het geweer komen. De film heeft 
de structuur van een western en de Vietna
mezen sterven dan ook even terloops als 
indianen. Tien jaar later waren de Green 
Berets in de Hollywoodiconografie al gemu
teerd tot gesjeesde krankzinnigen: Kurtz, de 
afvallige kolonel in Apocalypse Now, was 
een Green Beret - hij had zich op de gevor
derde leeftijd van 38 jaar vrijwillig bij die 
eenheid gemeld. Wat was er gebeurd? In de 
oorspronkelijke versie van Apocalypse Now 
zijn Kurtz’ drijfveren niet zo gemakkelijk 
te begrijpen. Maar zoveel is duidelijk: in zijn 
onvoorwaardelijke wil de Vietnamese



‘indiaan’ te bevechten, is Kurtz gaan lijken 
op zijn eigen beeld van de ‘wilde’. Eerst 
sluit hij zich aan bij de Green Berets, die 
zelf al mimicryguerillastrijders zijn. Daarna 
zet hij zijn ‘verwildering’ op zijn eentje 
voort, en algauw voert hij samen met de 
werkelijke ‘wilden’ in de Cambodjaanse 
bush een uiterst wrede privé-oorlog.

Ook in de rare en vaak carnavaleske 
fun die de soldaten aan het doden beleven, 
en in de mimicry van de ‘wilde’ en van de 
‘indiaan’, komen topoi van de tegencultuur 
tot uitdrukking. De hippies bleven maar 
herhalen dat arbeid meer moest zijn dan 
afstompend gezwoeg in de fabriek of op 
kantoor. De GI’s in Vietnam deden hun 
werk, maar tegelijk waren ze veel meer dan 
gehoorzame radertjes in de grote machine. 
Dat kwam door het plezier dat ze aan het 
doden beleefden, door de ‘creatieve’ om
gang met de lijken - souvenirs meenemen, 
foto’s met de doden arrangeren, enzovoort - 
en door de immense verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leven en dat van hun ka
meraden. De bloemenkinderen, die vooral 
uit de middenklasse afkomstig waren, wil
den hun ‘vervreemding’ van de kapot- 
georganiseerde plastic wereld versnellen 
door een terugkeer naar de natuur. Ook de 
hippies bedreven dus een soort mimicry, in 
uiterlijk, denken en gedrag, van hetgeen ze 
zich als ‘indianen’ of eerder als ‘edele wil
den’ voorstelden - ze ‘verwilderden’ uitein
delijk even sterk als Kurtz, alleen deden ze 
dat op een andere scène, en in omstandig
heden die veel menselijker waren.

Er is een scène in Apocalypse Now 
waarin Kurtz het mimicryproces uitdrukke
lijk toelicht. Eerst vertelt hij een verhaal dat 
wel uit het Green Berets-gewrocht met John 
Wayne lijkt te komen. Zijn eenheid heeft in 
een dorp de kinderen tegen polio ingeënt 
- met een spuitje in de arm. Daarna is de 
Vietcong het dorp binnengedrongen» heeft 
de kinderen de armen afgehakt en ze osten
tatief op een hoop gegooid. Kurtz vertelt dat 
hij weende, schreeuwde, raasde. Toen be
sefte hij ineens het “genie” en de “creatieve 
kracht” van die “mannen bezield door een 

overtuiging”, die er niet voor terugschrok
ken om “hun oorspronkelijke instincten” in 
te zetten “om te doden”, “zonder passie” en 
vooral “zonder strafgericht”. Met zulke 
mannen had hij de oorlog in een handom
draai kunnen winnen. Kurtz is dus ‘verwil
derd’; hij heeft zich aangepast aan de 
Vietcong en aan de jungle, die blijkbaar met 
de Vietcong samenvalt. Nauwkeuriger ge
formuleerd: hij heeft zich aangepast aan het 
beeld dat hij zich van de Vietcong en de 
jungle had gemaakt. De vijand beschouwt 
hij als een moordmachine, zonder scrupules 
en gedreven door instincten, en hij zou op 
die vijand willen lijken. Maar het welsla
gen van die mimicry werd verhinderd door 
een strafgericht - de kolonel is vertwijfeld 
omdat de metamorfose is mislukt; hij is niet 
in staat om natuur en jungle te worden en 
de morele dimensie op te heffen. Aan het 
eind wordt hij omgebracht door de huur
moordenaar Willard, die zelf helemaal in de 
ban is van Kurtz. Ook Willard heeft een 
mimicryproces doorgemaakt: wanneer hij 
de finale doodsteek moet geven, laat 
Coppola hem opduiken uit het water van 
de Nung-rivier. Zijn gezicht is beschilderd 
- hij is zelf ‘verwilderd’. De schakel tussen 
Kurtz en Willard is Lance, de surfboy, die 
met Willard de rivier was opgevaren. Op 
de boot beschildert Lance gaandeweg zijn 
hele gezicht met camouflageverf. Als ze bij 
Kurtz aankomen, voegt hij zich meteen bij 
diens leger. Wanneer Kurtz vermoord is, 
verwacht het leger van ‘wilden’ dat Willard 
zijn aanvoerdersrol ovemeemt, maar die 
weigert. Hij grijpt Lance vast en neemt hem 
mee naar de boot. De regen wast de 
camouflageverf weg, zodat het gezicht van 
Lance weer blank wordt. Maar in de 
slotsequens baadt Willards gezicht in een 
groene schemer, terwijl we Kurtz’ stem ho
ren: “The horror, the horror.” Met dat beeld 
begint het verhaal van de veteranen.

Het is verbazend hoezeer Coppola’s inzich
ten lijken op wat recente analyses van de 
oorlog ons vertellen - vooral wat de mis
lukte mimicry van de tegenstander betreft. 

De Israëlische militaire historicus Martin 
Van Creveld heeft er in zijn veelbesproken 
boek De toekomst van de oorlog op gewe
zen dat er “geen menselijke activiteit is 
waarin de nabootsing zo’n belangrijke rol 
speelt als de oorlog”. Vooral bij een gevecht 
tussen een sterke en een zwakke tegenstan
der vindt een “wederzijds leerproces” 
plaats: “Nog tijdens de strijd passen beide 
kampen hun tactische aanpak, de ingezette 
middelen en [...] hun moraal aan die van 
de tegenstander aan. Vroeg of laat zijn ze 
niet meer van elkaar te onderscheiden.” [9]

Wat het nabootsingsproces bij de 
sterkste tegenstander aangaat, is Coppola’s 
film veel concreter dan Van Crevelds 
veralgemenende uitspraak. De VS-soldaten 
bootsen ongetwijfeld hun vijand na, maar 
dat doen ze niet door een feitelijke essentie 
van die vijand te benaderen, maar door ge
observeerd gedrag aan te vullen met gefan
taseerde eigenschappen en die imaginaire 
vijand vervolgens te kopiëren - eigenlijk 
bootsen ze dus hun eigen vijandbeeld na. 
Van Creveld gelooft dat de tegenstanders, 
naarmate de strijd langer duurt, steeds moei- 
lijker van elkaar te onderscheiden zijn, maar 
in Coppola’s film wordt de imaginaire na
bootsing voor de VS-troepen gaandeweg 
steeds problematischer. My Lai en het straf
gericht van de publieke opinie maken een 
einde aan het plezier van het doden en aan 
de ‘verwildering’. De ‘beschaving’, vertolkt 
door de vaderlandse pers, weerklinkt als de 
stem van het geweten: ze eist dat de VS- 
oorlogsvoering het humanisme en de mo
raliteit respecteert in naam waarvan de VS- 
troepen strijd leveren. Als we de gevolgen 
van het Tet-offensief voor het thuisfront in 
rekening brengen, moeten we daar met enig 
realisme aan toevoegen dat het zéker ook 
de nederlagen van het Amerikaanse leger 
waren die die waarden weer op de agenda 
hebben geplaatst. In elk geval werd het nu 
voorgoed onmogelijk om nog verder zon
der strafgericht te doden. Vanaf 1969 be
gint Richard Nixon de troepen terug te trek
ken - zeker wegens de driehonderd lijkkis
ten die elke week in de VS aankomen, maar 

ook omdat de kloof tussen oorlogsvoering 
en strafgericht het leger stilaan wanhopig 
maakt. De grondoorlog wordt overgelaten 
aan het Zuid-Vietnamese leger: hij wordt 
'gevietnamiseerd', zoals het aan Ameri
kaanse kant heet. Tegelijk wordt de lucht
oorlog op een nieuwe, onvoorstelbare ma
nier verhevigd. Het doden gaat dus voort 
- maar van een afstand.

Ondanks de wederzijdse mimicry zijn 
de tegenstanders dus niet sterker op elkaar 
gaan lijken, hoe vanzelfsprekend Van 
Crevelds uitspraak ook lijkt. De vijanden 
imiteren elkaar wel, maar ze bootsen ver
schillende en deels imaginaire aspecten van 
eikaars gedrag na. Bovendien leidt die na
bootsing ertoe dat men zich van de vijand 
wil distantiëren. Zoals bekend werd de 
Vietnamese vijand haast liefdevol verbas
terd tot ‘Charlie’. Met die benaming erkende 
men een intieme vertrouwdheid, men inte
greerde de ander in het eigen universum. 
Die Charlie was enerzijds een bewonderde 
tegenstander, op wie men probeerde te lij
ken door de strijd bruter te maken. Ander
zijds zag het zonderlinge rockleger in 
Charlie ook het kleinburgerlijke leventje in 
de VS weerspiegeld. “Charlie don’t relax,” 
zo citeert Michael Herr een jonge kapitein 
aan het begin van Dispatches. “Charlie 
don’t surf,” heet het in de legendarische 
scène uit Apocalypse Now waarin de solda
ten het bevel krijgen om een dorp te vero
veren en in de bommenregen te gaan surfen. 
Nee, Charlie had niets met rock-’n-roll: 
Charlie was bereid om zich voor de natie 
op te offeren, Charlie van het Noord- 
Vietnamese leger had altijd schone en vers
gestreken uniformen. [10] Charlie was ui
terst gedisciplineerd, Charlie was ook de 
massa, zonder naam en ook zonder gezicht 
- voor de GI’s leken alle gooks op elkaar. 
Charlie werkte keihard - dat wordt je dui
delijk als je in Oriana Fallaci's Vietnamboek 
de dagboekfragmenten van gevangen
genomen Noord-Vietnamezen leest, of de 
enige in het Duits vertaalde Vietnamese ro
man over de 'Amerikaoorlog', van Duong
Thu Huong. [11] Met Charlie viel niet te 3
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spotten. Charlie was de reïncarnatie van de 
Amerikaanse kleinburger als Vietnamese 
vijand.

Naarmate de hippie- en de Vietnam- 
ervaringen in de massacultuur werden geïn
tegreerd, kwam in de VS een einde aan het 
dropping out - of toch aan de ongecontro
leerde versie ervan. Al in 1967 werd in 
Haight Ashbury symbolisch de as begraven 
van de hippie, die “gehoorzame zoon van 
de massamedia”, zoals het bij die gelegen
heid werd geformuleerd. De tegencultuur 
werd geabsorbeerd door de entertainment
industrie, die in massaproductie hippie- 
parafernalia vervaardigde en hippiemuziek 
tot stadionniveau oppompte. Tegelijk scho
ven de waarden van de tegencultuur steeds 
dichter op naar het centrum van een nieuw 
kapitalisme. Het gedisciplineerde en gehoor
zame radertje in de machine had uitgediend, 
de triomfmars van het neoliberalisme kwam 
op gang en creëerde een nieuw ideaalbeeld: 
het onafhankelijke, ondernemende individu. 
De volgroeide versie van dat individu wordt 
ons tegenwoordig aan alle kanten als maat
staf voorgehouden. Die nieuwe mens is de 
perverse vervulling van de oude hippie- 
dromen: hij werkt zogezegd alleen om zich 
te amuseren en zichzelf te realiseren - be
vrijd van de eindeloze disciplineringen en 
van het gebureaucratiseerde leven, maar ook 
bevrijd van elke bescherming die een 
fijnmazig sociaal vangnet hem kon bieden.

Dat individu verwerft zijn identiteit 
door te consumeren - een ‘creatieve’ con
sumptie die het verschil in de verf zet: het 
vrije individu selecteert bepaalde elemen
ten, verandert eventueel hun betekenis en 
assembleert ze tot iets nieuws. Het bezit ook 
een diepgaand moreel bewustzijn, dat hu
manistische waarden verdedigt, zowel in de 
eigen levenswandel als in de nabije en verre 
omgeving. De Europacorrespondent van de 
Wall Street Journal, David Brooks, heeft de 
nieuwe elite bestempeld als “bourgeois- 
bohémiens”. [12] Voordat uit de hippie de 
bobo kon groeien, moest ook de tegen
cultuur haar strafgericht doormaken. In de 
tweede helft van de jaren zeventig kwam 
een neoconservatief offensief op gang dat 
de politieke kantjes van het protest meedo
genloos heeft gesloopt. Op het terrein van 
de cultuur echter - een schijnbaar gedepo
litiseerde massacultuur - begonnen de waar
den en praktijken uit de tegencultuur van 
de hippie aan een triomftocht. Daarin groei
den ze uit tot de variant van de nieuwe bur
gerlijkheid die vandaag de heersende sub
jectiviteit definieert.

In het ontstaan van die nieuwe subjectiviteit 
had ook de Vietnamervaring een beslissende 
inbreng — eveneens door een triomftocht in 
de massacultuur. Naast de rock-'n-roll was 
het vooral de film die Vietnam naar huis 
bracht. Laten we Willards gezicht aan het 
eind van Apocalypse Now nog eens bekij
ken. Het is het gezicht van een overlevende, 
maar tegelijk ook dat van de veteraan die 
blijvend is getekend door de ervaring van 
de “horror”. Ook de GI’s in Vietnam waren 
ontsnapt aan wat Michel Foucault de disci
plinaire maatschappij had genoemd - dank
zij hun met een reusachtige appetijt bedre
ven, haast ongeremde consumptie, en dank
zij de ‘verwildering’, die overigens nauw 
met die mateloze consumptie samenhangt. 
Willards gezicht was getekend door de her
innering aan ervaringen van een maximale 
intensiteit en een totale vrijheid, aan de an
dere kant van de normaliteit, ervaringen die 
door het strafgericht van de beschaving 
waren omgeslagen in een nachtmerrie. Het 
trauma van de veteranen ontstond niet 
tijdens hun diensttijd, maar achteraf, na het 
strafgericht. Die bewering kun je met sta
tistieken staven: bij de GI’s in Vietnam 
kwam maar een verbazend klein aantal psy
chische storingen voor. [13] Het trauma 
hangt blijkbaar nauwer samen met het la
tere imago van de oorlog dan met de 
oorlogsdeelname zelf.

Eén film heeft de iconografie van de 
veteraan ingrijpend beïnvloed: First Blood 
(Rambo) van Ted Kotcheff uit 1982. Met 
die film absorbeerde Hollywood de veran
derde houding tegenover de veteraan, die 
de nieuwe regering onder Ronald Reagan 
agressief zou ondersteunen. Kort na zijn 
ambtsaanvaarding had Reagan aan de op
richter van de veteranenstichting verklaard: 
“Het erge aan Vietnam is dat we jullie nooit 
hebben toegestaan de oorlog te voeren die 
jullie hadden willen voeren. En daardoor 
hebben we jullie de overwinning ontzegd 
die we al onze andere veteranen wel heb
ben gegund. Dat zal nooit meer gebeu
ren.” [14] De Reaganregering warmde met 
veel geestdrift een oude stelling op: het was 
een binnenlandse vijand, de protest
beweging namelijk, die de overwinning had 
verhinderd - en niet het kleine Vietnam. Die

4 onpatriottische binnenlandse vijand, zo be

weerden de weer sterker geworden neo- 
conservatieven in de jaren tachtig, is intus
sen uitgegroeid tot een hegemoniale laag die 
allerlei denkverboden uitvaardigt. De ware 
non-conformist was niet de linkse jongen van 
de protestbeweging, maar de conservatief die 
de linkse consensus durfde te doorbreken. 
John Rambo, gespeeld door Sylvester 
Stallone, groeide uit tot de belichaming van 
dat non-conformisme.

Aan het begin van de film komt de 
verkommerde en dakloze veteraan in een 
stadje aan. De sheriff wil hem meteen weer 
kwijt: hij maakt zich vrolijk over Rambo 
omdat hij een US-vlaggetje op zijn jas 
draagt en er als een leegloper uitziet - op
nieuw is er geen verschil tussen de vete
raan en de hippie. Wanneer Rambo zich te
gen de uitwijzing verzet, arresteert de she
riff hem. Hij vraagt een collega hem een 
flinke wasbeurt te geven: “Hij stinkt als een 
beest.” Het wassen en scheren roepen in 
Rambo herinneringen wakker aan zijn ge
vangenschap in Vietnam: een reeks zeer 
suggestieve beelden doen de vijand van toen 
en de kleinburgers in het stadje van nu in 
elkaar overvloeien. Wanneer het hem te veel 
wordt, haalt Rambo Vietnam naar huis: hij 
neemt het tegen de hele stad op. In zijn slot
monoloog spreekt Rambo met veel lof over 
zijn oorlogservaringen (de erecode, de 
vriendschap, de verantwoordelijkheid), be
klaagt hij zijn trauma (“Ik kan het niet ver
geten”) en bezweert hij zijn onschuld (“Ik 
kan het toch ook niet helpen”). De schuld 
voor de verloren oorlog ligt bij de mensen 
die tegen de oorlog de straat op gingen: “Ik 
heb alles gegeven om de oorlog te winnen, 
maar er was iemand die ons dat niet gunde.”

Met die film drong de Vietnam- 
veteraan binnen in de woordenschat van 
jongeren en volwassenen—ergens tussen 
een berisping (“Hang hier toch niet de 
Rambo uit!”) en een dreigement ("... an
ders haal je de Rambo in mij boven!”). Cen
traal in het actiespektakel stond het lichaam 
van Sylvester Stallone - een afgetraind 
monument voor de verrijzenis van de vete
raan. Als Rambo aan de politie ontsnapt en 
de bossen intrekt, bloeit zijn lichaam open: 
hij doet weer zijn ‘job’. Maar John Rambo 
is een ‘nieuwe man’ - zijn lichaam lijdt. 
John Wayne verscheen in The Green Berets 
nog op het oorlogstoneel in een vers
gestreken uniform, afstandelijk en onkwets
baar, maar Stallone ziet er verfomfaaid uit, 
en zijn lichaam verliest voortdurend vocht 
- zweet, bloed en uiteindelijk ook tranen. 
Ondanks zijn verwondingen, ondanks zijn 
kwetsbaarheid houdt hij vol. In de herinne
ring blijft het beeld achter van een sterk, 
lenig en beheerst lichaam, dat snel uitgroeit 
tot een icoon van de massacultuur. Die icoon 
toont de eenzame strijder als hybride van 
veteraan en hippie: enerzijds de wilde ha
ren, samengebonden met een vod, ander
zijds de uitpuilende, overstromende man
nelijkheid.

Het is adembenemend om te zien hoe 
sterk de iconische Rambofiguur beant
woordt aan de “nieuwe soldaat” die de voor

uitziende Ernst Jünger als consequentie van 
de Eerste Wereldoorlog zag opdoemen. 
Jünger bedacht een zelfstandige, flexibele, 
individuele strijder, bij wie het vooral aan
kwam op de juiste “geest”, op “geraffineerde 
camouflage” en op “indiaanachtige speur
zin”. [15] Aan het begin van de jaren tachtig 
scheen de mimicry van de Vietnamese te
genstander opeens toch nog te hebben ge- 
functioneerd: het strafgericht had wel een 
trauma uitgelokt, maar dat trauma stond de 
strijd niet meer in de weg: het moedigde 
hem zelfs aan. Rambo was een kloon van 
de Vietcong: aan het thuisfront maaide hij 
de incarnaties van de Vietnamese vijand 
neer.

Dat de mimicry uiteindelijk toch nog 
slaagde, heeft de natie aan Hollywood te 
danken. Bovendien hebben regisseurs zo
als Francis Ford Coppola het hele mimicry- 
proces aan den lijve ervaren. Aanvanke
lijk identificeerde Coppola zich met de fi
guur van Colonel Kurtz. Toen Marlon 
Brando in de Filippijnen aankwam, speel
den Coppola en hij een theaterstukje. 
Brando speelde de Amerikaanse opperbe
velhebber Westmoreland, Coppola speelde 
Ho Chi Minh. De maskerade bereikte een 
absurd hoogtepunt toen de regisseur en zijn 
team uitgenodigd werden bij dictator 
Marcos en diens vrouw, om in hun uitzon
derlijk luxueuze, maar als een vesting be
waakte paleis delen van de film te presen
teren. De crew verscheen er in de zwarte, 
pyama-achtige kledij van de Vietcong. [16] 
Bitter merkte Coppola’s vrouw later op dat 
haar man op de Filippijnen, die overigens 
vijftig jaar lang een kolonie van de VS wa
ren geweest, zijn eigen Vietnam had ge
creëerd. Ze verweet hem dat “hij precies 
voor de situatie had gezorgd die hij met zijn 
film had willen ontmaskeren”. [17] Tijdens 
de drie jaar durende, eindeloos lijkende 
opnames maakten drugs, tropische ziekten, 
snijwonden, ontvellingen, een tyfoon, een 
hartinfarct en de dood zelf deel uit van de 
setting. [18] Een groot deel van de lijken 
die in Kurtz’ kampement in de jungle ver
spreid lagen, bleek echt te zijn. Een slimme 
assistent zei dat hij ze van een geneeskun
dig laboratorium had kunnen lenen, maar 
in werkelijkheid had hij ze op een kerkhof 
opgegraven. [19] Toen het Amerikaanse le
ger elke medewerking weigerde, leverde het 
Filippijnse leger de nodige rekwisieten. Dat 
leger bezat in totaal 25 helikopters; Coppola 
had er in één keer veertien nodig. Een deel 
van de piloten vloog heen en weer tussen 
de filmset en de stellingen van de moslim- 
rebellen die ze moesten aanvallen.

Misschien was de filmset van 
Apocalypse Now wel de bakermat van het 
Military-Entertainment-Complex, waarover 
de sciencefictionschrijver Bruce Sterling het 
de afgelopen jaren geregeld heeft gehad. 
Georg Seesslen schat dat er alleen al in de ja
ren tachtig ruim driehonderd films zijn ge
maakt met Vietnam als hoofdthema. Het 
grootste deel werd gedraaid in de Filippijnen 
- eerst door Amenkanen, vervolgens door 

Amerikaans-Filippijnse samenwerkingsver
banden, en ten slotte door goedkope 
Filippijnse producenten. Die films takelden 
het land even zwaar toe als een echte oorlog, 
merkt de Filippijnse regisseur Lino Brocca 
op: “De filmbranden hebben het oerwoud 
verwoest, de filmtanks de aarde omge
ploegd, de filmexplosies kraterlandschappen 
achtergelaten, de filmsoldaten hebben pros
titutie, misdaad en druggebruik in de hand 
gewerkt, het filmgeld heeft de mensen ka
potgemaakt.” [20]

Dat film en oorlog elkaar in hun ont
wikkeling hebben beïnvloed, is sinds de stu
dies van Paul Virilio geen geheim meer. Die 
onderlinge verstrengeling overstijgt het do
mein van de waarnemingslogistiek dat 
Virilio uitvoerig heeft geanalyseerd. De 
grenzen tussen oorlog en massacultuur zijn 
vervaagd. In 1980 veroverde de gewezen 
Holly woodacteur Ronald Reagan het Witte 
Huis, en al twee weken na zijn ambtsaan
vaarding verhoogde hij het defensiebudget 
met 32,6 miljard dollar. In zijn eerste 
ambstperiode stegen de defensieuitgaven 
met vijftig procent. In maart 1983 stelde 
Reagan het belangrijkste onderdeel van zijn 
nieuwe strategie voor: het Strategisch 
Verdedigingsinitiatief (SDI). Die plannen 
voor een raketschild in de ruimte staan nog 
altijd bekend onder de naam ‘Star Wars’. 
Hoewel George Lucas, regisseur van de 
gelijknamige film en leerling van Coppola, 
juridische stappen tegen die benaming on
dernam, droegen een bewapeningsproject 
en een film voortaan dezelfde naam.

In het jaar waarin Reagan het SDI pro
pageerde, gaf hij ook het beveLom het 
Caraïbische eilandstaatje Grenada binnen te 
vallen. De troepen landden in Grande Anse 
Bay - het grootste voor het toerisme ont
sloten badstrand van het eiland. Zoals 
Esquire berichtte, kopieerden de GI’s bij een 
aantal aanvallen de psychologische oorlog- 
voeringsmethoden die ze in Apocalypse 
Now hadden geleerd. De achtergrondmu
ziek bij hun helikopteraanvallen was natuur
lijk Wagners Ritt der Walkuren. [21] Zes jaar 
later, in 1989, veroverden de VS Panama, 
in het kader van hun ‘War on Drugs’, om er 
de wegens drugshandel en schendingen van 
de mensenrechten aangeklaagde dictator 
Noriega te arresteren. Toen die zich in de 
ambassade van het Vaticaan schuilhield, 
zette het Amerikaanse leger rock-’n-roll als 
wapen in. Omdat Noriega volgens geruch
ten bijgelovig was en bang was van de dui
vel, wilde men hem met ‘duivelse’ muziek 
uit zijn tent lokken. Nadat het leger de am
bassade met luidsprekers had omsingeld, 
begon een oorverdovend, ononderbroken 
geluidsbombardement. De eerste song was 
veelzeggend: Welcome to the Jungle van 
Guns ‘n’ Roses. Op de playlist stonden eerst 
erg ‘duivelse’ bands zoals The Birthday 
Party, Pussy Galore en Sonic Youth, maar 
toen de invloedrijke ouderorganisatie van 
Tipper Gore - de echtgenote van de latere 
vice-president Al Gore - daarover haar be
klag had gedaan, werd het programma mil
der: U2, The Alarm, Mötley Crüe, John



Cougar Mellencamp, Love and Rockets, 
The Replacements, The Dead Milkmen, 
Madonna. Noriega gaf zich over.

Er is al veel geschreven over het feit dat de 
Golfoorlog van 1991 een Hollywoodrijpe 
show was. Deze keer waren het de bommen 
zelf die beelden van hun zeer rationele en 
efficiënte explosies leverden: de wapens pro
duceerden hun eigen oorlogsfilm. De rege
ring slaagde er bovendien in om een Tweede 
Wereldoorlogscenario te schetsen en Saddam 
Hussein te demoniseren als de quasi-fascis- 
tische booswicht par excellence - waarmee 
ze het goed-kwaadschema van Reagan en 
Star Wars imiteerden. Vanzelfsprekend heeft 
die ‘Hollywoodisering’ van de oorlog ook 
gevolgen gehad voor Hollywood zelf. Sinds 
de jaren negentig worden steeds meer 
patriottische films gedraaid. Op het politieke 
toneel loste de Vietnamgeneratie van 
Clinton de generatie af die nog gedetermi
neerd was door 1940-1945, maar na de 
Golfoorlog ontdekte de filmindustrie een 
nostalgie voor juist die Tweede Wereldoor
log. Saving Private Ryan (1998), The Thin 
Red Line (1999) en Pearl Harbour (2001) 
stonden misschien wel kritisch tegenover de 
oorlog, maar ze toonden toch vooral veel 
scènes uit die gerechtvaardigde oorlog te
gen het fascisme, dat met al zijn connota
ties (dictatuur, onderdrukking, intolerantie, 
etnische zuivering, enzovoort) het negatieve 
rolmodel levert, zowel voor de Amerikaanse 
politiek als voor de Hollywoodfilms.

De reclameslogan voor The Thin Red 
Line legde een verband tussen de topos van 
de eenzame strijder en de strijd tegen het 
collectieve kwaad: “Every Man Fights His 
Own War.” Voor die eenzame strijder blijft 
intussen ook het Vietnamgenre bevoegd. In 
Joel Schumachers Tigerland (2001) worden 
soldaten klaargestoomd voor Vietnam; de 
individualistische rebel, die tegen de mee
dogenloze dril in opstand komt en de oor
log bekritiseert, ontpopt zich als de ideale 
postmoderne New Economysoldaat: hij is 
de optimale leidersfiguur en van iedereen 
de beste kameraad. Intussen kregen ook re
centere interventies van de Amerikaanse 
strijdkrachten (in Bosnië en Somalië) een 
patriottische beurt in films zoals Behind 
Enemy Lines van John Moore en Black 
Hawk Dawn van Ridley Scott. Al een maand 
na de aanslagen van 11 september overleg
den Holly woodmensen met de Amerikaanse 
regering; ze beloofden dat ze de nieuwe ini
tiatieven rond de ‘War on Terrorism’ zou
den ondersteunen. Toen Black Hawk Dawn 
klaar was, organiseerde de Motion Picture 
Association een privé-vertoning voor 
Pentagonadviseurs, die zelfs nog de kans 
kregen om wijzigingen door te voeren. En 
minister van Defensie Donald Rumsfeld liet 
zich het genoegen niet ontnemen om de pre
mière in Washington DC bij te wonen.

Uiteindelijk is het in de VS gelukt alle 
mogelijke subjectposities tegelijk te bezet
ten, in een praktijk waarin oorlog, toerisme 
en massacultuur in elkaar overvloeien. Wie 
vandaag een bezoek brengt aan Ho Chi 
Minhstad koopt er zeker een T-shirt met de 
tekst “I survived Saigon”. Wij zijn allemaal 
overlevenden, veteranen van een trauma dat 
ons zowel onschuld als individualiteit ver
leent. Daarnaast zijn we eenzame Vietcong- 
strijders in de nieuwe ‘natuurtoestand’ van 
een maatschappij die wordt geregeerd door 
de organische ontwikkelingen van de markt; 
we zijn guerillero's in de ‘jungle’ van de 
‘oorlog van allen tegen allen’. Tegelijk zijn 
we de rechtmatige erfgenamen van de 
‘bloemenkinderen’: overal ter wereld zet
ten we ons in voor vrede en mensenrechten 
- ons leger helpt waar het kan. Maar eigen
lijk blijven we ook een minderheid: onze 
way of life, onze beschaving wordt overal 
en altijd bedreigd door ‘booswichten’ en 
door het ‘Kwaad’ als zodanig. “One hundred 
American Soldiers, surrounded by five 
thousand rebel fighters”, zoals in het 
tv-spotje voor Black Hawk Dawn werd ge
zegd. De strijd van die minderheid in Somalië 
heeft volgens officiële cijfers duizend 
Somali's het leven gekost; volgens alterna
tieve schattingen bedroeg het dodental tien
duizend - en de meeste slachtoffers waren 
burgers. Ongetwijfeld had John Rambo ge
lijk, toen hij in Kotcheffs film koeltjes op
merkte: “Er zijn geen onschuldige burgers.”

War Against Terror

Na 11 september is een wereldomspannende 
mobilisatieoproep uitgevaardigd. De rekru
tering voor de massaculturele oorlog draait 
allang op volle toeren en laat niemand on
beroerd. Het wordt haast onmogelijk om 
geen deel uit te maken van een leger. Te
recht merkte een New Yorkse pacifist na 
11 september op: “Vrede is de radicaalste 
eis geworden die men kan stellen.” [22] 
Naargelang je positie en je herkomst in het
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globale systeem moet je klaarstaan om de 
beschaving of de Godsstaat, de mensenrech
ten of het zelfbeschikkingsrecht van elk volk 
te verdedigen. Aan de goede kant zijn we 
stuk voor stuk een mobiliseerbaar slachtof
fer, hoeveel duizenden kilometers Ground 
Zero ook van ons verwijderd is. “De 
luchtdrukgolf die van de blast zone in 
downtown Manhattan uitging, was zo sterk 
dat ze elk lichaam in Europa heeft geraakt,” 
noteerde de dichter Durs Grünbein in een 
dagboekfragment dat hij aan de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung gaf - een uitspraak die 
al even onoprecht is als het rouwtoerisme 
naar Sarajevo, waar Europeanen “bloemen 
op het eigen graf’ gaan leggen. [23]

Maar eigenlijk is de globale rekrute
ring al voor 11 september begonnen, al be
leeft ze in de periode die op die dag is ge
volgd nieuwe hoogtepunten. Het heden 
wordt omgeturnd in een noodtoestand, 
waarin alleen de radicale metafoor oorlog 
nog in staat is om de toestand van de we
reld adequaat te representeren. Dat proces 
was al volop aan de gang toen de vliegtui
gen in New York en Washington insloegen. 
Dat bleek overduidelijk uit de vanzelfspre
kendheid waarmee de ‘politieman van de 
wereld’ het terrorisme onmiddellijk ‘de oor
log verklaarde’, in plaats van officieel de 
politionele strafvervolging te gelasten waar
mee hij op dat moment effectief begon. Op 
12 september kopte de Washington Post: 
“Dit is geen misdaad. Dit is oorlog.” — dat 
was de officiële terminologie die voortaan 
internationaal werd gevolgd. Dat het om een 
oorlog ging en dat de aanslagen een zaak 
waren voor het Navo-bondgenootschap, 
daaraan viel niet te twijfelen, hoewel aan 
een reeks volkenrechtelijke voorwaarden 
voor een oorlogsverklaring niet was voldaan 

— een natie, bijvoorbeeld, die de functie van 
vijand had kunnen vervullen.

Maar de ‘oorlog’ is allang niet meer wat 
hij ooit is geweest. De media zijn gerekru
teerd om het publiek duidelijk te maken dat 
er een oorlog woedt en dat de uitzondering 
daardoor eens te meer de regel is geworden. 
Bild-hoofdredacteur Kai Diekmann be
speurde in de gebeurtenissen van 11 septem
ber een “oorlogsverklaring aan de mens
heid”, en gehoorzaam schreven zijn head- 
linespecialisten: “De wereld in angst! Komt 
er oorlog?” Prompt beantwoordde president 
George W. Bush niet alleen die vraag, maar 
meteen ook de volgende: “We zullen deze 
oorlog winnen.” De snelle progressie van

info: 0800 160 80

de oorlogssemantiek kon je nog het best 
volgen door de evolutie van de CNN-slag- 
zinnen te bekijken: in enkele dagen tijd werd 
“America Under Attack” gevolgd door 
“New War”, dan door “War on Terrorism”, 
en ten slotte door “War Against Terror”. De 
oorlog had zich gevestigd als het handels
merk van een nieuwe normaliteit.

De rationaliteit van de massaculturele 
oorlog is verbonden met een machtsdiscours 
dat tot uiting komt in de ingrijpende 
economisering van de maatschappelijke 
verhoudingen: flexibiliteit, efficiëntie, mo
biliteit of zelfverwerkelijking ontpoppen 
zich als oorlogszuchtige normen. En zo be
vat de massaculturele oorlog waarheids- 
aanspraken die veel dieper in het dagelijkse 
leven ingrijpen dan de theorie van de oor
log gewoonlijk aanneemt. Een formulering 
van Benjamin uit 1931 komt dicht in de 
buurt van Foucault: men moet streven naar 
een “nuchterheid” die zich verzet tegen de 
mystificatie van de komende oorlog als 
magische “cesuur”, en die in de plaats daar
van in de oorlog juist “het beeld van het 
dagelijkse leven” ontdekt; wat bovendien 
betekent dat men “precies [door] deze ont
dekking zijn metamorfose in de burgeroor
log” gaat beseffen. [24]

Het is belangrijk om de aanwezigheid 
van de massaculturele oorlog als discours 
en als “beeld van het dagelijkse leven” te 
verduidelijken. Alleen zo kunnen we de 
betekenis inschatten van wat op 11 septem
ber is gebeurd, zonder te vervallen in een 
goedkope retoriek van de cesuur. Want hoe 
shockerend de gebeurtenissen ook waren 
- in Lower Manhattan had de oorlog al veel 
vroeger zijn intrede gedaan. “Wall Street gaf 
me altijd al het gevoel van een war zone”, 
schreef een vrouw uit New York na de aan
slagen in een ingezonden brief in de London 
Review of Books. Ze vertelt dat ze jarenlang 
als een huursoldaat voor verschillende be
drijven in de financiële buurt gewerkt heeft, 
tussen mannelijke collega’s van wie een flink 
aantal in de Tweede Wereldoorlog of in 
Vietnam had gevochten. “Wall Street neemt 
iedereen aan, net zoals het leger. Het maakt 
niet uit welke school je hebt bezocht of wie 
je vader was.” Zonder onderscheid werden 
alle sollicitanten verdacht van criminele 
bedoelingen; alsof het vanzelf sprak verza
melde men vingerafdrukken, nam men 
drugstests af of trok men je verleden na. Na 
haar derde baan voelde ze zich “een ge
wonde veteraan”; ze was niet opgewassen 

geweest tegen de zeventigurenweek, maar 
ze weet “dat iedereen die ’s ochtends om 
halfnegen in het World Trade Center aan de 
slag was eigenlijk een soldaat was - lang 
voordat het eerste vliegtuig zich in het ge
bouw boorde”. [25]

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens
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Deze tekst omvat delen van het boek 
Entsichert. Krieg als Massenkultur im 
21. Jahrhundert dat in 2002 verscheen bij 
Kiepenheuer & Witsch (Keulen). Op don
derdag 23 januari om 20 uur geven 
Tom Holert en Mark Terkessidis een lezing 
in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
Rozenstraat 59, 1016 NN Amsterdam 
(reserveren: 020/422.04.71).

D
e W

itte Raaf 101 •
 januari-februari 2003

5



Centre - Centrum
Foto’s over het leven in de stad

Hallepoort - Brussel

: di0A

1771-1374/2003
349,“ . . -g .‘7 a. e.e-e.

1 "n07 im" 3-'

o k,*ex. y
inb

U-G
OR

T/
iiin

-f-s

tm-- : 1

inb vi- c 3 (
CE
ç

5>

Kr®

-ari
miT

"e--A

pr te

eà
3«tM*a ,2

.7 
4*

2#Ehe - ëiubi/
I m
1 R.MTMHH-.

In
t-t

g-ife—
-.8

■ mek‘Adfi4

g

«I

6

O

8
B

à

- - C
J •

4
SP ..

-

1

» a

I

1

he dish nNakassaas 
! , " Ahnm- (=” 22

-0,33

—

saaaaazha",‘2’* - , 90 • 24g 
k- N Ta

* « ‘ysëG--
-mf-mi

--------wë T M v-m -e~ -d-±

rren #2
2"* Lak-m “9e Ee

NF
#rivnsti

y/i

roLUot tt5GmaDtut

rrmnnm.ë
:àm82ëF- ƒ . 
cenp/ohg

-W

9 
O O
0

Fred Barthes, Vincent Beeckman, Jean-Marc Bodson, 
Elisabeth Broeckaert, Raphaël Carette, Christian Carez, 
Marina Cox, Vincent Delbrouck, Patrick De Spiegelaere, 
Isabelle Detournay, Johan Jacobs, Marco Jacobs, Lucas

- Pumuue seteneivetedéreh 
. - Feserdal 

wewiseivpebsteld

Jodogne, Cécile Michel, Lieven Nollet, Marc Ots, 
Françoise Plissart, Bernard Plossu, Sébastien 
...en vele andere fotografen —

Marie* 
Reuzé

O

O 
E 
œ

■ -

4

r à
r 4ML

A .

e

a

F

C

o 
c

O

D o
g3
E S

E

Hallepoort / Zuidlaan /1000 Brussel / van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 
17 uur/toegang: 2 euro, 1 euro inlichtingen en reservaties: + 32 (0)2 534 15 18

i
. -*Ha--2

' geeta
Q

6

FiR.k; wfm-5-



Wouter Davidts

Musea en de belofte van artistieke productie
Van Centre Pompidou tot Tate Modern

In 1966 verdeelt Marcel Broodthaers een ver
zameling confituurpotten waarin uitgeknipte 
afbeeldingen van ogen zitten, over vier glas
platen die gemonteerd zijn op draadstangen. 
Hij noemt het werk Building (Les Yeux). 
Broodthaers maakt dat jaar nog werken met 
oogbokalen, maar Building (Les Yeux) is ze
ker het meest architecturale. Het lijkt wel een 
maquette van een modernistische structuur, of 
zelfs een parafrase op het Domino-projext van 
Le Corbusier.

Building (Les Yeux) is echter geen 
machine à habiter. Het is, zoals de titel aan
geeft, een machine à voir. De constructie is 
radicaal panoptisch. Ze roept de idee van 
een totale transparantie op waarbij men zo
wel van binnen als van buiten altijd ‘alles’ 
ziet. Het gebouw heeft dan ook geen bui
tenkant, en de vloeren zijn van glas. An
ders dan bij het panopticon van Jeremy 
Bentham zit de blik niet verscholen in het 
centrum van het gebouw. De blik is het ge
bouw. De panoptische blik van Bentham is 
in Broodthaers’ ‘architecturaal model’ tot 
een alomtegenwoordige ruimtelijke condi
tie verheven. Men wordt niet enkel overal 
gezien, men ziet zelf ook alles, in alle rich
tingen en (van)op eender welke plaats.

Deze allesomvattende zichtbaarheid, 
dit panoptisch panorama maakt uiteindelijk 
elke plek in het gebouw inwisselbaar. Het 
zien dat Building (Les Yeux) oproept is radi
caal onspecifiek. Als kijkdispositief is de 
constructie zo open dat er uiteindelijk niets 
te zien valt. Daarmee is het werk niet alleen 
une machine à regarder, maar - analoog aan 
Baudrillards karakterisering van het Centre 
Pompidou — une machine à faire le vide. 
Building (Les Yeux) kan gelezen worden als 
het model van een doorzichtig en leeg 
museum, dat ons niet zozeer iets toont, 
maar enkel de belofte van een absolute 
'toonbaarheid' tentoonstelt Waar Broodthaers 
echter suggereert dat de belofte fah ëéh'to
tale zichtbaarheid in zichzelf vastloopt 
- de ruimte is immers volledig met oog
bokalen volgestouwd - hebben architecten 
wel degelijk getracht een vorm te bedenken 
die ons een ‘totale zichtbaarheid’ belooft. 
Broodthaers’ werk kan gelezen wórden als 
een kritische anticipatie op architecturale 
projecten die de belofte van een totale flexi
biliteit en transparantie huldigen. Eén van 
die projecten is ongetwijfeld hét Centre 
Pompidou (1972-1977) van Renzo Piano & 
Richard Rogers dat, net zoals Broodthaers’ 
‘maquette’ Building (Les Yeux), bestaat uit 
een doosvormig volume, grote open werk
vloeren en een rigide karkas.

Centre Pompidou (1972-1977)

Marcel Broodthaers

Building (Les Yeux), 1966

Volgens de wedstrijdopgave uit 1970moest 
het Centre fungeren als een open en demo
cratisch macro-organisme, waar de bezoe
ker de producten van alle culturele praktij
ken van het moment vrij kon ‘consulteren’. 
Om aan alle verschijningsvormen van die 
hedendaagse cultuur tegemoet te komen 
- van kunst, dans en literatuur tot muziek 
en industrieel ontwerp - was een geïnte
greerde culturele infrastructuur nodig. De 
twee sleutelbegrippen van het gedetail
leerde architectuurprogramma zijn wend
baarheid (flexibilité) en doordringbaarheid 
(perméabilité). Aan de ene kant moeten de 
ruimtes zich kunnen plooien naar nieuwe 
noden; aan de andere kant moet het Centre 
een maximale ‘openheid’ en transparantie 
aan de dag leggen, zowel vanbinnen als in 
relatie tot de buitenwereld, zowel voor het 
publiek als voor de interne werking. De toe
komstige bezoeker moet vrij in en uit kun
nen lopen, en de verschillende disciplines 
moeten maximaal kunnen interageren. Het 
Centre wil vooral het hedendaagse capteren 
en de artistieke creatie bevorderen.

Dit vereist een architectuur die ervoor 
zorgt dat alles altijd en overal mogelijk is 
— én blijft. Grenzen zijn uit den boze. In de 
wedstrijdopgave wordt de idee van een tra
ditionele ruimtelijke begrenzing voortdurend 
gerelativeerd: van het begrip ‘zaal’ of ‘ver
trek’ (salie of galerie) schuift men op naar 
de vage notie ‘ruimte’ (espacé). [1] Het 
museumgedeelte moet bijvoorbeeld wel uit 
een aantal zalen bestaan, om een chronolo
gisch parcours mogelijk te maken, maar de 
vormgeving van die zalen wordt ogenblik
kelijk en met veel nadruk open verklaard:

“Ces salles ne doivent pas être conçues en 
fonction d’une certaine idée de la présenta
tion, qui fixerait définitivement leur mode 
d’utilisation. Elles doivent, au contraire, 
offrir une souplesse pour permettre, par des 
aménagements minimes, n’importe quel 
mode de présentation. Cette notion de 
flexibilité doit être entendue au sens plus 
large.” [2] Uiteindelijk moet het interieur 
van het Centre enkel nóg een ‘ruimtelijk 
continuüm’, een agglomeraat van ‘ruimtes’ 
of ‘oppervlaktes’ aanbieden.

Het winnende ontwerp van Piano & 
Rogers komt op alle vlakken aan de diverse 
eisen tegemoet: in de eenvoud van de ge
stapelde, identieke, kolomvrije plateaus, de 
gerieflijkheid van de publieke en logistieke 
circulatie, de grootschalige buitenruimtes, 
en de eenvoud van de verbindingen met het 
exterieur. De jury looft het ontwerp echter 
in het bijzonder voor de functionaliteit, 
poly valentie en flexibiliteit waarmee het op 
de veranderende en onvoorspelbare noden, 
middelen en smaken van de toekomstige 
gebruikers anticipeert: “tout est fait pour y 
attirer, y stimuler, y retenir la vie.” [3] Het 
multifunctionele en hoogtechnologische 
geraamte en de stapeling van grote open 
platforms passen voorbeeldig bij een ideo
logische agenda die draait rond actuali
sering, democratisering, demystificatie en 
globale participatie. De plateaus, echte 
‘werkvloeren’, beloven dat de kunst hier 
niet alleen gecontempleerd maar ook ter 
plekke geproduceerd zal worden. De gren
zen tussen kunstenaar en publiek zullen 
worden geslecht; het publiek zal naar be
lieven kunnen participeren en zelfs creëren.

De architecten Piano & Rogers doen er nog 
een schepje bovenop, door hun ontwerp te 
beschrijven als een reusachtige meccano set 
voor de stedelijke cultuurparticipant. [4]

In feite combineert het ontwerp van Piano & 
Rogers verschillende opvattingen over 
architecturale flexibiliteit. De componenten 
van deze boeiende synthese zitten al vervat 
in de cluster van metaforen die in de be
schrijving van het Centre, zowel het insti
tuut als de architectuur, voortdurend terug- 
keren: de fabriek, de machine en de super
markt. Piano & Rogers zijn in het bepalen 
van hun strategieën om ruimtelijke en in
stitutionele flexibiliteit mogelijk te maken, 
dan ook erg dubbelzinnig te werk gegaan.

De vertikale stapeling van identieke, 
uitgestrekte plateaus maakt het gebouw om 
te beginnen tot een extreem voorbeeld van 
een isotrope ruimte. De ruimtes tussen de 
gestapelde werkvloeren zijn immers volko
men gelijkmatig; ze zijn, zowel ruimtelijk 
als technisch gesproken, ‘hetzelfde’ in alle 
richtingen, afgezien van verschillen in 
lengte. Daarbij hebben Piano & Rogers alle 
structurele, architecturale en utilitaire ele
menten, Zoals trappen, kolommen, leidin
gen en buizen, uit het interieur weggehaald. 
In plaats van die onderdelen echter weg te 
werken in de vloer, het plafond of de wan
den - zoals gebeurde bij het Sainsbury 
Centre van Foster Associates, een ander 
paradigma van de isotrope ruimte - werden 
ze, duidelijk zichtbaar, aan de buitenkant 
‘teruggeplaatst’. Het volledige binnenwerk 
van het Centre Pompidou is tot façade ver- 
heven. Het gebouw manifesteert zich niet

door een representatieve gevel, maar toont 
het structurele karkas dat een flexibel inte
rieur mogelijk moet maken. Dit betekent 
echter niet dat het Centre ontsnapt aan wat 
Reesa Greenberg omschrijft als de “gesple
ten architecturale persoonlijkheid van veel 
postmoderne musea”. [5] Terwijl het opzich
tige vakwerk, de veelkleurige leidingen en 
de roltrappen aan de buitenkant suggereren 
dat het Centre een machine is, wacht ons aan 
de binnenkant slechts de leegte van een 
isotrope fabriekshal. Het Centre heeft zijn bij
naam, ‘de raffinaderij van Pompidou’, dus 
alleen te danken aan het extravagante 
buizenwerk van de façade. [6] Het Centre 
lijkt een raffinaderij, dat wil zeggen een fa
briek waarbij de ruimte en de machinerie 
samenvallen. In werkelijkheid wordt ech
ter de structurele leegte, het gebrek aan dy
namische uitstraling van een isotrope, lege 
fabriekshal, gecompenseerd met het beeld 
van een fabrieksmachine.

Met die machinemetafoor sluit het 
ontwerp van Piano & Rogers aan bij een 
ander paradigma van flexibiliteit, namelijk 
het onuitgevoerde Fun Palace (1961-64) van 
Cedric Price, een ontwerp voor een onein
dig flexibel, multifunctioneel en permanent 
draaiend, ontspanningscentrum in een bui
tenwijk van Londen. Bij het Fun Palace is 
er zelfs geen sprake meer van een gebouw. 
Het Fun Palace is geen loods waarin ma
chines staan opgesteld, het is zelf een ma- 
chine: een technologisch continuüm dat, 
doormiddel van een infrastructuur van kra
nen, spanten, mobiele platforms, wanden en 
circulatiesystemen, een dynamische inter
face tot stand brengt, afgestemd op een vrije 
en emanCipatorischeculturele consumptie. 
Terwijl de machinemetafoor echter vooral 
de letterlijke en spreekwoordelijke façade 
van het Centre Pompidou bepaalt, wordt het 
interieur nog het best getypeerd door dè 
metafoor van het warenhuis. Deze metafoor 
verbindt het Centre met de traditie van de 
grote, uit glas en ijzer vervaardigde 
tentoonstellingspaleizen uit de negentiende 
eeuw, met als bekendste voorbeeld het 
Crystal Palace in Londen van John Paxton 
(1850-1851). De uitgestrekte leegte van de 
modulaire en geprefabriceerde staal- 
structuur riep daar, vanuit hét negatieve, de 
fantasmatische hoeveelheden koopwaar op 
die de bezoeker op de wereldtentoonstel
lingen voorgeschoteld kreeg.

Bij een bezoek aan het Centre 
Pompidou wordt men achtereenvolgens met 
déze drie metaforen geconfronteerd. De fa
çade vergast de gretige bezoeker-consument 
op de belofte van een dynamische cultuur
productie; maar de fun and flexibility die 
volgens Reyner Banham uit de façade 
spreekt, verbergt uiteindelijk de lege en trans
parante doos van een supermarkt. [7] Het 
gebouw gedraagt zich als een ‘platonische 
loft’, maar herbergt een ‘platonische ba
zaar’, [8] De machine is zo hol als het 
Crystal Palace. Bovendien is het Centre 
Pompidou niet enkel een lege machine, 
maar bovenal, zoals Baudrillard stelt, “une 
machine à faire Ie vide”. [9] Het interieur 
kan de belofte dat alles altijd en overal mo
gelijk is, immers alleen in stand hóuden door 
‘niets’ te geven, en dus leegte aan te ma
ken. Het gebouw is op zich dus volkomen 
statisch, zoals een lege fabriekshal, en die 
hal wordt slechts een draaiende fabriek zo
dra men een secundaire architectuur instal
leert die de gewenste dynamiek mogelijk 
maakt. De radicale ‘flexibiliteit’ van het 
Centre komt derhalve neer op een uitgestelde 
opdracht voor het creëren van nieuwe archi
tectuur, een ‘pseudo-architectuur’ van pane
len en losse tentoonstellingswanden. De cu
ratoren en conservatoren worden tot regis
seur en tentoonstellingsarchitect gepromo
veerd: voor elke presentatie of mise-en-vue 
dienen ze een aangepaste mise-en-scène te 
bedenken. De flexibiliteit die het instituut 
verlangde van het gebouw, moet uiteinde
lijk door het instituut zelf worden gehand
haafd. Het instituut moet de gedroomde 
dynamiek telkens opnieuw programmeren.

De isotrope vlakte van het Centre 
Pompidou leidt slechts tot een negatieve en 
abstracte belofte van vrijheid. Ze is een 
tautologische nachtmerrie: “On peut tout y 
faire. Donc rien de vraiment efficace.” [10] 
Het architecturale vacuüm past echter ook 
in een institutionele schijnoperatie. Ook als 
instituut wil het Centre Pompidou immers 
niet meer dan een platform zijn, een neu
trale drager voor een cultuur die permanent 
in ontwikkeling is. De quasi-afwezigheid 
van de - transparante, flexibele - architec-
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tuur is de vertaling van het institutionele ver
langen om geen instituut te zijn. In de ideo
logie van het Centre wordt een fantasma- 
tische identificatie met de cultuurproductie 
verbonden met institutionele zelfverlooche
ning. De idee van culturele productie loopt 
echter op het gebouw stuk. Terwijl de werk
vloeren baden in een volkomen onproduc
tieve en statische leegte, is de idee van 
productie in de façade tot een beeld gestold, 
een beeld dat, zoals Baudrillard opmerkt, het 
ideaal van cultuurproductie opheft: “De toute 
façon, l’idéologie même de ‘production 
culturelle’ est antithétique de toute culture, 
tout comme Celle de visibilité et d’espace 
polyvalent: la culture est un lieu de secret, 
de la séduction, de l’initiation, d’un échange 
symbolique restreint et hautement ritualisé. 
Nul n’y peut rien.” [11] Waar de productie 
tot beeld wordt, is het einde van de productie 
aangebroken.

Het Centre Pompidou werd al me
nigmaal gebrandmerkt als het archetype van 
alles wat een museum niet moet zijn. Het 
zou gewoonweg ‘te veel flexibiliteit’ afle
veren. Het paradoxale van die uitdrukking 
wijst op de dubbelzinnige rol die het begrip 
flexibiliteit speelt in het museale discours, 
in het bijzonder het discours rond het Centre 
Pompidou. Het Centre is het levende bewijs 
dat architecturale flexibiliteit niet aan het 
actualiteitsverlangen van musea tegemoet 
komt, maar juist de onvervulbaarheid van 
dit verlangen openlegt. Het is dan ook het 
eerste én laatste museum dat gepoogd heeft 
om het fantasma van een totale institutio
nele wendbaarheid - van het museum als 
work-in-progress — in een architecturale 
vorm te gieten. Alleen Pontus Hulten, de 
eerste directeur van het Musée National 
d’Art Moderne, zag het als een uitdaging 
om flexibel met de architectuur om te sprin
gen. In het begin van de jaren tachtig moes
ten zijn dynamische labyrinten en sceno- 
grafieën echter wijken voor een meer duur
zame en stabiele tentoonstellingspolitiek en 
-architectuur. Onder leiding van de nieuwe 
directeur Dominique Bozo trachtte het mu-. 
seum zich te onttrekken aan het interdisci
plinaire continuüm van Beaubourg, om op
nieuw een plaats als (onafhankelijk) insti
tuut op te eisen. De tijdelijke en labyrin
tische opstelling van Hulten werd in 1986 
ingeruild voor een vast parcours, opge
bouwd uit een dubbele rij white cubes langs 
een centrale promenade. Dit ontwerp van 
de Italiaanse interieurarchitecte Gae Aulenti 
ontlokte sommigen het paradoxale com
mentaar dat het Centre Pompidou "einde- 
lijk een echt museum” bezat. [12] Waar de 
labyrintische opstelling van de jaren zeven
tig het warenhuiskarakter van het Centre 
Pompidou beklemtoonde, betekent de inrich
ting van Aulenti een terugkeer naar de sta
tige en uitgepuurde inrichting van een tradi
tioneel museum - een operatie die Daniel 
Buren ooit laconiek als “Retour à l’ordre, 
étape n° 1” betitelde. [13] Vreemd genoeg 
laat het interieur van het Centre Pompidou 
beide ‘architecturen’ naast elkaar bestaan. 
Het Centre verdraagt moeiteloos de ‘omge
keerde transformatie’ van Bozo en Aulenti.

Toch heeft Aulenti’s ingreep geleid 
tot een grondige kortsluiting van de 
flexibiliteitsbelofte van het Centre. Het 
vaste zalenparcours verhindert immers dat 
de fundamentele leegte van het Centre zich 
nog als een mogelijkheid presenteert. De 
leegte van het Centre, die de bezoeker uit
eindelijk nooit ervaart en die zich enkel aan 
de échte gebruikers (bijvoorbeeld de 
tentoonstellingsmakers) als mogelijkheid en 
belofte presenteert, werd door diezelfde 
gebruikers opgeheven. De leegte die bij 
Hulten, door het principieel tijdelijke en 
evoluerende karakter van zijn tentoon- 
stellingsarchitectuur, altijd als een perma
nente conditie aanwezig bleef, gaat in de 
vaste tentoonstellingsroute van Aulenti on
herroepelijk verloren. De uitgestrektheid 
van het isotrope platform wordt ingeruild 
voor de omschreven leegte van een zaal.

De specifieke kwaliteit van de 
isotrope sandwich van het Centre bestond 
er juist in dat, bij het afbreken van een ten
toonstelling, geen lege zaal maar de leegte 
zelf tevoorschijn kwam. Doordat de gevel 
aan alle kanten beglaasd is, verscheen bij 
het Centre Pompidou samen met die leegte 
ook telkens de stad, en keek men in de 
labyrintische tentoonstellingsarchitectuur 
hier en daar uit over Parijs. Deze kwaliteit 
wordt door de permanente ingreep van 
Aulenti geneutraliseerd. Alleen aan het uit
einde van de centraal gelegen promenade 
komt de stad nog in beeld. Het zalen
parcours is bovendien enkel langs die cen
trale promenade toegankelijk; de achter
zijde, die tot op ongeveer een meter van de 
glasgevel komt, is volledig gesloten. Daar
mee bezitten niet alleen de tentoonstellings-
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Renzo Piano & Richard Rogers

Centre Pompidou, Parijs, 1977

ruimtes een achter- en buitenkant, maar 
wordt de isotrope ruimte van het Centre in 
haar totaliteit met een buitenkant opgeza
deld. De zogenaamde transparantie tussen 
de buitenwereld en het museuminterieur is 
volledig opgeheven.

Hotel Palenque (1969-72)

Wanneer Robert Smithson in 1969 Mexico 
bezoekt, samen met zijn vrouw Nancy Holt 
en zijn galeriste Virginia Dwan, maakt hij 
geen foto’s van de wereldberoemde 
Mayaruïnes maar van het bouwvallige ho
tel waar hij verblijft, Hotel Palenque. Niet 
de ruïnes van oude beschavingen fascine
ren hem, maar die van zijn eigen tijdsge
wricht. Als Smithson in 1972 wordt uitge
nodigd voor een lezing aan de Universiteit 
van Utah in Salt Lake City, gebruikt hij de 
foto’s voor een voordracht die het midden 
houdt tussen een performance, een serieuze 
academische lezing en een ironisch reisver
slag. Bij momenten leest zijn beschrijving 
van de schamele architectuur als een heuse 
parodie op het sérieux van het heersende 
kunst- en architectuurdiscours. Een banaal 
gebouw dat per definitie buiten de architec- 
tuurcanon valt, verheft hij tot paradigma van 
architectuur. Hoewel zijn tekst een loopje 
neemt met elke vorm van architectuur
kritiek, bezit Hotel Palenque een onmisken
baar architectuurkritisch potentieel. De tekst 
ontwikkelt meer bepaald een bijzonder per
spectief op architecturale noties als func
tionaliteit en flexibiliteit.

Wat Smithson fascineert in Hotel 
Palenque, is dat het gebouw elke logica 
ontbeert. Hotel Palenque is een ‘oceanische’ 
plaats. Geen enkele plek onderscheidt er 
zich van een andere, er is geen hiërarchie 
en elke transparantie ontbreekt. Bovendien 
verkeert het gebouw in een voortdurende 
staat van opbouw en afbraak, wat Smithson 
herinnert aan de “ruins in reverse” die hij 
in het “zero panorama” van Passaic had 
beschreven: “buildings [that] don’tfall into 
ruin after they are built, but rise into ruin 
before they are built.” [14] Terwijl het ho
tel aan één zijde wordt uitgebreid en ver
bouwd, worden andere stukken gewoon 
verwaarloosd: “It’s not often that you see 
buildings being both ripped down and built 
up at the same time.” [15] Men lijkt niet te 
kunnen kiezen tussen verleden en toekomst, 
en dus houdt men het gebouw in een gedu
rige werftoestand: een onafgewerkt heden.
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Hotel Palenque is een bouwproject én een 
bouwval — een ruïneus work-in-progress.

De structuur van het hotel is door
drongen van wat Smithson, in een parafrase 
op het begrip de-differentiatie van Anton 
Ehrenzweig, als de-architecturization om
schrijft. De-architecturization is geen be
wuste strategie — er is op de werf van Hotel 
Palenque geen bouwvakker, laat staan een 
architect te bespeuren—maar een fenomeen 
dat de architectuur ‘overkomt’. Het duide
lijkste voorbeeld van de-architecturization 
vindt Smithson in een stel uitstekende 
wapeningsstaven van een vloer: “At one 
point they evidently decided to build some 
floors, and decided that that wasn’t a very 
good idea so they demolished them, but left 
this spiky, irregular, cantilevered effect 
coming off the side of the wall.” Waar die 
structuur uiteindelijk voor moest dienen, 
doet er niet toe: “I mean, it sort of defies all 
functionalism.” Van de helft van de ruim
tes of constructies is de functie inmiddels 
onduidelijk of onbestaand; indien deze plek
ken al een functie verraden, zoals de dans
zaal en het zwembad, dan zijn ze buiten 
gebruik of wordt hun gebruik door de ar
chitectuur zelf onmogelijk gemaakt. De ste
nen aan de komrand van het zwembad zijn 
bijvoorbeeld zo scherp dat de zwemmers 
hun armen en benen zouden verwonden. De 
architectuur van Hotel Palenque is een vat 
van oningeloste beloftes: “it sort of promises 
something but doesn’t deliver.”

Door die systematische onbruikbaar
heid verzaakt de architectuur aan de illusie 
dat ze op een toekomstig gebruik zou kun
nen anticiperen. “Evidently they wanted a 
swimming pool at one time,” aldus Smithson, 
“and they built this swimming pool but 
actually, when you come to a place like this 
nobody wants to swim.” Wanneer Smithson 
merkt dat bij enkele kamers het dak ont
breekt, herkent hij daarin een bijzondere 
voorzienigheid: “you never know when you 
might have some traveller, some tourist who 
comes to the hotel and wants a place that 
doesn’t have a roof on it. So they are very 
canny like that.” Een dergelijke ‘absurde’ 
voorzienigheid brengt vooral aan het licht 
dat niets te voorzien valt. Het is onmogelijk 
om op toekomstig gebruik te anticiperen of 
om up to date te blijven. Het gebruik van 
architectuur ontsnapt in laatste instantie aan 
elke gebouwde doelmatigheid. In Hotel 
Palenque heeft de architectuur haar func
tionaliteit opgeschort; wat overblijft is haar 

flegmatieke aanwezigheid. Losstaande ko
lommen hebben elke betekenis verloren; 
een stuk vloer roept alleen nog het beeld 
van een vloer op. Voortdurend loopt de ar
chitectuur vast in haar eigen ‘tekens’ en 
‘beelden’. “And here you can see this kind 
of meaningless pillar of some sort that was 
evidently the beginning of some structure 
but it doesn’t really matter [...].” De archi
tectuur van Hotel Palenque neemt deze 
functionele willekeur tot grondstelling, en 
vindt in de systematische twijfel aan elke 
functionele logica haar modus operandi. De 
bouwactiviteit is radicaal ongericht, ze ge
beurt in het ongewisse, zomaar: “everything 
is completely random arid done to please 
somebody’s everyday activity.”

Waar het Centre Pompidou de droom 
van onbeperkte mogelijkheden omzet in een 
‘oningevulde’ architectuur - een architec
tuur ‘van de nulgraad’ - zet Hotel Palenque 
de belofte van flexibiliteit om in een leven
dige bouwpraktijk. Het gevolg is een archi
tectuur die permanent ruïnes baart. Hotel 
Palenque toont hoe de tautologische belofte 
dat alles altijd en overal mogelijk is, om
slaat in haar negatief equivalent: niets is 
nooit of te nimmer mogelijk. In die zin kan 
men Hotel Palenque opvatten als een alle
gorie van het Centre Pompidou. Ook in het 
Centre wilde men alle mogelijkheden open
laten, met als gevolg dat er ‘niets’ mogelijk 
is, tenzij men ‘onafgebroken’ nieuwe voor
waarden schept. Daardoor vormt de vlakte 
van het Centre het permanente schouwto
neel van (tijdelijke) bouwwerken. Om de 
actuele cultuurproductie op de huid te kun
nen zitten, moet het instituut zich dag na 
dag, tentoonstelling na tentoonstelling, op
nieuw uitvinden. Daardoor bevindt het zich 
in een permanente werffase, en baart het 
voortdurend ruïnes. Deze voortdurende be
drijvigheid heeft bovendien iets wille
keurigs. Achter een gevel die elke activiteit 
al bij voorbaat in het teken van een onge
breidelde productiviteit plaatst, en in een 
interieur waar elke creatieve daad een aan
gepast decor verdient, krijgt elke daadwer
kelijke productie iets van een gratuit spel, 
van vermakelijk theater.

Temporary Contemporary (1983)

De idee van het museum als work-in- 
progress is vandaag nog steeds populair, al 
krijgt ze thans een andere architecturale 
vertaling. Zo opteert men doorgaans niet 
meer voor een nieuwbouw, zoals bij het 
Centre Pompidou in Parijs, maar voor de 
reconversie van (meestal) industriële ruim
tes. Bij het recente Tate Modem werd de 
architecten bijvoorbeeld niet gevraagd om 
het institutionele programma in een opera
tionele vorm te gieten, en dus een museum- 
als-cultuurfabriek te ontwerpen, maar om 
een bestaande turbinehal tot museum te 
transformeren. Tate Modem is daarmee 
exemplarisch voor de verschuiving van het 
museum als gebouwde naar het museum als 
gerecupereerde fabriek, een ontwikkeling die 
Helen Searing al in 1994 als “the hottest trend 
in museum design” karakteriseerde [16], en 
die overigens ook past in de herwaardering 
van vacante industriële sites en structuren 
in het postindustriële tijdperk.

Eén van de vroegste en invloedrijk
ste voorbeelden van een dergelijke recon
versie is het in 1983 geopende Temporary 
Contemporary in Los Angeles. De stad wil 
aanvankelijk alleen een gloednieuw mu
seum bouwen, maar omdat het bouwproces 
vertraging oploopt en men in 1984, het jaar 
van de Olympische Spelen, toch met een 
museum wil uitpakken, besluit men naar een 
tijdelijke ruimte uit te kijken. Onder leiding 
van Frank Gehry, wiens sterallures op dat 
moment nog beperkt zijn, wordt een oude 
politiegarage tot tentoonstellingsruimte 
omgebouwd. Omdat Gehry ervan uitgaat 
dat dit gebouw het werk van levende kun
stenaars zal herbergen, tracht hij zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de vermeende 
biotoop van de hedendaagse artistieke 
productie. Dat meent hij te doen door zo 
weinig mogelijk in te grijpen en de ruimte 
dus zo ruw mogelijk te laten: “I did not do 
anything there. I only swept the floor.” [17] 
Het resultaat wordt dan ook geprezen om
dat het zo dicht bij de loftachtige kunste
naarsstudio aanleunt. Men heeft kennelijk 
het gevoel dat de werken weer thuiskomen. 
Nog opmerkelijker is echter het (eveneens 
positieve) commentaar op de flexibiliteit 
van Gehry’s verbouwing, een flexibiliteit 
die men niet alleen toeschrijft aan het sys
teem van losstaande, witte wanden, maar 
meer nog aan het feit dat Gehry het rauwe 
karakter van de loods respecteerde. De 
onpretentieuze en improvisatorische uitstra
ling van het gebouw maakt de isotrope be
lofte dat alles altijd en overal mogelijk is,
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blijkbaar een stuk geloofwaardiger. De 
ruimte van het Temporary Contemporary 
bezit niet alleen een flexibele infrastructuur, 
ze weet die flexibiliteit ook nog eens tast
baar te maken door haar ‘onafgewerkt’ ka
rakter en haar ruwe patina - het is als het 
ware een ruwbouw. Het gebouw belichaamt 
dus de belofte van een ongeremde productivi
teit, louter en alleen door ze te evoceren. Een 
commentaar van het tijdschrift Baumeister 
is in dit verband typerend. Het tijdschrift 
merkt enerzijds de gelijkenis op tussen het 
interieur van de ‘hal’ van het Temporary 
Contemporary en van de Neue Nationalgalerie 
van Mies van der Rohe in Berlijn; de twee 
musea delen immers hun uitgestrekte ruimte 
en hun flexibele tentoonstellingsarchitectuur. 
Vervolgens merkt Baumeister op dat de ar
chitectuur van beide gebouwen desondanks 
een totaal andere aanpak suggereert: “Dort 
is sie imponierende Baukunst, hier Rohbau, 
dort ist sie für solche Ausstellungen oft 
hemmend, hier einladend zum Weiter- 
bauen.” [ 18] Alleen al het feit dat de ruimte 
van de Neue Nationalgalerie ontworpen 
werd, is blijkbaar een rem op haar flexibili
teit. De ruimtelijke organisatie is dezelfde, 
maar de look maakt het verschil: aan de ene 
kant de bewuste vormgeving van een archi
tect, aan de andere kant de nochalante doe- 
het-zelf aanblik van een loft.

Anders dan het Centre Pompidou 
heeft het Temporary Contemporary blijkbaar 
geen scenografie nodig om de anonimiteit 
van de ruimte te compenseren. De loods 
straalt vanzelf ‘persoonlijkheid’ uit. Volgens 
Alex Katz overtreft de flexibiliteit van het 
Temporary Contemporary dan ook die van 
het Centre Pompidou: “I think Beaubourg’s 
a mess. Flexible space works sometimes - 
at the Temporary Contemporary it’s abso
lutely sensational. Most of the artists I know 
love that space.” [19] Wat het Temporary 
Contemporary vooral uniek maakt, is haar 
figuurlijke flexibiliteit. Het gebouw ‘straalt 
iets uit’ en weet kunstenaars daardoor te 
prikkelen, zodat zij er aan de slag willen 
gaan. Wanneer Frank Gehry zelf de open
heid en toegankelijkheid van het gebouw 
als grootste troeven aanhaalt, verwijst ook 
hij duidelijk naar het aura en niet naar de

RobertSmithson- 
— 
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infrastructuur van het gebouw: “A lot of 
artists like it because it’s not a fixed place. 
You can come in and kick around, build 
something huge.” [20] Niet de ruimtelijke 
organisatie maar het informele karakter van 
de ruimte maakt dit museum tot een werk
plaats. Dit productiegevoelige cachet krijgt 
nog meer nadruk wanneer in 1986 de ge
plande nieuwbouw van Arata Isozaki op 
Bunker Hill, een helling in het centrum van 
Los Angeles, wordt ingehuldigd. Het ge
bouw van Isozaki is fundamenteel ‘anders’, 
want het is als museum gedacht en ontwor
pen. Het exterieur draagt overduidelijk de 
signatuur van de architect en het interieur 
onderscheidt zich door een sobere inrich
ting en een geraffineerde afwerking. Het 
MoCA verbindt deze verschillen echter on- 
middellijk met twee duidelijk onderscheiden 
programma’s, alsof de twee gebouwen daar 
uit zichzelf om vragen. In de openingsten- 
toonstelling van de collectie, Individuals: 
A Selected History of Contemporary Art, 
1945-1986, presenteert men de werken die 
gemaakt zijn tussen 1945 en 1965 in de 
‘museale’ ruimtes van Isozaki's gebouw, ter
wijl de kunst van latere datum in Gehry's ver
bouwing wordt ‘geïnstalleerd’ - of zoals 
Peter Plagens sneerde, “the historie, Clean 
Gene stuff in Isozaki’s edifice and the 
contemporary floorscratchers down at the 
T.C.” [21] De vijf site-specific installaties die 
het museum bestelt bij Robert Irwin, James 
Turrell, Richard Fleischner, Chris Burden en 
Richard Serra worden bovendien als van
zelfsprekend in en rond het Temporary 
Contemporary gesitueerd. Het Temporary 
Contemporary is de plek waar zogenaamd 
‘alles kan’, terwijl sommige ingrepen in 
Isozaki’s museum duidelijk not done zijn.

Het ‘rauwe’ karakter van het 
Temporary Contemporary voldoet niet en
kel aan de eisen en wensen van de kunste
naars, maar vooral aan het verlangen van 
het museum om die kunstenaars onvoor
waardelijk ter wille te zijn. Met het 
Temporary Contemporary beschikt het 
MoCA over een plek waar het kunstenaars 
carte blanche kan geven: de ruimte ver
draagt het toch. Meer nog, door haar uitge
strektheid en vooral haar rauwheid vormt

deze ruimte een inspirerende context: ze 
nodigt uit om te ‘rotzooien’. Het Temporary 
Contemporary past uitstekend in wat Pedro 
Lorente “the hommage of the art museum to 
the artist’s studio space” heeft genoemd. [22] 
Musea die als centra voor artistieke productie 
willen optreden, spiegelen zich aan het type 
ruimte dat met die productie geassocieerd 
wordt. De artistieke werkzaamheden in de 
lofts van SoHo New York, maar ook in an
dere Amerikaanse steden, heeft dat type 
ruimte een onmiskenbaar aura verleend. De 
tot studio en tentoonstellingsruimte getrans
formeerde lofts van SoHo vormden aan het 
eind van de jaren zestig en in de loop van 
de jaren zeventig de bakermat van de 
Alternative Spaces Movement, een bewe
ging die symbool staat voor de ontwikke
ling van institutionele en ruimtelijke mo
dellen voor artistieke zelfbeschikking. Daar
bij komt dat de krachtige beelden van de 
tentoonstellingen en performances in de 
grootschalige lofts van SoHo nog steeds tot 
de verbeelding spreken. Ze suggereren een 
verregaande symbiose tussen de ruimte en 
het gepresenteerde of uitgevoerde werk. We 
hebben het gevoel dat het ‘daar gebeurde’. 
De werken ‘hoorden er thuis’. De loft staat 
symbool voor een tegelijk gewortelde én 
ongebonden kunstproductie. Industriële of 
loftachtige ruimtes symboliseren de afwe
zigheid van de architect én, daarmee ver
bonden, het ruimtelijk zelfbeschikkingsrecht 
van de kunstenaar.

Ook bij reconversies van indus
triële ruimtes tot musea staat de ver
dwijning van de architect, die nu zelfs 
geen non-architectuur meer mag ontwer
pen, ten dienste van een institutionele 
verdwijnoperatie. Door ruimtes te recupe
reren waar de hedendaagse kunst zich ‘thuis’ 
voelt, verhult het instituut dat het zelf, door 
die ‘natuurlijke biotoop’ te programmeren 
en te ensceneren, onvermijdelijk interve
nieert. Het kritisch failliet waar dit plagiaat 
op uitloopt, manifesteert zich glashelder in 
het werk Exposing the Foundations of the 
Museum dat Chris Burden realiseert voor de 
openingstentoonstelling in 1986. Burden legt 
niet de funderingen van het nieuwe MoCA 
Bunker Hill bloot, maar gooit de betonnen

vloer van het Temporary Contemporary 
open. Een dergelijke ingreep zou de plecht
statige ruimtes van het nieuwe museum ge
weld hebben aangedaan. De oude politie- 
garage daarentegen verdraagt dit probleem
loos, en moedigt zo’n inbreuk zelfs aan. Op 
het eerste gezicht doet Burdens gedrag in 
het Temporary Contemporary denken aan 
een puntige uitspraak van Jeffrey Lew over 
de ruimte van 112 Greene Street, één van 
de meest gereputeerde Alternative Spaces 
van New York in het begin van de jaren ze
ventig: “In most galleries you can’t scratch 
the floor. Here you can dig a hole in it. 
Gordon Matta even dug up the base
ment.” [23] De vrije omgang met de ruimte 
waar Jeffrey Lew naar verwijst, hangt in 
7/2 Greene Street echter niet samen met het 
rauwe karakter van de ruimte. De vrijheid 
van de Alternative Space zit in het pro
gramma, dat zich onderscheidt door een 
radicale gebruiksvrijheid en een experimen
tele mentaliteit. In vergelijking met de graaf
werken en uitsnedes van Matta-Clark heeft 
de geste van Burden iets pathetisch. Burden 
ondergraaft het museum niet, maar gooit de 
vloer om van die vleugel waarin het mu
seum zich alternatief opstelt, en waar het 
dergelijke ‘subversieve’ ingrepen zelf op het 
programma zet. Het échte museum - de 
vleugel waar het MoCA zich door de archi
tectuur én het programma als museum pre
senteert - kan (of mag) Burden niet aanra
ken. Zijn vrijheid is dus per definitie het re
sultaat van een schijnoperatie.

Het MoCA Los Angeles plagieert de 
‘mentale gebruiksvrijheid’ van 112 Greene 
Street om ze in het rauwe karakter van de 
industrieel ogende ruimte te fetisjeren. Een 
architectuur die per definitie ‘alternatief’ 
zou zijn, wordt door het museum als een 
simulacrum van productiviteit en gebruiks
vrijheid ingezet - alsof de alternatieve ver
pakking van de architectuur al een alterna
tief programma garandeert.

Tate Modern (1994-2000)

In enkele jaren tijd is de officieuze non-stijl 
van de geconverteerde industriële ruimte of 
loft uit de jaren zeventig, het toonbeeld ge
worden van de officiële ideologie van het 
antimuseum. Anders dan bij het Centre 
Pompidou - de eerste exponent van het anti- 
museum - wordt de architectuur niet langer 
geacht een aangepaste drager te ontwerpen 
voor het museum-als-productiecentrum. Zij 
moet het museum restylen naar het model 
van die ruimtes waarin kunstenaars de laat
ste decennia hebben geleefd en gewerkt. De 
loft fungeert als prototype van een avant- 
gardistische mise-en-scène; ze vormt het 
decor dat de kunstproductie binnen de 
museummuren moet 'herwortelen'.

Met Tate Modem kiest een historisch 
en prestigieus kunstmuseum voor het eerst 
voor een dergelijke ‘productievriendelijke’ 
mise-en-scène. Vanaf het begin verkondigen 
de initiatiefnemers van Tate Modem dat ze 
niet willen toegeven aan de vraag naar 
spraakmakende signatuurarchitectuur of 
architecturale prima donna’s. De reconversie 
van een oude krachtcentrale zal een andere 
architecturale splendeur opleveren. In een 
interview met Cynthia Davidson van 
Any Corporation stelt de directeur van de 
Tate Gallery en bezieler van Tate Modem, 
Nicholas Serota, dat men geen neutrale op
lossing nastreefde, maar een karaktervolle 
architectuur. Het paradigma van ‘neutrali
teit’, dat Serota gelijkschakelt met de 
white cube, zou immers bij veel recente 
musea tot een schizofrene architectuur heb
ben geleid, waarbij een opvallend exterieur 
en een expressieve vestibule contrasteerden 
met de steriliteit van de anonieme tentoon- 
stellingsruimtes. Ook het paradigma van de 
flexibele box moet het bij Serota ontgelden. 
De hoogtechnologisch uitgeruste platforms 
van het Centre Pompidou resulteren in een 
vluchtige atmosfeer waarin de kunst zich 
allerminst op haar gemak voelt. Een flexi
bele tentoonstellingsruimte is volgens 
Serota al even karakterloos als een white 
cube.

De oplossing ziet Serota in het verbou
wen van industriële panden. De reconversie 
van dergelijke ruimtes biedt volgens hem 
hét alternatief voor de drie architecturale 
presentatiemodellen die in de kunstwereld 
toepassing vinden, namelijk de white cube, 
de flexibele container en de architecturaal 
expressieve museumruimte. Een industriële 
ruimte of loft is immers neutraal, maar niet 
zo aseptisch als een white cube; ze is flexi
bel, maar weet de vluchtigheid van een 
flexibele box te vermijden; ze bezit identi
teit, maar verliest zich niet in architecturaal 
vuurwerk. Een industrieel pand bezit een 
eigen identiteit, heeft een verleden, en 
dwingt de architect tot een respectvolle
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omgang. De belangrijkste troef van derge
lijke gebouwen lijkt voor Serota echter hun 
patina te zijn. Deze gebouwen bezitten de 
diepe glans van het verleden, en precies dat 
aura zouden nieuwe - zowel flexibele, neu
trale als opzienbarende - musea missen.

Al deze kwaliteiten zouden volgens 
Serota garanderen dat kunstenaars in der
gelijke ruimtes graag aan de slag gaan. In 
de aanloop van de wedstrijd werd overigens 
een rondvraag georganiseerd, waarin kun
stenaars om hun favoriete ruimtes werd ge
vraagd. Dit bleken inderdaad vooral indus
triële ruimtes te zijn - nieuwe musea wer
den hooguit als te mijden geciteerd. Voor 
Serota bewijst dit niet alleen de verbonden
heid van de recente kunstproductie met deze 
ruimtes; hij ziet er ook een reden in om Tate 
Modem - dat kunst toont vanaf het einde 
van de negentiende eeuw — in zijn geheel 
als een werkplaats te beschrijven. Terwijl 
Serota de museumruimte aanvankelijk als 
een schouwplaats opvat, met name een 
plaats waar ‘de toeschouwer zich wil con
centreren op objecten’, legt hij in de loop 
van zijn betoog steeds meer de nadruk op 
het museum als oord van productie: een 
plaats waar kunstenaars ‘intrekken’ en aan 
de slag gaan. Met cynisch gemak duidt hij 
de voorkeur van kunstenaars voor bestaande 
in plaats van nieuwe architectuur vanuit een 
romantisch drogbeeld van een alternatieve, 
vuile en met mysterie overgoten plek: 
“I think that art and artists are deeply 
involved with memory, and they sometimes 
have a tough time moving into a brand-new 
house and making it sufficiently dirty. There 
is sufficient patina on this building for the 
art to be comfortable rather than simply on 
show.” [24]

Serota wil doen geloven dat het au
reool van de werkplaats, dat te danken is 
aan het dirty karakter van de loft, op alle 
kunstwerken afstraalt die in het museum 
‘verblijven’. De loft verleent elk werk een 
surplus aan oorspronkelijkheid, ze omhult 
alles met een aura van productie. Een pre
sentatie in een dergelijke ruimte is dus niet 
zomaar een presentatie. De kunst voelt er 
zich echt thuis. Louter en alleen door de 
architectuur, zo suggereert Serota, slaagt het 
museum erin de conditie van het tentoon
stellen te overstijgen. De architectuur zou 
de ontwrichting die elke presentatie met zich 
meebrengt, op haar eentje ongedaan kun
nen maken. De sfeer van het gebouw zorgt 
ervoor dat het ‘authentieke’ moment van de 
productie in elke presentatie doorleeft, en 
dat de kunst die door de operatie van het 
museale bevriest, wordt ‘gereanimeerd’.

Het geloof dat de hedendaagse kunst 
zich enkel nog thuisvoelt in industriële pan
den, is echter niet alleen gebaseerd op het 
feit dat kunstenaars daar werkten en woon
den; dergelijke ruimtes staan ook symbool 
voorde drang van kunstenaars om het starre 
institutionele circuit te verlaten. De belang
rijkste tentoonstellingen van hedendaagse 
kunst van de laatste decennia, zo weten de 
initiatiefnemers van Tate Modem, hebben 
zich buiten de traditionele kunstcontext af
gespeeld, op ‘alternatieve plaatsen’, of in 
elk geval elders. Het museum moet zich dus 
koste wat kost aan die plekken spiegelen: 
“In creating a new museum at the end of 
the twentieth century we have the ambition 
to provide an institution in which the pre
sent can be set against the past in a manner 
that sometimes allows for dislocation and 
even disruption. It will sometimes involve 
the presentation of art in ‘raw’ spaces.” [25] 
De populariteit van de loft vindt net als het 
succes van de zogenaamde stadstentoon
stelling zijn oorsprong in een afgunst van het 
museum jegens de avontuurlijke praktijken 
van de kunst op allerlei ‘afgelegen’ plekken. 
Tegenover de institutionele ruimte van het 
museum worden deze plekken - industriële 
panden, kantoren, publieke gebouwen of 
de stedelijke buitenruimte - steeds als 
off-circuit ervaren. Dat maakt ze tot een 
place to be. Omdat de musea niet de indruk 
willen wekken dat ze achter de nieuwe kunst
vormen aanlopen, verzinnen ze een strate
gisch antwoord op de massale museum- 
vlucht. Twee pistes staan het museum ter 
beschikking: ofwel ontvlucht het museum 
zichzelf, en organiseert het allerlei initia
tieven waarbij kunstenaars en museum sa
men het gebouw verlaten; ofwel tracht het 
museum het buiten te interioriseren, door 
bijvoorbeeld haar ruimtes aan het buiten
gebied te spiegelen. Beide opties draaien 
echter onvermijdelijk uit op een fetisjering 
van het buitengebied en gaan voorbij aan 
de oorspronkelijke inzet van de artistieke 
praktijken die zich met dat buitengebied 
hebben verbonden. Het museale verlangen 
om ‘buiten de begane paden te treden’, re
sulteert immers niet in een stap in dat buiten
gebied, maar in een tragikomische mobili-
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satie van de kunst om de ‘openbare ruimte’ 
te bezetten, ofwel in een architecturale si
mulatie van het alternatieve karakter van 
dat buitengebied in het museum zelf. Pro
blematisch aan beide ondernemingen is de 
illusie dat het museum de kunst een nieuw 
‘thuis’ kan schenken door haar opnieuw te 
verbinden met de plekken waar ze ooit 
thuis zou zijn geweest. Door het ‘elders’ 
van een alternatieve plek als een imaginaire 
plek van oorsprong te concipiëren, wordt 
het displacement dat dit ‘elders’ impliceerde, 
tot een fantasmatische plek van bestemming 
omgetoverd: een Saint-Elsewhere. [26]

De tentoonstelling als moment 
en plaats van differentie

Tijdens zijn verblijf in Hotel Palenque, in 
1969, maakt Robert Smithson een werk uit 
de Mirror Displacements. Op verschil
lende plaatsen in het landschap van Yucatan, 
gaande van de jungle tot de kust, brengt hij 
telkens een twaalftal vierkante en rechthoe
kige spiegels aan. Deze ‘installaties’ van spie
gelende oppervlakken worden gefotogra
feerd en onmiddellijk daarna weer afgebro
ken. De foto’s verschijnen samenmet een 
verslag getiteld Incidents of Mirror-Travel 
in the Yucatan in het septembernummer van 
het tijdschrift Artforum. Tijdens de lectuur 
van het tijdschrift rijst de vraag waar het 
eigenlijke ‘werk’ zich nu bevindt en waar
uit het bestaat. Valt het werk samen met de 
tijdelijke ‘incidenten’ in het landschap, met 
de spiegels, de foto’s of de gepubliceerde 
tekst? Het ‘werk’ hoort binnen geen van 
deze media echt thuis; elke verschijning van 
het werk verwijst weer naar elders, De spie
gels worden op verschillende plekken op
gesteld, en dit gebeurt steeds maar tijdelijk. 
Spiegels verbinden zich ook nooit ondub
belzinnig met de plaats waar ze zich bevin
den; ze weerspiegelen altijd een andere 
plaats dan de plaats die ze innemen. De spie
gels zijn dus plaatsloos én keren op verschil
lende plaatsen terug; het zijn displaced 
displacers. Tenslotte is het werk alleen toe
gankelijk via fotografische en geschreven

Robert Smithson

Mirror Displacements, Yucatan, Mexico, 1969

herinneringen. De ervaring van het werk is 
dus al bij voorbaat ontwricht, en dat maakt 
volgens Smithson wezenlijk deel uit van het 
werk. Als het werk nog ergens te bekijken 
valt, daft is dat altijd ‘elders’: “Yucatan is 
elsewhere.” [27] Uiteindelijk bestaat Mirror 
Displacements uit het spanningsveld tussen 
de plek(ken) zelf, en de tekstuele, fotogra
fische en cinematografische verslagen.

Smithson begrijpt een ‘plaats’ als een 
vectoriële relatie: de concrete plek — de 
site - is slechts één punt in een semantisch 
netwerk, het is een tijdelijk doel van een 
reis of verblijf dat in foto’s of tekst - wat 
Smithson de nonsite noemt — ‘verslagen’ 
wordt. De plek is geen unieke of afgelijnde 
plaats voor een alomvattende ervaring, zo
als de fenomenologische plek van Richard 
Serra; ze maakt deel uit van een netwerk 
van plaatsen die allemaal naar ‘elders’ ver
wijzen. In de constellatie van betekenis- 
dragers waaruit een site-nonsite bestaat, kan 
men noch een plek van productie, noch een 
plek van presentatie onderscheiden. Omdat 
elke verschijning van het werk (in een ten
toonstelling of een publicatie) naar elders 
verwijst en dus al bij voorbaat ontwricht is, 
heeft het volgens Smithson geen zin om de 
presentatie - bijvoorbeeld door middel van 
architectuur - alsnog een oorspronkelijk 
karakter te verlenen. Wezenlijk aan de pre
sentatie is immers dat het werk zich 
elsewhere bevindt, ergens tussen de site en 
de nonsite, en dat de oorsprong altijd al ver- 
loren is gegaan. De pogingen van musea om 
door hun architectuur een levendige biotoop 
tot stand te brengen, zijn er alleen op ge
richt dit ‘elders’ te verdoezelen. Ook musea 
zijn presentatiemachines, en dat moeten ze 
niet ontkennen: “The museums are being 
driven into a kind of paralyzed position, and 
I don’t think they want to accept it, so they’ve 
made a myth out of action: they’ve made a 
myth out of excitement: and there’s even a 
lot of talk about interesting spaces. They’re 
creating exciting spaces and things like that. 
I never saw an exciting space. I don’t know 
what a space is. Yet, I like the uselessness 
of the museum.” [28] Architectuur kan het
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museum niet reanimeren. Ze kan niet red
den wat tijdens de operatie van het museum 
verloren gaat.

Daniël Buren heeft deze gedachte 
verder scherpgesteld in de tekst Fonction 
de l’architecture uit 1971. De conflictueuze 
verhouding van kunst tot architectuur - al 
dan niet museumarchitectuur - moet niet 
opgelost maar op de proef gesteld worden. 
Het punt waarop werk en plek elkaar krui
sen, situeert zich volgens Buren elders, bui
ten het werk en buiten de plek zelf: “Le point 
d’intersection [...] entre une oeuvre et son 
lieu (le lieu d’où elle est vue), se trouve 
quelque part “ailleurs”, en dehors de l’oeuvre 
et plus tout à fait dans le lieu, point central 
continuellement décentré et point en marge, 
affirmant du même coup sa différence.” [29] 
In iedere tentoonstelling vindt dit ‘elders’ 
plaats; iedere tentoonstelling schept een 
plaats waar het kunstwerk openbaar wordt 
gemaakt, maar het kruispunt tussen werk 
en plek - het punt waar dit gebeuren zelf 
plaatsvindt - is altijd elders. Daarbij kan 
Le point d’intersection zowel in termen van 
plaats als van tijd begrepen worden. Le point 
d’intersection verwijst zowel naar het punt 
waar werk en plek elkaar kruisen, als naar 
het moment waarop werk en plek op het punt 
staan elkaar te kruisen.

Op het kruispunt van werk en plek 
situeert Buren de discursieve praktijk van 
de tentoonstelling. Het tentoonstellen valt 
niet met het werk samen, en evenmin met 
de plek; in het tentoonstellen wordt juist het 
onderscheid tussen werk en plek gearticu
leerd. Opdat een werk zichtbaar wordt, moet 
het zich immers onderscheiden van de plek 
waar het verschijnt; het moet een verschil 
maken. Daarom kan het kader waarbinnen 
een kunstwerk verschijnt, nooit ideaal zijn. 
Architectuur die doet alsof ze voor de kunst 
gemaakt is, getuigt per definitie van wat 
Buren een “bedrieglijke architecturale dis
cretie en neutraliteit” noemt. Hoe het kader 
van het kunstwerk er ook uitziet, leeg of vol, 
kaal of aangekleed, het kunstwerk is er nooit 
thuis. Het kader is nooit een vanzelfspre
kende atmosfeer, het is altijd een discursieve

1 o



constructie. Daarom heeft het voor Buren 
weinig zin om bijvoorbeeld het karakterloze 
van de platforms in het Centre Pompidou te 
compenseren met een zogenaamd karakter
volle omgeving. Of het werk nu op een lege 
vlakte dan wel in een knusse alternatieve set
ting vertoeft, het houdt zich sowieso ‘elders’ 
op. Het kader draagt er alleen toe bij dat dit 
‘elders’ telkens op een andere manier gearti
culeerd wordt; de discursieve bewerking die 
het kader doorvoert, is telkens verschillend.

De exploratie van de ruimte door de 
minimal art, in de jaren zestig, is uitgemond 
in het bezetten en exploreren van ruimtes 
die men niet meer onmiddellijk als traditio
nele kunstruimtes kan identificeren, en die 
zich ‘elders’ bevinden. Maar dit betekent 
niet dat de kunst een soort intieme band met 
die ruimtes heeft. Minimal art was zich er 
van bewust geworden dat de scène waarop 
kunst gepresenteerd werd, een onvermijde
lijke en noodzakelijke conditie is voor de 
openbaarheid van kunst. Waar de kunst zich 
echter van dit kader bewust wordt, komt 
echter ook het bewustzijn op dat elk kader 
een verschil maakt. Daarin berust het be
lang van de loft als theoretisch model.

Een historische analyse van de be
tekenis van ruimtes binnen de Alternative 
Spaces Movement - of het nu om lofts of 
andere bestaande ruimtes gaat - leert dat 
men deze plekken opzocht omdat ze nadruk
kelijk hun contingentie tentoonspreidden. 
Vandaar dat men het concrete karakter van 
de ruimte tijdens tentoonstellingen, perfor
mances en dansvoorstellingen bewust niet 
verdoezelde. De loft was betekenisvol in 
zoverre ze verschilde van de ongerepte, 
generische witte wanden van het klassieke 
kunstcircuit - de zogenaamde pristine 
white-walled galleries. Lofts zijn niet 
generisch, ze bieden juist een specifieke 
context die de kunst ‘niet met rust laat’, en 
die haar dwingt zich tot het tentoonstellings- 
kader te verhouden. Lofts zijn niet ‘voor de 
kunst’ gemaakt, en daarom zijn ze een uit
daging voor de kunst. Of zoals Jene 
Highstein over de ruimte van 10 Bleecker 
Street (IAUR) opmerkt: “It was a situation 
where the exhibition space itself was so 
violent that you had real competition bet
ween the work and the environment. To try 
to put something that was contemplative in 
that space was a real challenge. That was 
generally the nature of the alternative-space 
context.” [30] Dat was ook de ervaring van 
Gordon Matta-Clark, die zowat op alle mo
gelijke plaatsen in 112 Greene Street aan 
de slag is gegaan: “One of the prevailing 
tendencies was - and I think Greene Street 
was typical of widespread sensibilities - the 
idea of working with a very specific, 
particular space. The generalized was 
downplayed. So most everyone’s work at 
that time involved doing art in a space as 
well for a space.” [31]

De structurele confrontatie tussen 
werk en ruimte die met minimal art wordt 
ingezet en die culmineert in de Alternative 
Spaces Movement, is niet het product van 
één specifiek type ruimte. Het belang van 
de Alternative Spaces schuilt in de bijzon
dere inventiviteit en vrijheid in het ontwik
kelen van publieke - ruimtelijke of niet
ruimtelijke - formats voor kunst die zich 
niet langer in de ‘geëigende’ kunstruimtes 
ophoudt, maar voortdurend specifieke con
texten opzoekt - het atelier, de straat of de 
radio. De Alternative Spaces bieden een pu
blieke scène voor die artistieke productie die 
wegens haar efemeer, performatief, proces
matig of plekgebonden karakter slechts tij
delijk ‘ergens’ verblijft. Het gros van de plek
ken is niet als kunstruimte gedacht of inge
richt, en dwingt de kunst, wil ze ‘herkend’ 
worden, tot een structurele confrontatie. Dit 
geldt net zo goed voor lofts als voor alle an
dere ruimtes, zoals de school, de klokken
toren of het politiekantoor dat bijvoorbeeld 
door The Institute for Art & Urban Resources 
wordt bezet. Het gaat telkens om ruimtes 
waar de kunst niet op een vanzelfsprekende 
manier verschijnt of verblijft. Ze kan er niet 
blindelings vertrouwen op haar omgeving om 
haar statuut als kunstwerk te waarborgen. Dé 
context treedt niet op als een gedienstig plat
form, maar als een eigenzinnig kader.

Al deze ruimtes bieden de kunst de 
mogelijkheid zich tegelijkertijd met de we
reld te verbinden en te onderscheiden. De 
kunst kan er haar verschil met de wereld 
zélf opvoeren. In de ruimtes van de oude 
school van P.S. 1 in New York zagen de kun
stenaars, aldus Alanna Heiss naar aanleiding 
van de openingstentoonstelling Rooms in 
1976, zich verplicht mét de architectuur te 
werken in plaats van haar te ontwijken: “all 
had to deal with the space instead of 
ignoring it; all had to acknowledge it instead 
of avoiding it.” [32]

Een leeg beeld van productie

In Tate Modem heeft men het theoretische 
potentieel van een artistieke reconversie 
miskend. Volgens Serota werd immers ge
zocht naar een kunstvriendelijke combina
tie tussen karakter en afzijdigheid: “There 
was a wish to create a series of rooms in 
which each would have a definite character 
but once hung with art it would be the art 
that came to the fore.” [33] De belangstel
ling van kunstenaars voor industriële ruim
tes of andere bestaande panden berustte ech
ter op het feit dat deze ruimtes juist niet voor 
de kunst gemaakt waren. De structurele con
frontatie met de ruimte wordt in Tate 
Modem vervalst tot een vredig treffen op 
maat van de kunst. Na de opening van het 
museum geeft Serota trouwens toe dat de ar
chitecten Herzog & De Meuron gewoonweg 
spiksplinternieuwe tentoonstellingsruimtes 
hebben ontworpen. Het purpose-built 
museum dat men met de reconversie van een 
krachtcentrale wilde vermijden, is vakkun
dig in een oude mantel geschoven. In Tate 
Modem is de architect niet afwezig, alleen 
heeft hij zijn ingreep in een bast gehuld die 
het overschaalde en gemonumentaliseerde 
beeld van de kunstenaarsstudio oproept. Het 
paradigma van artistieke productie is slechts 
een simulacrum waar de bezoeker, net zo
als bij het Centre Pompidou, alleen aan de 
buitenkant en in de monumentale inkom
hal tegenaan kijkt. Het specifieke aan Tate 
Modem is dat er geen enkele poging meer 
gedaan wordt om de idee van productiviteit 
en flexibiliteit nog in een architecturale 
structuur te vertalen. Geen spoor van de 
isotrope vlakte van Beaubourg of van de 
mobiele tentoonstellingswanden in het 
Temporary Contemporary. Tate Modern 
vertaalt de idee van productie uitsluitend in 
een iconische architectuur. In het interieur 
van de tentoonstellingsruimtes komt het in
dustrieel karakter van de oude kracht
centrale trouwens nergens nog aan de op
pervlakte. De tentoonstellingsruimtes zijn 
stuk voor stuk geraffineerde white cubes 
waarin, om de industriële voorgeschiedenis 
van het gebouw alsnog te evoceren, een row 
parket werd gelegd en een - nota bene door 
Herzog & De Meuron ontworpen - indus
trieel ogend ventilatierooster. Het rauwe ka
rakter van de fabriekshal is slechts het ab- 
stracte teken van één productiviteit dié zich 
nergens nog waarmaakt. In die zin is het 
misschien toch passend dat Tate Modem 
zich een relict van het postindustriële tijd
perk heeft toegeëigend. Het is waarlijk een 
museum van een tijd waarin de productie 
tot beeld is verstard.

Frank O. Gehry

Temporary Contemporary, Los Angeles, 1983
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Het lot van de architectuur
Over het MAC’S in Le Grand Hornu
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Elk nieuw gebouw is een gebeurtenis, maar 
er zijn nieuwe gebouwen die dit op een emi
nente wijze zijn of althans willen zijn. Het 
MAC’s (Musée des Arts Contemporains), het 
nieuwe Waalse museum voor hedendaagse 
kunst in Le Grand Homu, wil zelfs nog meer. 
Het wil duidelijk een symbool zijn, een te
ken van Walloniës economische en culturele 
wederopleving.

In haar toelichting bij het project, in 
de catalogus van de laatste Architectuur- 
biënnale van Venetië in 2002, schrijft de 
grote protagoniste van het MAC’s, Chantal 
Dassonville, architecte en Directrice du 
Service des Infrastructures culturelles van 
de Waalse Gemeenschap: “Wat de voorbij
ganger, de bezoeker of de gebruiker van een 
gebouw te zien zal krijgen, is de weerspie
geling van een overtuiging, die vorm krijgt 
door een duidelijke opdracht en gedragen 
wordt door een ploeg die zich verbonden 
weet rond een project dat dient om te le
ven, te experimenteren, té bewonen. Het is 
dus van weinig belang of de vormentaal 
behaagt of niet. Die discussie is nutteloos 
en kent geen einde. Wat ons bekommert in 
de taak om publieke werken te behartigen, 
is voor alles een stap voorwaarts te zetten, 
een stap die leidt tot een benadering van 
projecten die een hernieuwde identiteit uit
dragen en ook als zodanig herkend worden.” 

Een provocatie was het volgens haar 
om in de Borinage, één van de meest ge
teisterde gebieden van Wallonië, en in een 
afgelegen ‘cité’ dan nog wel, een museum 
voor hedendaagse kunst te laten ontwerpen 
door een ambitieus architect. Een collectie 
was er niet. Maar door het nieuwe gebouw 
moest in één klap worden bewezen dat 
Wallonië niet alleen geen ontwikkelings
gebied meer was, maar ook in staat was om 
direct aan te sluiten bij wat als de pointe 
van actuele ontwikkeling blijkt te gelden, 
hedendaagse kunst en architectuur. Naast de 
prestigieuze architectuur van het verleden, 
want daarvoor werd Le Grand Hornu geko
zen, moest ook een onmiskenbaar heden
daagse architectuur met allure mogelijk zijn. 
Die was de garantie voor de toekomst.

De site van Le Grand Homu bezit op zich
zelf al een hoge symboolwaarde. Hier spre

ken de oude stenen letterlijk. Aan hun aan
grijpend verhaal kan niemand zich onttrek
ken, of men nu voor of tegen het behoud 
ervan is. Dat verhaal begint in 1810 als de 
kolenhandelaar Henri De Gorge de mijn
concessie van Le Grand Homu koopt. Als 
hij in 1832 aan de cholera sterft, heeft hij 
niet alleen goede zaken gedaan, maar laat 
hij ook een modelnederzetting na die ner
gens ter wereld haar gelijke kent. We weten 
weinig over het ontstaan of de motivering 
ervan, maar een verwijzing naar de impo
sante Saline van Ledoux in Arc-et-Senans, 
die De Gorge waarschijnlijk kende, dringt 
zich op. De Gorge was echter geen utopist 
zoals Ledoux, en geen architect. Hij leefde 
mee met het bedrijf en de mensen die er 
werkten. Het idee om van de bedrijfszetel 
een indrukwekkend gebouwencomplex in 
neoclassicistische stijl te maken, nam hij 
over, maar de voor die tijd meer dan com
fortabele arbeiderswoningen werden niet in 
het bedrijf geïntegreerd, doch als een kleine 
stad eromheen gebouwd, zoals om een ka
thedraal. Voor het ontwerp van de centrale 
bedrijfsgebouwen deed hij een beroep op 
de Doomikse architect Bruno Renard, maar 
welke rol die in de uitbouw van het geheel 
heeft gespeeld, is onbekend. Het moet een 
Uniek landschap zijn geweest, die grandioze 
monumentale gebouwen die ineens uit het 
niets opduiken te midden van woonstraten, 
ontginningsinstallaties en slakkenbergen.

Ten gevolge van de beslissingen van 
de EGKS (Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal) is de mijn in 1954 verplicht 
haar deuren te sluiten. Wat er onmiddellijk 
daarna gebeurt, grenst aan het onwaar
schijnlijke. In enkele jaren tijd is het monu
mentale complex in een ruïne veranderd, 
alsof er eeuwen verwaarlozing overheen 
waren gegaan. In 1969 wordt er zelfs bij 
Koninklijk Besluit een definitieve sloop- 
vergunning verleend. Iets minder verwonder
lijk wordt dat als we bedenken dat Cyrille 
Crappe, de invloedrijke hoofdredacteur van 
het officiële tijdschrift Wonen, in 1950 Le 
Grand Homu beschrijft als een “weerzinwek
kende paring tussen industrie en wonen”.

Ook het verzet tegen de verdere ver
woesting van de mijngebouwen in Le Grand 
Homu komt op het einde van de jaren zestig 
op gang. In 1971 wordt het domein aange
kocht door de architect Henri Guchez, een 
‘homutois’. Hij vestigt er zijn bureau en start 
samen met Jacques Dupuis de renovatie. In 
1989 nemen de Provincie Henegouwen en 

het Waalse Gewest het geheel weer onder hun 
hoede. In 1993 wordt Le Grand Homu er
kend als Patrimoine majeur de Wallonië. Het 
j aar daarop al starten de plannen voor het 
museum. De ruïne schijnt definitief gered. 
De huizen eromheen worden opgeknapt. In 
het centrale gebouw zelf vestigen zich pro
vinciale diensten en privé-firma’s. In afwach
ting van het nieuwe museum worden er ge
regeld manifestaties en tentoonstellingen 
georganiseerd, onder meer een tentoonstel
ling gewijd aan het werk van Jacques Dupuis.

Dat men het niet kon laten bij een zorgvul
dige, eventueel gedurfde restauratie of ge
woon bij een instandhouding van de mine, 
strookt met de logica van het project. Een 
restauratie zou wel de rijkdom van de ei
gen geschiedenis in het licht stellen, maar 
daar bestond geen behoefte aan. Van die 
rijkdom was iedereen op dat moment vol
doende overtuigd. Het kwam erop aan te 
laten zien dat de vitaliteit die in de 
prestigieuze mijnarchitectuur tot uiting 
kwam, ook nu nog aanwezig was. Het eer
ste en duidelijkste bewijs daarvoor was een 
nieuw gebouw, geen privé-gebouw uiter
aard. Een programma was er niet. Er was 
zelfs geen enkele vorm van functionele 
noodzaak zoals die er voor de mijn
gebouwen destijds wel was geweest. Het 
ging om de noodzaak van architectuur als 
architectuur. Op een of andere manier moest 
die architectuur haar verantwoording in 
zichzelf zoeken.

Het werd een museum, en wel een 
museum voor hedendaagse kunst, geen 
folkloremuseum, geen museum van de ge
schiedenis van de mijn of zo, want dat zou, 
zoals een restauratie, alleen maar de groots
heid van het verleden kunnen bevestigen. 
Het moest hedendaags zijn en het moest 
kunst zijn, hoe onwaarschijnlijk dat ook 
klonk op deze plek. Maar deze plek was 
allang niet meer in het geding. Het ging om 
het imago van Wallonië en de smet van een 
cultureel minderwaardigheidsbesef die 
daarop kleefde. De opbouw van een collec
tie startte met de opdracht voor het gebouw. 
Zo’n collectie had overigens gemakkelijk 
onderdak kunnen vinden in de bestaande 
gebouwen. Er waren toen al voorbeelden 
genoeg van met succes tot musea omge
bouwde fabrieksgebouwen. De collectie zou 
samengesteld worden om de architectuur 
haar reden van bestaan te geven - de om
gekeerde weg van het S.M.A.K. in Gent.

In die omstandigheden lag de keuze van de 
architect vast. Eigenlijk was er geen keuze. 
In hetzelfde jaar 1994 waarin de beslissing 
viel om in Le Grand Homu een museum te 
bouwen, noteerde de Franse architectuur
criticus Emmanuel Doutriaux in een speciaal 
nummer van L’Architecture d’Aujourd’hui 
onder de titel En Flandre-. “De langdurige 
depressie van het zuiden verhindert de jonge 
garde zich werkelijk uit te drukken. Heeft 
ze er de middelen toe, dan lijkt ze verlamd 
door het steeds sterieler wordende debat 
over architectuur in de regio. Trotse 
patrimonialisering van de oude stadscentra, 
en recentelijk nog de instelling van een dras
tische provinciale reglementering die het 
platteland beschermt zonder een moderne 
vormentaal te stimuleren: het Waalse lands
gedeelte is vandaag erg bekommerd om het 
behoud en beheer van de stad, haar identi
teit, haar architecturale vorm.” Ster- 
architecten als Charles Vandenhove of 
André Jacqmain behoorden tot de oude 
garde. Lucien Kroll met zijn anti-architec- 
tuur kwam zeker niet in aanmerking. On
der de jongere Waalse architecten had al
leen Pierre Hebbelinck (° 1956) zich enigs
zins weten te onderscheiden. Hij had een 
aantal prijzen behaald en was in 1986 uit
genodigd op de (Vlaamse) tentoonstelling 
Jonge architecten in België. Hij bezat enige 
aanleg om sterarchitect te worden. Zijn ar
chitectonisch werk had een herkenbare sig
natuur. En hij had gevoel voor kunst. De 
tentoonstelling Le postmoderne expliqué 
aux enfants, die in 1988-89 plaatsvond in 
het Bonnefantenmuseum in Maastricht en 
het MuHKA in Antwerpen, was door hem 
geënsceneerd.

De verantwoording voor de keuze van 
Pierre Hebbelinck als architect van het 
nieuwe museum, werd in 1996 geleverd door 
de tentoonstelling van zijn werk in het Bel
gisch Paviljoen op de zesde Architectuur- 
biënnale van Venetië: een internationale 
consecratie. De tentoonstelling was georga
niseerd door de Communauté Française de 
Belgique in de persoon van de reeds geci
teerde Chantal Dassonville. Achterin de 
catalogus die ze zelf inleidt, haalt ze ook 
getuigenissen aan om de positie van Pierre 
Hebbelinck te ondersteunen.

In de catalogus is het project voor Le 
Grand Homu al opgenomen. Er wordt mel
ding gemaakt van een eerste schets die het 
museum situeert “in een doorlopende rond
gang buiten de bestaande constructies”,
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maar alleen de tweede schets, “die dit par
cours langs de gerestaureerde plekken en 
toevoegingen tot leven wekt”, wordt volle
dig gepresenteerd. Deze is tot in de details 
identiek aan de actuele uitvoering.

Met dat ontwerp heeft Pierre Hebbelinck 
zich, alles bij elkaar, behoorlijk van zijn 
ambivalente opdracht gekweten. Hij heeft, 
zo goed en zo kwaad als hij kon, geprobeerd 
de gevaarlijke klip van een representatieve 
architectuur te omzeilen, maar zonder kleer
scheuren is hij er niet vanaf gekomen. Ge
zien de context van de opdracht moest zijn 
architectuur zich wel afzetten tegen het be
staande gebouw. Door die valse tegenstel
ling te accepteren, hebben beide, het oude 
en het nieuwe, een stuk van hun identiteit 
ingeleverd. De ruïne verliest veel van haar 
dramatische kracht en wordt gereduceerd tot 
een mooie brok architectuur. En in een soort 
artistiek opbod spiegelt de nieuwbouw zich 
daaraan. De sterke evidentie van het be
staande gebouw, waarbij men eigenlijk geen 
moment aan architectuur denkt, is opgegaan 
in een nadrukkelijke affirmatie van architec
tuur. In plaats van een plek te worden die 
betekenis genereert, zoals Laurent Busine, 
de directeur van het nieuwe museum, dat 
wenste, vertoont het geheel de neiging alles 
om te toveren tot een esthetisch hoogstandje 
waaruit het leven verdwenen is. Het be
staande mijngebouw blijft schijnbaar de 
hoofdrol spelen, maar is door de nieuwbouw 
in een verkeerd stuk terechtgekomen.

Als men een verstrengeling van oud en 
nieuw nastreefde, waren de plekken waar 
dit kon gebeuren aangewezen. Aan de zuid
kant van het complex, waar de meeste won
den waren geslagen, wordt de oude struc
tuur opgevuld met nieuwe ingrepen die zich 
van daaruit zelfstandig verder ontwikkelen, 
maar wel binnen het patroon van het do
mein blijven. Tussen het zwaar gehavende 
zuidpaviljoen van de voorbouw en het eer
ste huis in de Rue Royale-nouvelle rue de 
Gorge is een onthaalpaviljoen met projectie
zaal ingeschoven dat naar buiten toe reeds 
de nieuwe ontwikkelingsas aangeeft. Dit 
perfect geplaatste onthaalpaviljoen geeft 
echter met zijn opgeschroefde vorm een 
eerste indruk van de dubbelzinnigheid van 
de nieuwe architectuur. De nadrukkelijke en 
modieuze vorm is aan geen kanten opge
wassen tegen de bestaande architectuur, 
noch die van het mijngebouw, noch die van 
het huis ernaast, en zeker niet tegen de over
blijfsels van een hoge schoorsteen. Door dit 
staaltje overdesign wordt de betekenis die 
de architectuur op deze plek suggereert, 
gewoon vernietigd. Men kan natuurlijk be
weren, zoals Chantal Dassonville in het aan
gehaalde citaat, dat het in architectuur niet 
op de visuele vorm aankomt; maar die vi
suele vorm maakt hier de toegang tot die 
architectonische realiteit wel erg moeilijk. 
Dat ze die opmerking maakte, blijft overi
gens opmerkelijk.

Een ander en gelukkiger effect van de 
nieuwe ontwikkelingen aan de zuidkant van 
het complex is het in ere herstellen van de 
vroegere dwarsas die loopt van het voor
malige ‘kasteel’ van de directeur, dat buiten 
het domein gelegen is, over een voorplein 
tussen de rij woningen in de Rue de Gorge, 
door het vroegere poortgebouw van de mijn
directie heen, naar het centrale plein van het 
amfitheater met het beeld van De Gorge in 
het centrum en verder naar de schitterende 
ruïne van de machinebouwwerkplaats. Die 
dwarsas speelt een belangrijke rol in het 
nieuwe concept. De as biedt niet alleen een 
verklaring voor de bevreemdende opdeling 
van het museum zelf, maar vormt ook de 
aanleiding voor de theatrale enscenering van 
een nieuw knooppunt waarin zowel de cir
culatie binnen het museum, alsook de actu
ele toegang tot de administratieve diensten 
en een ontsluiting van het hele domein zijn 
opgenomen. Dit knooppunt wordt geaccen
tueerd door de terugkeer van een uurwerk- 
torentje bovenop het directiegebouw — geen 
exacte reconstructie maar een stralend wit 
exemplaar dat alleen als een verwijzing naar 
het witte interieur van het museum, verbor
gen achter de oude muren en daken, begre
pen kan worden. Een ogenblik verbeeldt 
men zich dat het nieuwe museum geen 
monolithisch blok vormt, maar uitgespreid 
verscholen zit in de oude ruïne, die erdoor 
ontsloten zou worden, met plekken van con
centratie en ontspanning. Zover is men ech
ter niet gegaan.

Langs het onthaalpaviljoen kan men in het 
gebouw komen, maar dat blijkt niet de be
doeling te zijn. Zo wordt men in het nieuwe 
concept meermaals op het verkeerde been 
gezet en dat kan zijn charmes hebben, maar 
hier, in de lijn van de strikte architectuur-

regie, lijkt het meer een onhandigheid. De 
prestigieuze hoofdingang van het vroegere 
mijngebouw met zijn fronton en zijn zuilen 
is ook de toegang tot het nieuwe museum. 
Een hek dat de toegang tot de rechthoekige 
binnenkoer afsluit en een stevige betonnen 
constructie, die van een heel andere familie 
is dan het paviljoen dat we zojuist buiten 
tegenkwamen, maken dat duidelijk.

In de mooie onversierde ruimte van de 
voorbouw met de ranke gietijzeren kolom
men zijn de ontvangstbalie en een bookshop 
geïnstalleerd. Die leiden naar de cafetaria 
in het hoge gerestaureerde zuidpaviljoen en 
naar de projectiezaal van het nieuwe 
onthaalpaviljoen dat we van buiten al ken
nen.

Via een onopvallende toegang naast de 
toog van de cafetaria komen we, als per 
abuis, terecht in een overrompelende ruimte, 
de vroegere hooizolders, nu een polyvalente 
zaal die zo goed als onaangeroerd is geble
ven, met tegen de wand de majestueuze 
icoon Les registres du Grand Homu van 
Christian Boltanski, gewijd aan de mijnwer
kers van Le Grand Homu: een immense sta
peling van verroeste blikken dozen met 
daarop foto’s en aantekeningen uit de re
gisters van de mijn. Deze icoon in deze

ruimte doorbreekt ineens alle grenzen. Kunst 
en architectuur zijn ver weg. Maar misschien 
mag men dit werk niet als ijkmaat gebrui- 
ken, want hoe dan ook, of men nu vanuit die 
zaal direct het museum ingaat langs het sas 
naar de nieuwbouw met vestiaires en audi
torium, dan wel of men op zijn passen terug
keert, het komt op een neergang uit

Om goed te zijn moet men op zijn pas
sen terugkeren, want op weg naar de cafe
taria zijn we al te onachtzaam voorbijgelo
pen aan wat bij nader inzien duidelijk als 
de toegang tot het museum wordt aangege
ven. Vanuit de voorbouw loopt immers over 
de binnenkoer een betonnen pad, gemar
keerd door een betonnen poort, dat naar de 
ovalen ringbouw rond het amfitheater leidt, 
naar een opvallend groot gat in de muur 
naast een ruïneuze poort die tussen het uit
einde van de voorbouw en het amfitheater 
in staat. Op een onverwacht brutale manier 
doorbreekt dat gat de symmetrie van de bin
nenplaats. Het pad is hellend en gaat juist 
voor het gat in de muur over in een metalen 
brug met gesloten zijwanden. Het lijkt wel 
een ophaalbrug voor een burcht.

Dit dievelings doordringen in de mas
sieve, helemaal gesloten, gebogen wand heeft 
iets geweldigs. Jammer dat die geniale vondst

door een massa overbodige details wordt 
afgezwakt. Op dit punt immers, de overgang 
tussen het oude en het nieuwe, waar een 
echte dubbelzinnigheid inspirerend werkt, 
ervaren we met een haast verlammende in
tensiteit de potenties van deze plek. Door
heen die overgebleven poortruïne hebben 
we zicht op de oude hooizolders met 
Boltanski’s ‘registers’, op het nieuwe 
auditoriumgebouw en op de gebogen wand 
van het gebouw zelf waar we voor staan.

Met één blik op de vierkante beneden- 
hof krijgen we ook de hele opzet en zijn 
interpretatie van oud en nieuw in beeld. 
Zonder het goed te beseffen zijn we bij het 
verlaten van de voorbouw door de hoge 
betonnen poort, een processiepoort, gelo
pen. Ze staat daar niets anders te doen dan 
als een gratuit symbool de binnenplaats te 
ontsieren en de weg naar de uitgang te wij
zen, een schraal teken dat de onmacht van 
de nieuwe architectuur reveleert. Ook ligt 
op die binnenplaats, dichter bij de gebogen 
wand van het amfitheater, een groot vier
kant terras dat verbonden is met een andere 
kleinere opening in de muur en dat de toe
gang tot het restaurant blijkt te zijn, ’s Zo
mers, met wat volk, moet het er een kleur
rijke bedoening zijn. Verder bevinden zich
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op de binnenplaats nog de bronzen poorten 
van Félix Roulin en een fontein van 
Pol Bury uit de vorige renovatie. Achteraf 
ontdekt men pas dat er zich helemaal aan 
de andere kant van de binnenplaats, aan de 
noordzijde en precies tegenover de vroegere 
hooizolders, nog enkele tentoonstellings
ruimten in de voormalige stallen bevinden. 
Op geen enkele manier zijn ze bij het nieuwe 
museum betrokken. Die nonchalance kan 
op zich geen bezwaar zijn. Zoals we reeds 
aanstipten, kan men zich in dit complex zon
der moeite een museum voorstellen dat uit 
losstaande heterogene fragmenten bestaat 
die men bij wijze van spreken zelf moet 
ontdekken. Het bezwaar ontstaat pas door 
de opzet van het nieuwe museum, dat zich 
als een zelfstandige eenheid affirmeert in 
het complex van de oude mijngebouwen en 
er zelfs tot op zekere hoogte afstand van 
neemt, of er toch in geen geval grip op krijgt. 
Het biedt wel raakpunten met en vista’s op 
de oude gebouwen, maar het sluit er niet 
echt bij aan. Maar dat klopt dan weer met 
de intenties van de opdracht.

De eigenlijke toegang, een echo van de 
betonconstructie bij de hoofdingang, zit 
verscholen in de holte van het amfitheater-

gebouw. De ontvangstzaal is groots. De 
hoge gebogen ruimte van het oude gebouw 
met bakstenen muren, geritmeerd door 
steunberen, aan de ene kant helemaal ge
sloten, aan de andere kant geopend op het 
grote binnenplein van het amfitheater, roept 
middeleeuwse verbeeldingen op. Een echte 
ridderzaal is het. Vanuit die ontvangstzaal 
komt men onmiddellijk links in het restau
rant; rechts in de verte ligt de toegang tot 
de nieuwe zalen van het museum. Maar 
voor we zover zijn, leidt een toegang in 
het midden van de zaal ons over een gla
zen loopbrug naar de nieuwgebouwde 
dependance met het auditorium en de ves
tiaires - een gebouw dat we al van buiten 
te zien kregen. Het auditorium staat dan 
weer in directe verbinding met de ‘hooi
zolders’.

In het auditoriumgebouw met de ves
tiaires ontplooit zich de nieuwe architectuur 
in haar volle glorie. Vanop de loopbrug al 
zien we het nieuwe gebouw in zijn tegen
stelling tot het oude. Vergeleken met het 
onthaalpaviljoen getuigt het van een grote 
beheersing. In vroegere schetsen verwees 
het door zijn ovale vorm expliciet naar dat 
onthaalpaviljoen. Vanbuiten verschijnt het 
als een zwarte gesloten balk met één groot

venster dat vanop de loopbrug een ruime 
inblik mogelijk maakt. Vanbinnen bestaat 
het uit een geraffineerd spel, een echte 
scenografie in wit van hellende vlakken en 
trappen, schuine wanden en verspringende 
plafonds, open en gesloten ruimten, onver
wachte perspectieven, waarin men zich als 
het ware dansend moet bewegen. Hier geeft 
de zelfgenoegzame architectuur zich bloot, 
een voorproef van wat er in het museum 
zelf aan de hand is. Functionele aanleidin
gen zijn hier duidelijk alleen maar aanlei
dingen. Het auditorium is minimaal, 
claustrofobisch in zijn doorgedreven vorm
geving, net zoals het reeds besproken 
projectiezaaltje, maar de ruimte eromheen 
is meer dan royaal bemeten, alsof de ont
moetingsplaats buiten belangrijker wordt 
geacht dan wat er binnen gebeurt. Meestal 
is dat ook het geval, alleen is deze ontmoe
tingsplaats er niet voor de ontmoeting, ten
zij dan een ontmoeting met de architectuur.

Terug in de onthaalhal, die een soort 
buiten blijft, wordt die etherische architec
tuur hernomen in een witte kamer die de 
educatieve dienst blijkt te zijn. Ze steekt 
door de buitenmuur heen. Vanuit de 
auditoriumvleugel en vanaf de loopbrug 
was ze al zichtbaar. In de onthaalhal is die

witte doos het eerste dat opvalt, ook al om
dat ze zweeft op een sokkel van fel licht. 
Men vraagt zich af waarom. Die vraag stelt 
men zich hier voortdurend. Maar de 
architectuurgourmet kan hier opnieuw zijn 
hart ophalen. Dat zal overigens langs het 
hele parcours het geval zijn. Hij valt van de 
ene verbazing in de andere over de regie 
van alle details, vooral dan op passages van 
de ene ruimte naar de andere, zozeer zelfs 
dat hij de samenhang van het geheel uit het 
oog dreigt te verliezen.

De wand van de witte kamer is ook de 
wand van de trap die naar de eigenlijke 
museumzalen voert. Daar wacht een ver
bluffend spektakel. Men komt boven op een 
kruispunt van wegen. Het doet denken aan 
de kruispunten met diagonale doorgangen 
die Stéphane Beel gebruikt in het Raveel- 
museum in Machelen en die ook Hans 
Hollein in zijn museum op de Abteiberg in 
Mönchengladbach veelvuldig heeft toege
past. Bovenop het podium, met in zijn rug 
de rauwe onthaalhal, ontdekt men de rechte 
strook van het voormalige directie- of 
ingenieursgebouw waarin de eerste tentoon
stellingszalen zijn ondergebracht Maar niet 
die zalen trekken de aandacht, wel de im
mense staatsietrap die, zoals in barokke 
paleizen, daalt en stijgt in een eindeloos 
perspectief. Anders dan in die paleizen ech
ter, kent deze trap geen ruimtelijke ont
plooiing, maar bevindt hij zich in een nauwe 
schacht. De muur van het oude directie- 
gebouw, die deze van de onthaalhal door
trekt, beleeft men in die smalle sleuf in zijn 
indrukwekkende hoogte.

Alvorens die trap af te gaan, wordt 
men echter vrij bruusk, en eigenlijk zonder 
overgang, uitgenodigd door het getemperde 
licht in de hoge en plechtstatige ruimte van 
de eerste tentoonstellingszaal - een echt 
salon, afgewerkt met witte wanden. Het 
licht valt binnen door een doorschijnende 
wand die op enige afstand van de buiten
muur is geplaatst en zo de tekening van de 
vensteropeningen laat doorschemeren. Ook 
het ritme van de steunberen in de buiten
muur wordt in de nieuw opgetrokken 
binnenwand aangehouden. Men treedt hier 
binnen in een box in een box. Op doorsne
den en foto’s van de opbouw is dat duide
lijk te zien, maar ook in de afgewerkte toe
stand maakt de architectuur dat op alle mo
gelijke manieren duidelijk. De trappen leu
nen niet tegen de buitenmuur aan, maar zit
ten vast aan de binnenkant van de nieuw
bouw. De verankeringen van de buitenmu
ren zijn losgemaakt van de binnenbouw. 
Men raakt niet uitgekeken op al de uitge
kiende details.

Toch verdwijnt het salon in het niets 
bij de geweldige vlucht van de dalende en 
stijgende trappen. Die vlucht wordt echt in 
scène gezet. Men ziet die trappen eerst da
len en dan weer stijgen, en men ziet hoe ze 
op het laagste punt onder een dwarse open 
as doorgaan met andere trappen in het vi
zier, de dwarsas waarvan al sprake was. Hier 
is iets groots aan de hand, ook al is niet dui
delijk wat precies, temeer omdat die trap
pen er louter om zichzelf zijn. Beneden aan 
die trap gebeurt er niets of zou er eigenlijk 
niets mogen gebeuren. Bij de eerste ten
toonstelling had men er een beetje onge
lukkig een video van Maria Marshall geïn
stalleerd. Een vergelijking met het gelijk
tijdige modemuseum in Antwerpen van 
Marie-José Van Hee, eveneens ingericht in 
een bestaand gebouw, waar trappen een 
even centrale rol spelen in de ruimtelijke 
configuratie, maakt het verschil in aanpak 
nog het best duidelijk.

Terug boven bevindt men zich op een 
gelijkaardig theatraal knooppunt als bij het 
binnenkomen van het museum. Hier be
gint de echte nieuwbouw, bestaande uit een 
langwerpige 'brugzaal' gevolgd door een 
gesloten zwarte kubus. De overgang naar 
de nieuwbouw wordt opnieuw nadrukke
lijk geënsceneerd. De ‘brugzaal’ is iets 
minder breed dan het oude directiegebouw 
zodat er aan weerskanten een gleuf ont
staat waarop men tegelijk de uitstekende 
rafelige rand van de oude muur en de per
fecte constructie van de nieuwbouw kan 
zien, met aan het einde de zwarte kubus 
als orgelpunt. Kunstwerken heeft men in 
dit museum niet nodig. De architectuur 
stelt zichzelf grandioos tentoon. Van de 
zaal bij de binnenkomst van het museum 
krijgt men een pendant, een identieke zaal 
met getemperd zijlicht. De haakjes wor
den gesloten. Het geheel van het directie
gebouw (waarin ook de administratie
ruimten verscholen zitten) krijgt daardoor 
een opvallende eenheid, waarbinnen zich 
een dynamiek ontplooit van assen en trap
pen, van rust en beweging, van besloten
heid en doorkijken, van openheid en mys
terie: architectuur in groot ornaat.
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In het verlengde van dit voormalige directie- 
gebouw begint in de nieuwbouw een andere 
wereld, met ander licht, ander materiaal, 
andere verhoudingen. Nogmaals, waarom? 
Om een differentiatie van ruimten te ver
krijgen, is een dergelijke verbrokkeling van 
het geheel toch niet nodig - en deze 
verbrokkeling blijkt ook helemaal niet ge
wild te zijn.

De lange, platte balk die vertrekt van
uit het directiegebouw is geconstrueerd als 
een brug die op twee scharnierpunten rust 
Tenminste, dat was de bedoeling, want om 
de één of andere reden zijn er in het midden 
toch steunpunten onder die constructie ge
plaatst Bij die brug kunnen we denken aan 
de galerij die Philibert De L’Orme over de 
Cher bij het kasteel van Chenonceaux 
bouwde, maar de analogie met de brug- 
constructie van het Museum-0 in Sanaa 
(Japan) van Kazuyo Sej ima en Ryue Nishizawa 
is frappanter. In deze beide gevallen speelt 
de brug een wezenlijke rol in het concept en 
in de uitwerking ervan. In Grand Homu is 
de brug echter een constructiedetail dat op 
een bijna ridicule manier wordt gereveleerd: 
in de vloer van de brugzaal is een gat uitge
spaard waardoor men van binnenuit de (over
bodige) scharnieren en de bodem kan zien.

Binnenin de brugzaal (salle-pont 
klinkt beter in het Frans) verandert de sfeer 
compleet. De stenen vloer gaat over in een 
houten vloer. Het zijlicht wordt bovenlicht. 
De statige voornaamheid van de besloten 
salons maakt plaats voor een koele uitge
strekte gang die haast geen verwijlen toe
staat. De lengte wordt gebroken (en daar
mee nog geaccentueerd) door een knik in 
het plafond. Hoewel ook deze zaal van na
tuurlijk licht is voorzien, is het effect totaal 
anders. Men kan zich moeilijk voorstellen 
dat men hier met panelen onderverdelingen 
zou aanbrengen, zoals in de meeste musea 
met open ruimten gebruikelijk is. De ruim
telijke ervaring is er al te bepalend voor; 
het plaatsen van onderverdelingen zou de 
specificiteit ervan grondig aantasten. De 
flexibiliteit van het museum moet gezocht 
worden in de differentiatie van de verschil
lende ruimten. Het was wel typisch dat er 
middenin de zaal een doorzichtige kubus 
van Michel François stond opgesteld.

De brug landt op een uitgestrekt 
bruggenhoofd en mondt uit, langs een 
tussensas dat toegang geeft tot het terras, in 
de grote vierkante zaal, met kleine kabinet
ten in het midden. Ook deze zaal is voor
zien van bovenlicht. Ze vormt het einde en 
hoogtepunt van het parcours - tenminste dat 
zou ze kunnen zijn als men er ook het ter

ras bij betrekt waarop de zaal zich bevindt. 
Dat terras ligt er nu wat troosteloos bij. Het 
geheel wordt afgeschermd door het smalle 
gebouw van het depot en de technische dien
sten, zodat een omarmende geste wordt ge
suggereerd die de boog van het amfitheater 
spiegelt.

Niet de interne articulatie lijkt hier 
bepalend te zijn, maar de effectvolle op
bouw van de donkere, volledig gesloten 
volumes. Als men deze figuratie vergelijkt 
met het Raveelmuseum van Stéphane Beel, 
waar het parcours eveneens eindigt op een 
groot afsluitend volume, wordt het onder
scheid duidelijk. Bij Beel is het eindvolume 
helemaal niet gedramatiseerd. Het is volle
dig opgenomen in het ritme van het geheel. 
Ook de verhouding van oud tot nieuw is in 
beide gevallen wezenlijk verschillend. In het 
dorp Machelen is er geen sprake van 
affirmatie van het nieuwe ten overstaan van 
het oude. Het voegt er zich als vanzelfspre
kend tussen.

Van buitenaf begrijpt men wel iets 
beter het idee van de brug. Door het losma
ken van de lange balk van de bodem (schar
nieren waren daar niet voor nodig) ontstaan 
er subtiele relaties met de omgeving. On
der de balk blijven de sporen van het oude 
gebouw zichtbaar. En tegenover de wonin
gen op de perimeter van het domein werkt 
de zwevende balk minder afsluitend.

Men kan zich afvragen hoe deze hybride en 
met zichzelf koketterende architectuur zich 
gedraagt als museum - en dan nog wel als 
museum voor hedendaagse kunst. Bij de toe
kenning van de architectuuropdracht bestond 
het museum niet. De opbouw van de collec
tie werd tegelijk met het architectuurontwerp 
gestart door Laurent Busine, de huidige di
recteur van het MAC’s. In de catalogus van 
Venetië in 1996 had hij al een raadselach
tige bijdrage geschreven onder de titel Klein 
duimpje. Daarin had hij het over het werk 
van Pierre Hebbelinck noch over museum- 
architectuur. Hij doet verslag van een be
zoek aan een doodgewoon dorpshuis, 
waarin hij geheel onverwacht wordt uitge
nodigd. Het zou een huis uit de Cité van Le 
Grand Homu kunnen zijn. Hij beschrijft het 
bezoek in detail, haast zonder commentaar. 
Terloops merkt hij op over het interieur: 
“Wat hier oud is, vermengt zich met de vor
men van vandaag, en aan de buitenkant gaan 
nieuwe toevoegingen op in de muren van 
het verleden.” Moeten we er een allusie in 
zien dat hij noteert dat het huis waarschijn
lijk uit de negentiende eeuw stamt? Nog 
enkele andere bedenkingen uit die korte bij

drage zijn voor ons interessant: “Van zodra 
men erop let, krijgen sommige details [...] 
een raadselachtig gewicht; zo is de eerste 
trede van de trap, in blauwe hardsteen, licht
jes naar links gedraaid waardoor ze op een 
logische manier uitnodigt om de werkplaats 
binnen te gaan.” En: “Vluchtige sporen en 
onooglijke details wijzen op een gekoesterd 
verleden en een gelukkige en eenvoudige 
levensweg.” “Van alles wat ik gezien had, 
bleven mij twee dingen bij: steen en mooie 
lijnen.”

Men zou deze bedenkingen kunnen 
interpreteren als een letterlijk commentaar 
op de nieuwbouw, en toch blijkt die in alles 
het tegendeel ervan. Dat is het lot van de 
architectuur. Ze is niet altijd wat ze lijkt. Ze 
is vaak anders dan wat ze bedoelt te zijn. 
Daarin is ze maar al te menselijk. Elke vorm 
van kritiek gaat hier onderuit. In exact de
zelfde termen kan een draak en een mees
terwerk besproken worden. Overigens, kri
tiek komt er in de meeste gevallen bij ar
chitectuur niet aan te pas. Als het maar wit, 
netjes en smaakvol is. Exquisite Corpse 
noemde Michael Sorkin dit soort architec
tuur. Het museum van Le Grand Homu werd 
met hetzelfde enthousiasme onthaald als 
enkele jaren geleden het S.M.A.K. in Gent, 
terwijl een grotere tegenstelling niet denk
baar is. Voor Le Grand Homu kreeg de au
teur onlangs zelfs de Hortaprijs.

Over de nieuwbouw spreekt Laurent 
Busine zich niet expliciet uit. Hij blijft zich 
vragen stellen over wat een museum moet 
zijn. Onder de titel Quand on croit saisir 
un musée, il s’échappe vraagt hij zich in 
een persbericht af: “Zouden het dan de ste
nen en bakstenen zijn die een museum ma
ken?” Ook met het begrip ‘hedendaags’ 
springt Busine eigenzinnig om. Voor hem 
schijnen kunstwerken niet aan een tijd vast 
te zitten. In de openingstentoonstelling 
L’Herbier et le nuage bijvoorbeeld neemt 
hij, zonder zich om veel verantwoording te 
bekommeren, alleen om persoonlijke rede
nen, beelden op van Jacques Du Broeucq, 
een beeldhouwer uit de zestiende eeuw.

Tegen de actuele trend in blijft hij vast
houden aan de term ‘museum voor heden
daagse kunst’ om zijn instelling te benoe
men; geen centrum, geen espace, geen loft. 
Hij wil terug naar de ‘tempel der muzen’, 
een beeld dat hij gebruikt “om te beklemto
nen dat, aan de ene kant, de vorming van 
een collectie een van de essentiële taken is 
van een museum, en aan de andere kant, dat 
men veel kan winnen bij een bezoek aan 
die mooie dames”. Zou Busine de architec
tuur van zijn museum een geschikte tempel 

voor de muzen vinden?
Men kan het zich goed voorstellen. 

Architectuur blijkt voor hem een erg rela
tief begrip te zijn. De tempel is in de eerste 
plaats het verblijf van de muzen. De relatie 
van het kunstwerk tot de architectuur is wel 
essentieel, want het kunstwerk kan niet zon
der; maar hoe die architectuur eruit ziet is 
secundair, als ze maar niet te opzichtig is, 
als ze de aandacht maar niet voor zichzelf 
opeist. Oud of nieuw maakt niets uit. De 
boodschap van zijn ‘klein duimpje’ is dat 
het kunstwerk zich overal thuis kan voelen, 
het liefst in een architectuur die zich niet 
met dat kunstwerk bemoeit, maar gewoon 
zichzelf is. “Het MAC’s lijkt minder ge
maakt om gezien te worden dan om te zien 
te geven”, staat er in het persbericht bij de 
opening. Busine komt op voor de continuï
teit in de kunst, voor de diepe stromen die ze 
getrokken heeft en nog trekt door het men
selijke landschap en waarmee ze dat land- 
schap, meestal in stilte, bevrucht. Zijn avon
tuur en uitdaging bestaan erin dat hij ook in 
de agressieve overdaad van de actuele kunst 
aan dit standpunt vasthoudt Of dat nu aan
sluit bij de actuele trend zal hem worst we
zen. En juist daarin profileert hij zichzelf en 
zijn museum. Daarin zoekt hij ook een uit
weg om de kloof te dichten tussen de actuele 
kunst en het publiek, in eerste instantie dan 
het publiek van de Cité van Le Grand Homu. 
Met werken als Les Registres du Grand- 
Homu (1997) van Christian Boltanski bereikt 
hij alvast dat doel.

In die zachte aanpak zou men een po
ging kunnen zien om een verstandhouding 
te bereiken tussen de opzet van het museum 
en de nieuwe architectuur. Deze laatste heeft 
wel iets van een tempel, maar ze mist ten 
enenmale de afstandelijkheid ervan. Ze is 
er al te zeer op uit om, weliswaar op een 
elegante manier, de bezoeker te imponeren 
en te verleiden. Juist daardoor schiet ze haar 
doel voorbij. Ze stelt zichzelf tentoon. 
“O ma fille, tu es trop belle,” riep de hei
lige Bernardus uit toen hij voor het eerst de 
kerk van de abdij van Hautecombe zag.

Het MAC’s (Musée des Arts Contempo
rains de la Communauté française de 
Belgique) is gevestigd in de Rue Sainte- 
Louise 82,7301 Hornu (065/65.21.21).
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Het HisK is een 
onafhankelijk instituut. 

Het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten- 

Vlaanderen is 
leidinggevend als 

posthogeschool vorm i ng 
op het gebied van de 

beeldende kunst.
Het biedt vijfendertig 

jonge kunstenaars een 
eigen atelier waar zij - los 
van studieprogramma's - 

zelfstandig hun werk 
kunnen ontwikkelen in 

een professioneel klimaat 
waar ze deskundige 

stimulansen en 
adviserende 

begeleiding krijgen.

Tentoonstelling laureaten 2002
Opening vrijdag 21 februari 2003 om 20 uur
Elzenveld, Sint-Jorispand,
Sint-Jorispoort 29 - 2000 Antwerpen

Van 22 februari 2003 tot en met 9 maart 2003.
Open alle dagen van 12.30 uur tot 17.30 uur.

Open Ateliers 
1 en 2 februari 2003
Open van 12.30 uur tot 17.30 uur.
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Algemeen Directeur: 
dr. Johan Swinnen

Lange Leemstraat 338

B-2018 Antwerpen . Belgium B

tel + 32 3 286 78 40

fax + 32 3 281 50 26
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CASINO LUXEMBOURG
Forum d'art contemporain

Sylvie Blocher
Living Pictures

and Other Human Voices, 1992-2002

14.12.2002 - 16.03.2003

www.casino-luxembourg.lu
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Frank Vande Veire

Kunst is communicatie. Deze frase, die ons 
al zo lang naar het hoofd wordt geslingerd, 
is tegenwoordig uitgegroeid tot een vorm 
van systematische chantage. Kunst is er om 
te communiceren, dat wil zeggen om het 
publiek te raken, te ontroeren, te doen ge
nieten of te provoceren, in verrukking te 
brengen of te ergeren. Sinds geruime tijd 
lijkt het evident dat het de Communicatieve 
dimensie van de kunst alleen maar ten goede 
komt wanneer zij de openbare ruimte be
treedt. We beleven sinds de jaren tachtig de 
massale opkomst van openlucht- en locatie- 
tentoonstellingen, en van tentoonstellingen 
die plaatsvinden in privé-huizen of in open
bare gebouwen die normaal gesproken niet 
voor kunst bestemd zijn. Het initiatief hier
voor gaat meestal niet van kunstenaars uit, 
maar van curatoren die zich altijd van het
zelfde discours bedienen. Kunst moet be
vrijd worden uit haar steriele isolement, ze 
moet kunnen ademen en dat kan ze pas bui
ten het museum, want het museum is een 
steriele, levenloze ruimte, het is een elitair 
bastion dat de communicatie belemmert. In 
het museum is de kunst uit haar context 
weggerukt, vervreemd van het kloppend 
hart van de gemeenschap, vervreemd van 
het leven zelf, terwijl kunst toch uit het le
ven voortkomt. In het museum worden 
kunstwerken vertroeteld, maar eigenlijk 
doodvertroeteld, onschadelijk gemaakt. 
Kunst ontstaat tussen de mensen en moet 
aan de mensen worden teruggeven.

Het is ontstellend dat men dit anti- 
museale vertoog, dat kan rekenen op de 
steun van de massamedia en de kunstkritiek, 
tot op de dag van vandaag blijft slikken. Dat 
dit vertoog voortdurend door de musea zelf 
de wereld wordt ingestuurd, zou toch arg
waan moeten wekken. Bedroevend is het 
vooral dat ook kunstenaars niet massaal hun 
ergernis over dit vertoog laten blijken, maar 
zich er zwijgend onder laten bedelven.

Wat is er nu eigenlijk mis met de stel
ling dat de kunst te veel van de gemeen
schap en uiteindelijk van het leven zelf is 
vervreemd en zich opnieuw met het leven 
zou moeten verbinden? En is er eigenlijk 
wel iets mis mee? Wellicht is dit vertoog al 
even oud als de moderne opvatting van het 
autonome kunstwerk, waartegen het een 
reactie is. Elke roep om een meer openbare 
en meer tot communicatie bereide kunst 
impliceert immers een aanval op de ‘auto
nomie’ van de kunst. Dat de kunst autonoom 
is, wordt algemeen beschouwd als een ach
terhaald idee, het restant van een puristisch 
modernisme dat zijn tijd heeft gehad.

Waar komt dat beschimpte autonomie- 
begrip vandaan? De genealogie ervan is 
complex. In elk geval heeft Immanuel Kant, 
zonder het woord te gebruiken, aan het einde 
van de achttiende eeuw voor het eerst dui
delijk omlijnd wat het zou kunnen inhou
den. Centraal staat, kort gezegd, het begrip 
Interessenlosigkeit: ‘belangeloosheid’. 
Kunst is voor Kant belangeloos in de zin 
dat een kunstwerk een voorstelling is zon
der aanwijsbaar oogmerk: het kunstwerk 
dient geen praktisch, moreel of intellectueel 
doel. Het wil ons zelfs niet sensitief prikke
len. Het gaat erom dat degene die de prik
kels ontvangt, geniet van de manier waarop 
hij aan die prikkels vormgeeft. Het ‘belang’ 
dat kunst op allerlei gebieden voor de mens 
kan hebben, blijft radicaal in het ongewisse, 
en juist dat maakt kunst tot kunst.

Het museum als instelling is uiteraard 
intiem verweven met het moderne kunst
begrip. Het lijkt de plaats waar de autono
mie van de kunst, haar ‘belangeloosheid’, 
het best gewaarborgd is. In het museum 
komen als het ware enkel beelden en voor
stellingen terecht waarvan het belang vol
ledig is uitgewist. Dit wordt bedoeld wan
neer men, met een kritisch-melancholische 
ondertoon, zegt dat het museum het kunst
werk uit zijn ‘oorspronkelijke ervarings- 
context’ of zijn ‘wereld’ losrukt en in een 
steriele, levenloze ruimte plaatst. Los
gesneden van het vitale belang dat het ooit 
had of had kunnen hebben, wordt het kunst
werk in het museum louter tot een voorstel
ling die men aangaapt, dat wil zeggen puur 
‘contemplatief’ ervaart en eventueel kunst
historisch bestudeert.

Er wordt wel beweerd dat men met 
deze idee van ‘belangeloosheid’ de kunst 
onschadelijk heeft willen maken, op een iets 
subtielere wijze dan Plato ooit deed. [1]

Een gift aan levende doden
Over het kunstwerk als publiek geheim

René Daniels

De terugkeer van de performance, 1987

Maar gaat het niet eerst en vooral om een 
bevrijding? Bevrijdt haar ‘belangeloosheid’ 
de kunst niet van elke dienstbaarheid aan 
een zaak buiten zichzelf? Men stelle zich 
maar eens een wereld voor waarin kunst 
haar moreel, cognitief of praktisch belang 
zou moeten bewijzen, een wereld waarin 
men de kunst voortdurend zou aanwrijven 
dat zij ons niets bijleert, ons niet tot betere 
mensen maakt, ons niet verder helpt in het 
leven en ons niet eens genoeg doet genie
ten.

De hedendaagse kritiek op de autonomie- 
idee is zo lichtzinnig omdat ze niet kan wor
den volgehouden. Dezelfde kunstenaar, 
criticus of curator die deze idee als achter
haald afdoet, zal meteen verontwaardigd 
zijn zodra van hem wordt geëist dat hij het 
morele gehalte, de cognitieve draagwijdte 
of het praktisch nut van een bepaald kunst
werk aannemelijk maakt. Kortom: hoezeer 
men ook van de kunst kan verwachten dat 
zij ‘communiceert’, haar moderne, auto
nome conditie bestaat erin dat de vraag naar 
wat ze dan wel communiceert, ongepast is 
geworden. Niettemin heeft deze vraag in
tussen hysterische vormen aangenomen. 
Vanuit allerlei hoeken wordt de kunst door 
die vraag gechanteerd: als je van kunst niet 
wijzer of beter wordt, en als je het er niet 
warm van krijgt en zelfs niet koud, wat heeft 
ze dan eigenlijk nog te bieden? [2]

De onvermijdelijkheid van het museum

De kritiek op de autonomie van de kunst, 
en het daarmee samenhangende pleidooi 
voor meer openbaarheid en meer participa
tie van het publiek, meent zich op een eer
biedwaardige traditie te kunnen beroepen, 
namelijk die van de avant-garde. De band 
met de neoavant-garde uit de jaren zestig 
en zeventig lijkt vanzelfsprekend. Veel kun
stenaars verlieten toen inderdaad de enge 
grenzen van het museum en zochten de 
openbare ruimte op. Maar daarmee houdt

iedere overeenkomst op. Als iets deze avant- 
garde vreemd was, dan toch wel de behoefte 
om kunst te integreren in het leven zoals dat 
geleefd wordt. De avant-garde sprak het pu
bliek aan op zijn verlangen naar een ander 
leven. Maar omdat elke voorstelling daarvan 
al te zeer in het verlengde dreigde te liggen 
van het bestaande, ‘vervreemde’ leven, moes
ten de manifestaties van dit andere leven voor 
de mensen wel iets onherkenbaars of zelfs 
schokkends hebben, waardoor het altijd weer 
leek alsof de kunst vervreemd was en niet 
het leven zelf.

Het hedendaagse pleidooi om de kunst 
aansluiting te doen vinden bij het leven, voelt 
zich ook vaak geruggesteund door de avant- 
garde van het begin van de twintigste eeuw. 
In de lijn van Peter Bürgers Theorie der 
Avantgarde ziet men deze historische avant- 
garde als een aanval op de autonomie van 
het kunstwerk. De avant-garde wilde van 
de kunst dat ze opnieuw concreet zou in
grijpen in het leven. Dada was hierin het 
meest extreem. Voor de dadaïsten moest de 
kunst zelf de meest directe en ongesubli
meerde manifestatie van het leven zijn. Wie 
de dadaïstische manifesten er nuchter op 
naleest, stuit voortdurend op een vulgair 
nietzscheaans vitalisme. Dada lijkt slechts 
één ‘waarde’ te erkennen: de onstelpbare 
kracht van het spontane en chaotisch op
borrelende leven. Het museum geldt dan als 
voorbeeld van de steriele en verkalkte bur
gerlijke cultuur die het leven verstikt. Het 
museum neutraliseert het levendige, onver
wachte, ontstellende of verrukkelijke gebeu
ren dat kunst in wezen is. Het museum sta
pelt kunstwerken op, registreert ze, bestu
deert ze en presenteert ze, maar het gaat om 
een presentatie zonder werkelijke presen
tie. Wat wordt gepresenteerd dringt niet in 
het leven van de mensen door.

Het dadaïstische verlangen om het 
publiek op een intensere manier te raken dan 
in een museum mogelijk is, hield niet zo
maar in dat men de kunst, tegenover Kants

‘belangeloosheid’, een sociaal of politiek 
belang wilde teruggeven. Dada richtte zich 
juist tegen elk belang. Voor Kant is het kunst
werk autonoom omdat het zich onttrekt aan 
de begrippen van het verstand en de morele 
categorieën, maar dat betekent niet dat het 
zich verzet tegen iedere vorm van begrip of 
moraal. Het kunstwerk doet ons zelfs genie
ten van ons begripsvermogen. Bovendien is 
het vermogen om belangeloos van een voor
stelling te genieten verwant aan onze ont- 
vankelijkheid voor de zedelijke wet die zegt 
dat we belangeloos onze plicht moeten 
doen. Kortom: het schone is voor Kant on
begrijpelijk, zonder dat het daarom het ver
langen naar begrip wil frustreren; het is 
amoreel maar zeker niet immoreel. Daarbij 
heeft Kant niets tegen aangename prikkels 
in de kunst, zolang die maar opgenomen 
worden in het zuivere spel van de vorm. 
Dada daarentegen provoceert en vernedert 
het begripsvermogen, flirt met het immo
rele, en wil afkeer oproepen. Het ‘belang’ 
dat kunst zou moeten hebben, keert dus 
slechts op negatieve wijze terug. Het leven 
waarvoor dada in de bres springt, spot met 
elk belang. Tegenover de gigantische klucht, 
de “jubelende, orfische onzin” (Tristan 
Tzara) die het leven is, moet alles wat tot
nogtoe van belang werd geacht - al het 
ware, goede, schone en aangename - in het 
niets verdwijnen.

Als de avant-garde een liaison wil rea
liseren tussen kunst en leven, dan staat vast 
dat deze liaison voor dada begint - en het 
is kenmerkend dat ze het bij een begin 
houdt - met een verkrachting. Wat de bur
ger Teven’ noemt, is voor de dadaïsten een 
deerniswekkende schijnvertoning. Voor hen 
bestaat het leven eigenlijk nog niet, of niet 
meer. Het moet juist door iets wat op ‘kunst’ 
lijkt, en met het paardenmiddel van de pro
vocatie, de ridiculisering, de traumatisering, 
tot leven worden gewekt. [3] Dit ver
nieuwde leven is er één dat zich, zoals 
Tristan Tzara schrijft, “van alle leuzen over 
ethiek, cultuur en innerlijk leven” zal heb
ben bevrijd. Wie het ware leven in zijn chaos 
heeft doorzien, wie de “meest primitieve 
relatie met de omringende werkelijkheid” 
durft aan te gaan, beseft dat kennis, moraal 
en sentiment van geen belang zijn. Tzara 
houdt in zijn manifesten niet op te bena
drukken dat dada een hekel heeft aan 
wereldverbeteraars, en in het algemeen aan 
een positieve, constructieve relatie met het 
publiek. Dada weigert zich in welk maat
schappelijk project dan ook te laten inscha
kelen en is in die zin strikt genomen hele
maal geen avant-gardebeweging.

Kortom: wie zich vandaag, ter verde
diging van de ‘maatschappelijke relevantie’ 
van de kunst, beroept op de dadaïsten, mis
kent hun cynisch-dandyesk dédain voor 
sociaal-politieke kwesties. Net als de 
futuristen zijn de dadaïsten minder verwant 
met Marx en Proudhon dan met Baudelaire, 
die over de revolutie van 1848 zei dat “zij 
alleen zo aardig was omdat zij zo buitenge
woon absurd was”.

Het hedendaagse pleidooi voor een 
toenadering tussen kunst en (maatschappe- 
lijk) leven, mist de wortels in de avant-garde 
waarop het zich beroept. Nooit is er kunst 
gemaakt die, in het geval van dada, op zo
veel afkeer stuitte bij het publiek, of, in het 
geval van de avant-garde uit de jaren ze
ventig, op zoveel onverschilligheid. Nooit 
was kunst zo onintegreerbaar en in die zin 
bij voorbaat bestemd om haar plaats te vin
den in het museum. Dat de avant-garde in 
het museum belandde, was niet zomaar een 
‘recuperatie’ van een subversieve beweging. 
Beter is het te erkennen dat de avant-garde 
zichzelf in maatschappelijk opzicht buiten
spel zette. De kunst van de avant-garde 
luidde een nieuwe tijd in met een nieuwe 
mens, maar vormde tevens bij voorbaat een 
krachteloze aanklacht tegen elke maatschap
pelijke praktijk die deze inluidende geste zou 
trachten in te vullen met een sociaal-politiek 
programma. In die zin bleef het bij deze 'anti- 
kunst’ onvermijdelijk om kunst gaan, name
lijk om een belofte die aan zichzelf genoeg 
lijkt te hebben - om de eeuwige “jeugdig
heid van wat begint en blijft beginnen” 
(Maurice Blanchot). En de vraag is of zoiets 
ergens anders een plaats kan vinden dan in 
het museum.

De ervaring van de avant-garde is de on- 
vermijdelijkheid van de musealisering. Wie 

dat niet in rekening neemt, speelt vals. Ter
wijl men doet alsof men de ‘elitaire’ kunst
en museumcontext verlaat, breidt men on
dertussen gewoon het gebied van het mu-
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parcourstentoonstellingen. Men werkt mee 
aan de musealisering van de historische bin
nensteden die volop aan de gang is. Zoge
heten niet-museale tentoonstellingen zijn 
alleen mogelijk doordat men er heimelijk 
van uit blijft gaan dat de blik van de bezoe
ker, zijn of haar verhouding tot de kunst, 
bij voorbaat geheel gemusealiseerd is. Er 
wordt op vertrouwd dat het publiek de wer
ken niet aanraakt, bespuwt, bekladt, er niet 
iets aan toevoegt, ze niet mee naar huis 
neemt... Men vertrouwt op de belangeloze, 
contemplatieve blik die, zoals Kant zegt, op 
niets anders uit is dan “het verwijlen bij de 
voorstelling van het object”.

Als de avant-garde het museum niet 
buitenspel kan zetten, dan kan het museum 
zelf dat zeker niet. In elke beweging waar
mee het dat meent te doen, bewijst het zijn 
eigen macht en alomtegenwoordigheid. Een 
eenvoudig voorbeeld is de Russische kun
stenaar Oleg Kulik, die zich op de Manifesta- 
tentoonstelling in Rotterdam (1998) als een 
hond door de stad bewoog: bijna helemaal 
naakt, op handen en voeten en met een ket
ting om zijn hals. Hij blafte naar de voor
bijgangers, beet in hun schoenen, allemaal 
zeer gewaagd dus, ‘anti-establishment’... 
Maar op het moment dat de kunstenaar daar 
zo pervers-hondachtig rondkroop, was hij 
reeds een museumstuk. Zijn performance 
werd enkel getolereerd en zelfs grappig ge
vonden omdat deze zich afspeelde binnen 
het kader van een officiële tentoonstelling, 
dus binnen de context van het ‘museum 
zonder muren’. De blik van het publiek 
werd geheel door die context bepaald. Men 
herkende de hondmens direct als een merk
waardig kijkobject in plaats van een bedrei
ging. Men bekeek de man niet als klinisch 
pervers maar als iemand die, daartoe over
eengekomen met een officieel kunst
instituut, pervers gedrag in scène zette. 
Iedereen wist meteen dat het om kunst ging, 
dat wil zeggen om iets dat geen reëel gevaar 
of inbreuk op zijn leven kon betekenen.

De gedecontextualiseerde mens

De ongegronde verwijzing naar de avant- 
garde verbergt een nostalgisch fantasma dat 
steeds meespeelt wanneer er sprake is van 
een huwelijk tussen kunst en leven. Het gaat 
om een fantasma over wat er aan de 
museumkunst voorafging, namelijk een 
kunst die echt in het leven zou hebben ge
staan en authentieke communicatie moge
lijk zou hebben gemaakt - kunst als een 
gebeuren waarin de gemeenschap haar 
hoogtepunt bereikt. Deze kunst van vóór de 
autonomie van de kunst, van vóór het bur
gerlijk begrip ‘kunst’, wordt steeds gedacht 
of gedroomd in zeer vitalistische termen: 
ritueel en viering, feest en dans, commu
nie, erotisme, enzovoort. De religieuze cul
tus geldt als paradigma voor de tijd waarin 
de kunst nog niet museaal en autonoom was. 
De cultus waarin de gemeenschap zich als 
gemeenschap celebreert, is het ideale tegen
beeld van de maatschappelijk geïsoleerde 
museumkunst. Het is steeds vanuit een der
gelijk religieus fantasma dat van de kunst 
wordt gevraagd om haar ware en oorspron
kelijke context terug te vinden. [4]

Uiteraard gelooft niemand dat dit zo
maar kan, maar men cultiveert die droom 
en verleidt het publiek ermee. Men verleidt 
het publiek met de romantische droom van 
een wereld waarin kunst nog alles te bete
kenen had, zoals Hegel en de romantici zich 
het oude Griekenland voorstelden; een we
reld waarin kunst de meest vitale en hoog
staande uiting van het menselijk bewustzijn 
behelsde.

Deze droom van een kunst die zijn 
plaats middenin het leven terugvindt, sluit 
overigens aan bij een proces dat zich in de 
kunst zelf voltrekt. Talloze kunstwerken, of 
ze nu ‘conceptueel’ zijn dan wel op extreme 
wijze de zintuigen aanspreken, doen niet 
veel meer dan een nostalgische idee van 
Kunst celebreren. De kunst lijkt sinds lang 
aangestoken door een manisch verlangen 
naar zichzelf. Misschien is dit haar ‘post
moderne conditie’. Terwijl een bepaald 
modernistisch purisme dé kunst dacht te 
realiseren, openbaart dit essentialistische 
verlangen naar ultieme realisatie zich nu 
eerder als een symptoom van uitputting. [5] 
Het verlangen van de kunst naar zichzelf, 
naar het wezenlijke belang dat ze ooit had, 
is ‘manisch’ omdat het om een rouwproces 
gaat. Hoe enthousiaster media, curatoren en 
critici op de maatschappelijke relevantie van 
de kunst hameren, hoe hardnekkiger ze voor 
zichzelf en voor hun publiek ontkennen dat 
het hier om een indrukwekkend, langgerekt 
rouwbetoon gaat.

Het romantisch-religieuze fantasma 
speelt steeds mee wanneer het museum wordt 
aangewreven dat het de kunst vervreemdt van 
haar concrete context en van het maatschap
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pelijk leven, dat het museum het kunstwerk 
dus letterlijk abstraheert (lostrekt) uit de 
wereld. Misschien dient dit vertoog over de 
wezenloze abstractheid van de museale 
ruimte wel om te verhullen dat het maat
schappelijk leven zelf sinds lang is aange
tast door een proces van abstrahering. Wie 
de kunst wil integreren in het Teven’, wie 
wil dat ze weer haar plaats inneemt te mid
den van de mensen, weigert in te zien hoe 
de wereld waarin de moderne mens leeft 
helemaal niet zo ‘levendig’ is, maar zich 
eerder aandient als een spookachtige con
stellatie van gedecontextualiseerde, geab
straheerde elementen. De zogenaamde 
levenloosheid en decontextualisering waar
over men in verband met het museum 
klaagt, zijn in feite reeds lang een dagelijkse 
realiteit. Het leven van de moderne mens is 
tot in zijn kern gemarkeerd door abstra
hering. Televisie, telefoon, video, film, 
internet - de hele cultuur van beeld- en 
informatiemedia doet niet anders dan erva
ringen en gebeurtenissen losrukken uit hun 
‘oorspronkelijke’ context en binnenbrengen 
in een technologisch netwerk. Het echte le
ven waarin echte mensen echte dingen mee
maken, is op zichzelf dus reeds lang een 
hersenschim. [6]

Vanuit dit perspectief zijn de pogin
gen die de officiële kunstwereld onderneemt 
om kunst dichter bij de mensen te brengen, 
hoogst bedenkelijk. De aanwezigheid van 
kunst in parken, op pleinen en straten moet 
koste wat kost de vitaliteit en maatschap
pelijke relevantie van de kunst bewijzen. Er 
wordt, binnen het brede kader van een poli
tiek van cultuurparticipatie, een grotere in
timiteit tussen de kunst en het publiek ge
suggereerd. Men wil de kunst in de context 
van het maatschappelijke leven inweven, 
alsof die context zelf niet aan decontextuali
sering onderhevig is. We leven in het alge
meen niet in een ‘levendige werkelijkheid’ 
waarvan de museumkunst zou zijn ver
vreemd, maar zijn gezamenlijk aangesloten 
op een circuit van contextloze, vrij- 
zwevende voorstellingen die eindeloos wor
den gereproduceerd, gevarieerd, gecombi
neerd en doorgesluisd. Zo begrepen heeft 
de tegenstelling tussen de concreetheid van 
het leven en de steriele doodsheid van het 
museum elke pertinentie verloren, als zo’n

tegenstelling al ooit pertinent is geweest. 
Het is in deze dan ook raadzaam om voort
durend Adomo’s verzuchting voor ogen te 
houden: “Das Leben lebt nicht.”

Misschien is het juist de kritische func
tie van het museum om ons te laten ervaren 
dat buiten het museum niet het werkelijke 
leven woedt, maar dat daar eerst en vooral, 
dag na dag, het gebrek aan leven wordt ge
organiseerd. Het museum zou er dan zijn 
om ons te doen aanvoelen dat elk voorwerp, 
beeld of woord dat ons vertrouwd of dier
baar is, zich plotseling kan openbaren als 
afstandelijk en onverschillig. Misschien er
varen we pas in het museum, waarvan we 
voortdurend te horen krijgen dat het ‘bui
ten de wereld staat’, dat wij geen wereld 
hebben, dat we leven in een grenzeloos 
“kerkhof van tekens” (Roland Barthes) 
waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Het 
museum kan in die zin worden opgevat als 
een plek die de spookachtige vreemdheid 
onthult van alles wat ons ‘eigen’ is. Het is 
een plek die de mens doet ervaren dat alles 
waaraan hij zich hecht, alles waarop hij zich 
cognitief, moreel of emotioneel richt en wat 
dus zijn toebehoren aan een bepaalde con
text symboliseert, altijd aan hem kan open
baren als vreemd en ontoegankelijk. Men 
kan het ook zo stellen: de ervaring die de 
moderne mens typeert, is dat alles wat hem 
eigen is en wat zijn leven schraagt, te allen 
tijde in het museum kan belanden, en ei
genlijk altijd al op weg naar het museum is, 
omdat het eigene net zo goed het vreemde 
is. Het museum is in die zin een gestalte 
van Lacans grote Ander. Alle tekens of ob
jecten die ik produceer zijn mij altijd al ont
nomen. Zij dragen bij voorbaat de stempel 
van een onbekende, gezichtloze Ander, alsof 
ze mij door die Ander reeds worden terug
gezonden nog voordat ze ooit mijn eigen, 
persoonlijke boodschap zijn geweest. Het 
museum is het embleem van de parasitaire 
ontvreemding die maakt dat de moderne 
mens niet in zijn levenscontext en dus niet 
in zichzelf is geïntegreerd.

Grafgiften

Het vreemde is dat de religie, die steeds als 
tegenbeeld van de moderne tendens tot 
abstrahering of decontextualisering wordt

ingeroepen, het meest universele model is 
van een decontextualisering die altijd al aan 
het werk is. Zo worden - naar verluidt sinds 
het late Paleolithicum - in elke gemeen
schap bepaalde objecten uit het alledaagse 
leven afgezonderd en in een als ‘sacraal’ 
bestempelde ruimte opgeborgen. Het sacrale 
is, letterlijk, het ‘afgescheidene’. Het sacrale 
ding incarneert de energie en de onaantast
bare waarde van het leven. Het staat voor 
het leven zelf, maar vreemd genoeg - en 
deze vreemdheid lijkt zo oud te zijn als de 
mensheid - wordt dit Teven zelf’ geheiligd 
als iets onaantastbaars wat zich buiten het 
dagelijks leven bevindt, als iets wat juist 
vreemd en wonderlijk, soms ook dreigend 
en dodelijk, tegenover of boven het leven 
staat. Het Teven zelf’ verschijnt als iets dat 
anders is, en zelfs tegengesteld kan zijn aan 
het leven: als een beeld, een pop, een fetisj, 
een totem, een icoon, een masker, een voor
werp. [7]

Een object wordt sacraal wanneer het 
uit het circuit van het maatschappelijk ver
keer is gelicht. Het sacrale object is dus niet 
openbaar, er rust integendeel een taboe op. 
Het mag niet worden aangeraakt of beke
ken, hoogstens op speciale momenten door 
geprivilegieerde personen. Terwijl het de 
onontvreemdbare eigenheid van de groep 
belichaamt, is het voor de groep zelf ontoe
gankelijk en zelfs gevaarlijk. Het wordt niet 
alleen voor andere groepen, maar ook voor 
de eigen groep achtergehouden. Het sacrale 
is het leven zelf als iets waar de mens niet 
bij kan, als iets wat hem niet zomaar toebe
hoort.

Wanneer men eist dat kunst meer com
municatief zou zijn of zich meer in het maat
schappelijk leven zou integreren, refereert 
men graag aan archaïsche gemeenschappen 
waarin de kunst op een vanzelfsprekende 
manier in het centrum van de gemeenschap 
stond, een integrerende functie zou hebben 
gehad, de mensen bij elkaar bracht, enzo
voort. Maar het sacrale object blijkt niet 
zomaar communicatief of in het leven geïn
tegreerd, maar juist verborgen en exclusief. 
Het fenomeen van de sacralisering lijkt er 
op te wijzen dat een gemeenschap per defi
nitie niet geïntegreerd is, dat datgene wat 
mensen samenbrengt, wat ze met elkaar 
gemeen hebben, per definitie aan ze ont
snapt en dus ongeïntegreerd is.

Van het universele gebruik om voor
werpen weg te nemen uit het dagelijks le
ven en het economische circuit kenden 
oude volkeren zoals de Chinezen, de 
Scythen en de Egyptenaren een heel speci
fieke vorm, namelijk de grafgift. Deze vol
keren verstopten de meest schone en ver
fijnde voorwerpen die hun samenleving 
voortbracht, in verboden ruimtes waar geen 
daglicht binnendrong. Deze voorwerpen 
waren exclusief bestemd voor het genie
tende oog van voorouders of góden. Wel
licht zijn kunstwerken nooit zo extreem site
specific geweest als toen. Ze werden letter
lijk op hun plek ingemetseld. [8]

Deze grafgiften hadden uiteraard een 
functie binnen een religieuze economie, in 
een symbolische ruilverhouding tussen 
mensen en góden; men wist min of meer 
wat deze bovenmenselijke machten wilden 
en verwachtte iets van hen terug. Maar 
nuchter economisch bekeken hield dit ge
bruik een enorme verliespost in; het was een 
extreme vorm van potlatch. En de vraag is 
of zo’n ruilverhouding met de góden ooit 
symmetrisch of equivalent kan zijn. Het kan 
altijd lijken dat er een evenwichtige balans 
is tussen geven en nemen, maar uiteinde
lijk is het uitgangspunt asymmetrisch: de 
mensen hebben eerst en vooral alles van de 
góden gekregen. De wereld met alles erop 
en eraan, het hele leven, valt de mensen 
geheel en al gratis toe, en zij kunnen deze 
gift onmogelijk beantwoorden met iets wat 
er maar enigszins equivalent aan is. In die 
zin is de schuld van de mensen tegenover 
de góden of de godheid niet in te lossen. De 
‘waarde’ van het gegeven leven is onmeet
baar, en kan slechts worden geïncarneerd 
in objecten die niet ruilbaar zijn, dat wil 
zeggen die men niet ruilt met andere groe
pen. Het zijn objecten die men ‘voor zich 
houdt’. Men verbergt ze niet enkel voor 
andere groepen maar ook voor zichzelf . Ook 
voor de groep die ze bezit, zijn sacrale ob
jecten verborgen of geheim, onzichtbaar, 
onaanraakbaar, met een taboe beladen. [9] 
De grafgiften zijn hiervan een extreem voor
beeld. Het betrof een aristocratische klasse 
die niet enkel voor het eigen volk maar ook 
voor zichzelf haar meest precieuze objec
ten voor eeuwig verborg en ze exclusief 
voor de góden bestemde. En dit was blijk
baar de ultieme vorm van ‘communicatie’.

Het niet-ruilen, niet-te-gelde-maken 
maar opbergen en dus sacraliseren van ob
jecten, onttrekt de objecten niet zomaar aan 
het circuit van gift en tegengift. Het gaat 
eerder om een excessieve vorm van gift,2 0



omdat hij de equivalente ruil te buiten gaat, 
de ruil met identificeerbare individuen of 
groepen, en zelfs die met geesten of voor
ouders van wie men de eisen kent, of te
genover wie men een meetbare schuld heeft. 
Door zo’n excessieve gift probeert de mens 
een omgang te vinden met de onmeetbare 
schuld die hij heeft tegenover een onbe
kende, geheime ander, namelijk de godheid 
die aan de oorsprong staat van de exces
sieve gift van de wereld en het leven.

Voor de religieuze mens is het leven 
geen objectief gegeven, maar iets wat ge
geven wordt. Men kan het gegeven leven 
nooit bezitten zoals men andere dingen kan 
bezitten; men kan het slechts blijven krij
gen, door het voortdurend weg te geven. Elke 
‘primitieve’ samenleving probeert deze 
grondsituatie in een systeem van giften en 
tegengiften te economiseren, maar uiteinde
lijk speelt dit ruilen zich af tegen de achter
grond van een excessieve gift-van-de-wereld, 
waarvan de waarde onmeetbaar en onverge
lijkbaar is. Deze gift is onontvangbaar: het 
leven dat men ontvangt blijft van de Ander. 
Het enige antwoord hierop is een exces, 
zoals in het geval van de grafgiften: een gift 
van een enorme hoeveelheid waardevolle 
voorwerpen, geschonken aan wezens waar
van men nooit kan weten of de gift hen 
enigszins behaagt.

De mens die het beste wat hij te bie
den heeft, voor een onbekende Ander 
inmetselt, laat als het ware zien dat hij niet 
heeft wat hij heeft. Hij lijkt te bevestigen 
dat het meest precieuze dat hij heeft, name
lijk het leven zelf, voor hemzelf een ontoe
gankelijk geheim is gebleven en moet blij
ven. Hij voelt dat hij het leven slechts kan 
blijven ‘hebben’ wanneer hij het kostbare 
ding dat het vertegenwoordigt als iets 
onaanraakbaars wegbergt voor een Ander 
die hij niet kent. Hij stalt het uit in een ge
sloten ruimte, voor het oog van een ideale 
toeschouwer-ontvanger: degene die aan de 
oorsprong staat van de gift die de wereld is.

Misschien werpt het exuberante feno
meen van de grafgift een licht op wat voor 
soort communicatie het kunstwerk ook van
daag nog is. De kunstenaar lijkt verwant met 
deze archaïsche volkeren die hun fraaiste 
voorwerpen definitief uit de circulatie nemen 
om ze weg te geven aan niet-menselijke of 
dode wezens. Kunst heeft te maken met iets 
waarmee de mens in al het communicatieve 
verkeer juist geen raad weet, iets dat hij ei
genlijk aan niemand kan of zelfs maar wil 
communiceren, iets dat hij geheimhoudt, en 
wel omdat het ook voor hemzelf geheim is. 
Dit geheim heeft alles te maken met de ont
vankelijkheid van de kunstenaar voor de gift 
die de wereld is, een ontvankelijkheid die 
gepaard gaat met ontsteltenis, verbijstering, 
verwondering, en wel om datgene aan die 
gift wat hem, ook nadat hij hem heeft ont
vangen, absoluut vreemd blijft.

Net als de schenker van grafgiften 
houdt de kunstenaar zijn geheim niet zo
maar voor anderen verborgen. Zijn geheim 
is ook voor hemzelf geheim. En daarom 
moet hij zijn geheim weggeven-, dat is voor 
hem de enige manier om ermee om te gaan, 
om het voor zichzelf te ‘hebben’. Het kunst
werk is voor een kunstenaar een truc om 
een geheim waarmee hij geen raad weet, 
toch niet zomaar te onthullen; hij geeft het 
in bewaring. Aan wie? Uiteraard niet aan 
de góden. De gift die de wereld is, heeft voor 
de moderne kunstenaar zijn oorsprong niet 
in een goddelijke instantie die hij vol ont
zag dankbaar kan zijn en tegenover wie hij 
zijn schuld kan proberen te vereffenen. Dit 
maakt die gift voor hem nog vreemder en 
onhandelbaarder, en het antwoord erop 
wordt meer dan ooit een sprong in het duis
ter.

Een onhandelbaar overschot

Het onbehagen omtrent de steriliteit van de 
museumkunst valt, zeker sinds de jaren ne
gentig, samen met een onvrede over het 
even abstracte publiek tot wie die kunst zich 
richt. Het is een publiek zonder gezicht, 
zonder specifieke (culturele, etnische, sek
suele, religieuze) identiteit, een wereldbur
ger die in concrete helemaal niet bestaat. 
Maar wat is het alternatief voor dit abstracte 
universalisme? Men verlangt van de kun
stenaar dat hij duidelijk weet tot welk pu
bliek hij zich richt, dat hij een min of meer 
omlijnd beeld van zijn ‘doelgroep’ heeft. 
Het is blijkbaar ondraaglijk geworden om 
iets te maken zonder goed te weten voor 
wie. ■

_ Dit is nochtans een wezenlijke verwor
venheid van de moderne kunst: dat de kun
stenaar niet meer weet tot wie hij zich richt, 
en wel omdat niemand de kunstenaar iets 
vraagt. Er is niet een clerus die de kunste
naar vraagt naar beelden die in alle beschei
denheid het woord Gods ondersteunen. Er 
is geen adel of semi-adellijke burgerij die, 

zoals in de Renaissance, om wereldse voor
stellingen vraagt die Gods schoonheid en 
goedheid weerspiegelen. Er is evenmin de 
burgerlijke academie die van de kunst eist 
dat ze de mens in al zijn waardigheid voor
stelt. Natuurlijk, er is de ‘kunstwereld’ waar 
de kunstenaar erkenning kan zoeken. De 
kunstenaar weet maar al te goed wat deze 
wereld, die de vrijheid van de kunstenaar 
hoog in het vaandel voert, van hem ver
wacht; hij behoort er immers zelf toe. 
Daarom sluit zijn kunst altijd wel enigszins 
aan bij een reeds bestaande, algemeen her
kenbare beeldtaal. Toch kan elk teken van 
erkenning of begrip dat hij uit de kunst
wereld ontvangt enkel zijn grondige onze
kerheid bevestigen over wat er in laatste 
instantie van hem wordt verlangd. Elk con
creet, aanspreekbaar, identificeerbaar pu
bliek, zelfs de God waarin de kunstenaar 
eventueel gelooft, fungeert voor hem slechts 
als een scherm voor een onbepaalde, 
gezichtloze Ander wiens verlangen volstrekt 
duister blijft. Zoals bij de oude volkeren die 
hun meest hoogstaande producten onttrok
ken aan het oog van hun medemensen en in 
grafkelders inmetselden, is zijn kunst uit
eindelijk gericht tot een radicaal onbekende.

Met alles wat de samenleving aan objecten 
en tekens produceert, produceert zij met
een ook een enorm overschot dat zij niet 
kan integreren. Dit overschot betreft niet een 
bepaalde categorie van objecten of tekens. 
Diezelfde objecten en tekens die mensen 
produceren en die zij als hun product her
kennen, kunnen zich vroeg of laat altijd aan 
hen openbaren als een spookachtig, doods 
overschot.

De moderne tijd is de tijd waarin de 
mens het heft in eigen handen neemt, de 
wereld in functie van zijn eigen behoeften 
ontwerpt. Maar het is ook de tijd waarin on
ophoudelijk over ontworteling en vervreem
ding wordt geklaagd. De objecten en tekens 
waarmee de mens zijn leven betekenis geeft, 
kunnen altijd onhandelbaar, vreemd en 
betekenisloos worden; en in die betekenis
loosheid blijken ze een boodschap over hem
zelf te bevatten. Wat uit de mens voortkomt, 
keert altijd weer naar de mens terug, als een 
boodschap die hem vanuit een onbepaald 
elders wordt toegestuurd. Kunst verdiept de 
fascinatie voor deze unheimliche zending, 
voor dit onintegreerbaar, onconsumeerbaar 
aspect van alles waarmee wij de wereld tot 
onze wereld hebben gemaakt. Kunst houdt 
zich onledig met de manier waarop de we
reld - hoezeer wij haar ook organiseren, 
(re)produceren, (her)scheppen - op een fun
damenteel vlak iets blijft dat ons ongevraagd 
en ‘ongepast’ toevalt. De wereld dient zich

Bas Jan Ader

All my clothes, 1970

ook altijd op zo’n manier aan dat er op het 
vlak van kennis, moraal of louter genot niets 
mee valt te beginnen. Het evenement van 
zo’n gratuite gift valt per definitie buiten 
de wereld. Dit ‘buiten’ duidt niet op iets 
transcendents, iets dat buiten of boven de 
wereld staat, maar op de wereld zelf als een 
transcendent gebeuren.

Jean-Luc Nancy heeft het, zinspelend 
op Heideggers ontologische differentie, zo 
geformuleerd: “Mais ce qui n’a aucune place 
dans le monde, c’est la venue même du 
monde, son événement. En un sens, ce n’est 
rien d’autre que le monde lui-même, ou son 
acte pur, c’est qu’il y ait monde.” [10] Het 
verschijnen, het aanwezig-worden van de 
wereld, het gebeuren waarmee zij zich voor 
ons als iets voorstelbaars openlegt, is per 
definitie onvoorstelbaar. Het voorstelbaar- 
worden van de wereld kan niet worden on
dergebracht in het geheel van voorstellin
gen dat wij ons van de wereld vormen. Dit 
gebeuren is onhandelbaar: het slaat een gat 
in de wereld dat niet in die wereld kan wor
den geïntegreerd. In de mate waarin we 
openstaan voor het evenement waarbij de 
wereld zich aan ons geeft, zijn we even van 
alle wereld verstoken en overgeleverd aan 
iets spookachtigs, iets ‘onwerelds’. Met alle 
voorstellingen die de mens zich van de we
reld maakt, en waarmee hij de wereld pas 
tot een wereld maakt, dekt hij dit bevreem
dend moment af.

Religie komt neer op een substanti
vering, personalisering en idealisering van 
de wereld-als-gift. Een Ander wordt aanbe
den die aan de oorsprong zou staan van die 
gift. Alle ‘overschot’ komt van deze Ander 
en komt Hem bijgevolg toe. Op die manier 
weet de religie alsnog de zaak te economi
seren: wat de mens in zijn schoot valt en 
waar hij dus geen raad mee weet, heeft een 
aanwijsbare oorsprong en dus een bestem
ming. In die zin verlost de religie de mens 
van het onhandelbare geheim waarmee de 
excessieve gift die de wereld is, hem opza
delt: er is een Ander aan wie hij die gift kwijt 
kan en die zich erover ontfermt. Deze 
Ander heefteen plek waar hij bij uitstek ver
blijft en waar hij, mits de ceremoniële re
gels in acht worden genomen, bereid is de 
gift te ontvangen.

De moderne kunst van haar kant pro
beert de wereld als gift in haar onhandel
baarheid en zinloosheid tot in het uiterste 
trouw te zijn. Voor haar is er uiteindelijk 
geen substantiële Ander, geen godheid aan 
wie de wereld-als-gift kan worden terugge
ven. Het overschot waarmee deze gift de 
kunstenaar opzadelt, blijft in die zin radi
caal onhandelbaar; het is een overschot 
waarvan zowel de oorsprong als de bestem

ming duister zijn. Er is geen Ander om de 
tegengift van de kunstenaar te bezegelen, 
om het onhandelbare geheim in zijn ruimte 
op te bergen. In het geval van de grafgiften 
was de gift exclusief bestemd voor deze 
góden die zich op deze plek ophielden. 
Voorts ging hun inmetseling gepaard met 
een bepaald ceremonieel dat enkel kon wor
den uitgevoerd door geselecteerde personen. 
De sacraliteit van de plek en de regels van 
het ceremonieel garandeerden dat de gift 
zijn bestemming zou bereiken, ook al had 
die bestemming iets obscuurs en was het 
economisch effect van de gift onzeker. Zo
als de oude volkeren, kan ook de moderne 
kunstenaar niet anders dan de onhandelbare 
gift die de wereld is, opdragen aan een ob
scure Ander, maar deze keer zijn er geen 
geijkte maatschappelijke rituelen en speci
fieke plekken meer die de garantie bieden 
dat de gift zijn bestemming bereikt. Dit ge
brek aan plek en ritueel wijst op de radicale 
onbepaaldheid van de ontvanger. De ont
vanger van de gift is niet langer een speci
fiek wezen dat boven alle anderen verhe
ven is. De Ander is nu eender wie. Het 
kunstwerk is er voor ‘het publiek’, het is 
radicaal openbaar, en het museum-is de plek 
van deze ongelimiteerde openbaarheid, dat 
wil zeggen een openbaarheid die zich op 
een zo neutraal mogelijke plek afspeelt en 
waarin het ceremonieel tot een absoluut 
minimum is gereduceerd. Toch is er on
danks of juist dankzij deze abstracte open
baarheid sprake van een extreme vorm van 
opbergen.

De grafgift bestond uit gereedschap, 
wapens, toiletartikelen, sieraden, tapijten, 
muziekinstrumenten - dingen die nuttig 
waren of het dagelijks leven veraangenaam
den. De sacraliserende inmetseling van deze 
voorwerpen was een ingreep die hen in één 
keer van hun wereldse betekenis ontdeed. 
In de moderne, postreligieuze kunst gaat het 
daarentegen om objecten waarvan reeds bij 
voorbaat, tijdens hun creatie, de wereldse 
betekenis wordt geneutraliseerd. Om met 
Kant te spreken: het kunstwerk zet zijn ei
gen belang buitenspel, het neutraliseert al
les aan een object dat cognitief, praktisch, 
moreel of decoratief van betekenis zou kun
nen zijn. Terwijl de grafgift een werelds 
object is dat op een geheime plek buiten de 
wereld wordt geplaatst, is het kunstwerk een 
object dat zichzelf op de rand van de wereld 
plaatst, in de mate waarin het de onhandel
bare wereld-als-gift in zich bergt die per 
definitie nooit een plaats binnen de wereld 
kan krijgen.

Met het sacrale gebaar van de inmetse
ling erkent de religieuze mens dat alle 
producten waar hij trots op is, hem uitein- 2 1
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delijk niet toebehoren, omdat ze hun oor
sprong vinden in een goddelijke gift. Het 
kunstwerk getuigt op zichzelf reeds van zijn 
oorsprong in een gift die voor de kunste
naar zelf onhandelbaar is en dus geheim 
moet blijven. De kunstenaar metselt het 
geheim dat de wereld voor hem is, in het 
kunstwerk in. Daarom behoeft het kunst
werk het supplementaire ritueel van de 
inmetseling niet. Het is reeds, onomkeer
baar, op zichzelf een geheim. Het is een 
publiek geheim, een geheim dat zich open 
en bloot prijsgeeft aan de kale, abstracte 
zichtbaarheid die eigen is aan het museum.

Daarom is de eis dat kunst meer open
baar zou moeten worden zo vreemd. Kunst 
kan nooit méér openbaar, méér voor ieder
een toegankelijk zijn dan in het museum. 
Ingeweven in de openbare ruimte boeten 
kunstwerken strikt genomen aan openbaar
heid in. Het moderne kunstwerk is in dat 
geval hetzelfde lot beschoren als het klas
sieke monument waarvan Musil zei dat niets 
zo onzichtbaar was. Wie van de kunst ver
langt dat ze zich hercontextualiseert, ver
langt eigenlijk naar moeilijke of gerituali
seerde toegankelijkheid, hij verlangt naar 
verborgenheid, quasi-onzichtbaarheid, hij 
verlangt naar heilige drempels. De parcours- 
tentoonstellingen spelen in op dit verlangen. 
Het heldere geheim dat kunst is, haar kale 
onhandelbaarheid, verkeert blijkbaar in een 
crisis. De organisatoren verleiden de men
sen met ‘speciale’, ‘moeilijk vindbare’ plek
ken. De massa kan blijkbaar enkel van het 
‘belang van kunst’ overtuigd worden wan
neer men haar wat cultusgevoel inblaast. Men 
is blijkbaar van mening dat het gebrek aan 
présence dat het kunstwerk voor de mensen 
heeft, moet worden gecompenseerd door de 
simulatie van een esoterische exclusiviteit.

Niemand die kunst wil

Het heldere geheim van de kunst richt zich 
tot iedereen: het ‘publiek’. Maar achter de 
herkenbare, taxeerbare, bevredigbare vorm 
die dit kunstpubliek kan aannemen, schuilt 
een obscure Ander. Bij gebrek aan God is 
deze Ander in de moderne tijd niemand ge
worden. Als voor de kunstenaar de wereld- 
als-gift een onhandelbaar geheim moet blij
ven, waar hij slechts raad mee weet door 
het in een kunstwerk in te metselen, dan zou 
de bestemmeling van het kunstwerk degene 
zijn die wel met dit geheim kan omgaan, 
degene die de zinloze gift die de wereld is, 
adequaat kan ontvangen. Het zou iemand 
zijn die de gift in zijn volle onhandel
baarheid kan ontvangen, omdat hij van het 
kunstwerk geen belang verwacht, geen 
oriëntatie, geen begrip, zelfs geen emotie 
die hem doet voelen dat hij bestaat. Het zou 
iemand zijn die er ten volle van geniet dat 
hij niet thuis is in de wereld, dat hij aan die 
wereld vasthangt via een punt waarin alles 
verdwijnt, een punt waarin hij inderdaad 
niemand is. Als de grafgiften een soort kijk
voer zijn voor de doden, dan is het moderne 
kunstwerk een gift aan levende doden, aan 
wezens die hun dood zouden kunnen leven.

Een nogal ijle figuur inderdaad, deze 
Ander die ‘niemand’ is. Hij is in elk geval 
van elke symbolische of institutionele au
toriteit verstoken. Hij vraagt niets concreets. 
Toch zit deze Ander juist hierom de kun
stenaar dichter op de huid dan eender welke 
God, mecenas of opdrachtgever ooit heeft 
gekund. Deze Ander is werkzaam op 
fantasmatisch niveau, wat inhoudt dat hij 
zowel oneindig ver weg is als benauwend 
dichtbij. Hij eist van het kunstwerk geen 
bepaalde inhoudelijke of formele kwalitei
ten; hij eist zelfs niet dat het lijkt op wat 
men normaliter voor kunst aanziet. Hij 
vraagt enkel dat het ‘kunst’ is. Deze vraag 
is excessief, onverzadigbaar, want hij vraagt 
niet dit of dat maar alles: de wereld als on
handelbare gift of radicaal overschot, de 
wereld als van belang ontdaan en daardoor 
radicaal evenement. [11]

Het verlangen naar kunst werd onge
twijfeld nooit zo massaal en systematisch 
gestimuleerd als vandaag. Dit fenomeen op 
zich zou al onze argwaan moeten wekken. 
De ongekende orkestratie van het verlan
gen naar kunst, vanuit het belang dat de 
kunst voor mens en maatschappij zou heb
ben, is een dwangmatige poging om het 
onverzadigbare verlangen van een obscure 
Ander af te dekken, die alles eist behalve 
het belang dat ‘het publiek’ zogezegd van 
kunst verwacht. [12] Dat dit publiek een 
hersenschim van cultuurmanagers is, neemt 
niet weg dat het een massieve realiteit is 
geworden. De verhouding van de heden
daagse kunstenaar met dit aangroeiende 
publiek is onvermijdelijk ironisch. De vraag 
naar kunst die van dit publiek zou uitgaan, 
kan hij niet echt serieus nemen, maar an
derzijds bevrijdt dit publiek hem enigszins 
van die dwingende, onverzadigbare Ander 
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René Magritte

La vie secrète, 1928

al te graag het geleuter over het communi
catieve karakter van kunst en over de 
versmelting van kunst en leven laat welge
vallen.

Het lege, contextloze museum, de plek 
waar ‘alles kan’, is bij uitstek de plaats waar 
die spookachtige Ander huist. Vanuit de ste
riele, zwijgende muren van het museum valt 
diens kille oog op de kunstwerken. Het ‘pu
bliek’, dat verondersteld wordt hongerig te 
zijn naar kunst, bestaat in feite uit de afge
zanten van dit Oog, van die afwezige God 
die om kunst vraagt zonder te weten om wat. 
Als publiek vormen we een gemeenschap 
rondom een publiek geheim dat onuitge
sproken blijft: wij vinden het niet alleen niet 
jammer, maar zelfs noodzakelijk dat kunst
werken ons niet aanspreken. Ze spreken ons 
immers slechts aan in de mate waarin ze niet 
tot ons spreken, maar tot een ‘niemand’ die 
niets wil, niets behoeft, niets verwacht, en 
wel omdat hij enkel het alles van de wereld 
als excessieve gift verlangt. Hoewel dit nau
welijks tot ons doordringt, hebben wij er 
allang vrede mee dat kunst niet voor ons 
bestemd is maar voor een wezen dat zich 
laat raken zonder daarmee iets te kunnen 
aanvangen, een wezen dat in die aanraking 
voor zichzelf onkenbaar is, en dat in zijn 
ontvankelijkheid voor de gift van de wereld 
zijn wereld verliest om er nog slechts aan 
vast te hangen als aan een spookachtige 
onwerkelijkheid. Het eindeloze gehamer op 
het belang van de kunst dient om ons één 
ding te doen vergeten: dat degene die het 
evenement van de kunst ontvangt niet bij 
machte is om voor ontvangst te tekenen. Dit 
is het moderne, ‘sublieme’ aspect van het 
kunstwerk - het feit dat ontvankelijkheid en 
onontvankelijkheid met elkaar verstrengeld 
zijn, dat er, scherper gesteld, slechts ont
vankelijkheid is tegen de achtergrond van 
een diepe onontvankelijkheid voor de gift 
die ons vanuit het kunstwerk bereikt. Het 
‘publiek’ is een ideologische constructie die 
dient om dit verborgen te houden. Niemand 
behoort tot het publiek. Het publiek, dat zijn 
altijd de anderen, dat zijn diegenen door wie 
de wereld-als-gift op onbevangen wijze zou 
worden ontvangen. Een ongecompliceerde 
ontvankelijkheid, in positieve of negatieve 
zin, is de meest eminente eigenschap die aan 
dit publiek wordt toegedicht.

Gombrowicz wees hier reeds op: men 
gelooft in kunst via de ander. Zo kan men 
zich afvragen wie er eigenlijk gelooft in het 
vertoog over het communicatieve karakter 

van de kunst, dit vertoog dat ons bezweert 
dat kunst zich meer met hét leven moet ver
binden. Misschien geven curatoren zich er 
enkel aan over om de politici te verleiden 
met geld over de brug te komen. De politici 
hebben immers de mond vol over de 
maatschappelijke rol van de kunst: kunst 
mag vooral niet te elitair zijn; brede lagen 
van de bevolking moeten participeren; kunst 
moet ‘gemeenschapsvormend’ zijn, enzo
voort. Bijgevolg vinden zij het geweldig 
wanneer kunst de openbare ruimte betreedt; 
daar zijn toch de mensen? Iedereen weet 
natuurlijk dat politici dit niet echt menen. 
Politici liggen over het algemeen niet wak
ker van kunst en dat hoeft ook niet. Ze spre
ken in naam van een gemeenschap die het 
recht heeft zo veel mogelijk te participeren 
in alles wat gemeenschappelijk is, dus ook 
in kunst. Wanneer politici de wil uitspreken 
dat kunst ‘opnieuw’ naar de mensen moet, 
zeggen ze vooral gedachteloos na wat verte
genwoordigers van de kunstwereld hen heb
ben ingefluisterd. Kortom: niemand gelooft 
in dit antimuseale vertoog - de curatoren niet, 
de politici niet, de kunstenaars niet - maar 
het vertoog circuleert, het is zelfs alomtegen
woordig. En wellicht raken we hier aan de 
vreemde manier waarop ideologie altijd func
tioneert, namelijk als een vertoog waar nie
mand in gelooft en waar niemand de verant
woordelijkheid voor neemt, een vertoog waar 
niemand persoonlijk op kan worden aange
sproken maar dat intussen wel iedereen in 
de ban houdt.

Men gelooft in het communicatieve 
karakter van de kunst via de ander. Deze 
ander verschijnt vaak als het fictieve perso
nage van de onbevangen beschouwer, de 
beschouwer met de zuivere en spontane blik. 
Dit personage wordt altijd weer uitgespeeld 
tegen het elitaire, geblaseerde kunstpubliek, 
waarvan de blik op kunst te reflexief zou zijn, 
te zeer beïnvloed door voorkennis en intel
lect. Zoals elke professionele kunstkenner 
gaat de curator gebukt onder zijn enorme 
kennis en overconsumptie van kunst. 
Daarom droomt hij zich graag een toeschou
wer die nog op onbevangen wijze kunst er
vaart. Dat is de fictie die het verlangen naar 
kunst in de openbare ruimte gaande houdt: 
dat het gaat om kunst die voornamelijk be
stemd is voor een niet-kunstpubliek. Men 
stelt zich dan de figuur voor van de toeval
lige, nietsvermoedende passant die zelfs niet 
weet dat het om ‘kunst’ gaat en in elk geval 
nog nooit van zoiets absurds als de ‘auto

nomie’ van de kunst heeft gehoord. Voor dit 
onbevangen wezen zou het kunstwerk niet 
het object zijn van een belangeloze contem
platie, het zou als het ware door de spiegel 
van de kunst heen breken en hem werkelijk 
raken.

Interessant in dit verband is de ge
schiedenis met het beeld Lijdensvanger van 
Thierry De Cordier: een zwart, meer dan 
levensgroot beeld, een sombere combina
tie van een Christusfiguur, een pestlijder, 
een asceet en een misdadiger aan de schand
paal. De Cordier plaatste dit beeld op het 
kerkplein van een dorp in Zuid-Frankrijk. 
De plaatselijke boeren stelden zich inder
daad onbevangen op: ze vonden het beeld 
maar niks, sterker nog: ze ervoeren het als 
een bedreiging. De magie die van de kunst 
uitgaat, bleek voor hen niet de loze slogan 
te zijn die zij voor critici en tentoonstellings
makers is. In de nacht van de vernissage 
vernielden de boeren het beeld en gooiden 
het op de vuilnisbelt.

Deze anekdote wordt in bijna alle tek
sten over De Cordier vermeld. Men wil er
mee aantonen dat De Cordier niet zomaar 
kunst maakt maar iets wat “gewoon werke
lijkheid is” (Piet Vanrobaeys); dat zijn kunst 
dus niet belangeloos wordt gecontempleerd 
maar een reële impact heeft. De Cordiers 
Lijdensvanger zou bewijzen dat een kunst
werk zich echt uit de kunstcontext kan be
vrijden en dus kan ophouden kunst te zijn. 
Kunst zou op die manier in de meest radi
cale zin ‘communicatief’ worden: onbe
schermd, onbemiddeld blootgesteld aan 
mensen die niet met kunst inzitten, mensen 
met ‘onbevangen’ blikken die desnoods 
vervuld kunnen zijn van woede en angst. 
Er wordt niet bij verteld dat curator, criti
cus en museumpubliek van deze radicale, 
zij het negatieve ontvankelijkheid voor het 
kunstwerk, geen enkele ervaring hebben. 
Het werkelijk én radicaal communicatief 
worden van het kunstwerk (een soort 
transsubstantiatie) is hier exclusief de zaak 
van een ander, een primitief, premodern 
volkje dat geen flauw besef heeft van de 
kunst en haar autonomie. Pas via dit exo
tisch personage, van wie men zich geluk
kig door een diepe kloof gescheiden wéét, 
gelooft het beschaafde kunstvolk dat kunst 
‘werkelijkheid’ kan zijn. Ondertussen be- 
vindt De Cordiers Lijdensvanger zich zo
als elke sculptuur in het museum. Uiteraard 
heeft het beeld nooit een andere bestemming 
gehad. Maar met de suggestie dat het wel 
een andere bestemming had kunnen vinden 
- in het geval namelijk dat die heethoofdige 
boeren verstandig waren geweest - willen 
curatoren en kunstcritici (en in dit geval wel
licht oók de kunstenaar zelf) ons in het vi
tale belang van kunst doen geloven. De ge
dachte dat De Cordiers beeld voor een bende 
wilden ooit reëel is geweest, verhoogt het 
artistieke aura, de museale onaantastbaarheid 
en daarmee ook de financiële waarde van 
het beeld.

Degene aan wie een zuivere ontvanke
lijkheid voor kunst wordt toegedicht en die 
via de openbare ruimte moet worden bereikt, 
functioneert dus als een fantasmatische 
figuur. Het is een figuur aan wie men de 
droom opwarmt over hoe kunst ooit geweest 
moet zijn - kunst die nog geen vrijblijvend 
formeel spel was, die werkelijk communi
catief was, de katalysator van een waarach
tige gemeenschappelijkheid. Deze figuur is 
in eigenlijke zin fantasmatisch omdat hij 
functioneert als een scherm waarachter een 
figuur schuilt die veel ongrijpbaarder, veel 
unheimlicher is, de gezichtloze Ander die 
verwant is met de god of de voorouder voor 
wie men zijn kostbaarste voorwerpen in 
graftempels uitstalde.

Kunst is bestemd voor een Ander die anders 
is en blijft. We kunnen hem niet vragen wat 
hij verlangt, we kunnen niet aan hem 
tegemoetkomen, we kunnen ons helemaal 
niet tot hem richten, bijvoorbeeld om te vra
gen om welke redenen hij nu juist belang 
hecht aan kunst, we kunnen geen markton
derzoek doen over wat hij van kunst ver
wacht. We kunnen dit natuurlijk wel probe
ren en doen dat ook, maar alle antwoorden 
die we krijgen zijn zonder belang, want de 
Ander heeft geen stem, hij communiceert 
niet, hij laat zich niet vertegenwoordigen. 
Men kan geen rekening met hem houden. 
Rekening met hem houden is geen rekening 
met hem houden. Die Ander is geen god of 
dier, maar die onverzadigbare Ander-in- 
onszelf die zich met niets minder tevreden 
stelt dan met de excessieve gift, het over
schot dat de wereld is. Wij zijn natuurlijk 
tegelijkertijd bevreesd voor deze gift, wij 
krijgen hem het liefst in een versluierde 
vorm, in een vorm die nog de sporen draagt 
van de schoonheid waar de kunst ooit voor 
stond. In die zin verwarren wij ook graag 
onszelf mét dat publiek waarvan men zegt 
dat het hongerig is naar kunst.



De kunstenaar versluiert wat hij zelf 
nooit ongesluierd zag: de excessieve gift 
waarin het alles van de wereld samenvalt 
met zijn afwezigheid. De versluiering be
tekent dat hij voor deze gift die de Ander- 
in-ons van hem verlangt, een analogon vindt 
in een object dat min of meer herkenbaar 
is, zoals de christelijke kunstenaar wist dat 
God weliswaar onzichtbaar was maar zich 
toch in bepaalde zichtbare vormen meer 
kenbaar maakte dan in andere.

Epiloog: kleine kliniek 
van de hedendaagse kunst

Binnen de antwoorden die de kunst geeft 
op de onbepaalde maar niettemin dwin
gende vraag die van de obscure Ander uit
gaat, kunnen twee basistypes worden on
derscheiden. In beide gevallen gaat het om 
een moeilijk compromis waarbij men ener
zijds ten volle aan de vragende partij tege
moet tracht te komen en anderzijds met zijn 
onverzadigbaarheid rekening wil houden. 
Het komt erop neer dat men, terwijl men 
iets geeft, ook de onmogelijkheid geeft om 
het gevraagde te geven.

Het eerste type kunst waagt zich steeds 
aan een vrijgevige, ‘heidense’ offergave 
waarmee men de onverzadigbare Ander te
vreden wil stellen. Degene wiens verlangen 
onpeilbaar is, kan alleen bevredigd worden 
met een gift die zo excessief is dat deze gift 
ook zichzelf te buiten gaat. Aangezien niets 
de Ander kan bevredigen, moet de gift met
een ook zichzelf negeren: elk beeld of voor
werp dat hem wordt aangereikt moet tege
lijk zichzelf vervormen, verminken, ver
brokkelen, parodiëren, verdubbelen, ver
duisteren, uitzaaien, enzovoort. Uit angst de 
indruk te wekken dat men de Ander iets kan 
geven wat hem tevreden stelt, probeert men 
hem te verleiden door hem feestelijk vol te 
proppen met niets. Valéry spreekt ergens van 
“un rien infiniment riche”,

In de mate waarin het kunstwerk elke 
vaste betekenis onderuithaalt, verraadt het 
iets van de radicale overvloed waarmee de 
Ander met zijn wereld-als-gift de kunste
naar intimideert. Het laat zien dat het deze 
overvloed niet in zichzelf kan onderbren
gen, dat wil zeggen ‘voorstellen’, ‘afbeel
den’ , ‘uitdrukken’. Anders gezégd: enkel in 
de excessieve, ostentatief geënsceneerde 
onmogelijkheid de wereld-als-gift adequaat 
te,ontvangen (en dps terug,te geven),enkel 
in het opzichtige, ‘barokke’ falen van de 
voorstelling, schenkt de kunstenaar de gift 
terug op een manier die trouw is aan zijn 
onhandelbaarheid.

Het zwijgen van de Ander, de radicale 
anonimiteit van het publiek — ze zijn voor 
dit type kunstenaar moeilijk te verdragen. 
De Ander moet uit zijn tent gelokt, desnoods 
geprovoceerd worden. Hij moet zich tonen, 
ook al is het als een zwaar geschonden of 
bespottelijke karikatuur van zichzelf. Zo
als God zich bij uitstek incarneert in de 
wonden van zijn Zoon, zo verleidt het kunst
werk de obscure Ander bij, uitstek in zijn 
breuken, in de gaten die het in zichzelf slaat. 
Het spektakel van die breuken en gaten doet 
voelen dat het kunstwerk bij iemand terecht
komt, dat de ontvangen overvloed naar ié
mand terugkeert. Door het spektakel van 
haar ontoereikendheid gaat de kunst in op 
het verlangen van de obscure Ander, terwijl 
ze zich tegelijk weet te beschermen tegen 
zijn grillige onverzadigbaarheid. De kunst 
doet alsof ze fataal door de gift van de An
der is geraakt, ensceneert haar zelf
destructie. Hiermee weet ze haar onafhan
kelijkheid tegenover de Ander te bewaren.

Dit type kunst, dat men met het groot
ste respect ‘hysterisch’ kan noemen, aan
vaardt het museum en in het algemeen de 
condities van de presentatie. [ 13J Het aan
vaardt het verlangen naar kunst dat van het 
kunstinstituut uitgaat. De troosteloze, god
verlaten leegte van het museum vraagt om 
gevuld te worden, ook ad kan die vulling 
slechts een groteske of soms wanhopige 
parodie op een waarachtige vervuldheid 
zijn. Het muséumis waard wat de kunst 
waard is die het onderdak verleent,,

Bij het tweede type kunst gaat het niet om 
een gift dié zichzelf te buiten gaat, maar om 
een weigering van de gift. Juister: het exces 
toont zich in eenweigering, en dit, maakt 
de weigering zelf excessief. De wei gering I 
blijft een modus van het fundamentele, on
uitroeibare verlangen tot geven. Dit tweede 
type van kunst, waarvan mendepositie mét 
niet minder respect ‘dwangneurotisch’ kap 
noemen, gaat zich niet te buiten aan een 
luxueuze gift die de obscure Ander moet 
verleiden, maar aap betvoorzichtig en ge
duldig detecteren van diens verlangen, Deze 
kunst gaat ervan uit dat elke vraag,naar 
kunst verdacht is; ze probeert wel te weten 
te komen wat er, doorheen de steevast 
naïeve articulatie vandie, vraag,, werkelijk

Rudolf Sch warzkogler

Aktion III, zomer 1965

gevraagd wordt. Ook voor de serieuze ‘hys
terische’ kunst is de vraag naar kunst ver
dacht, maar zij reageert hierop met een 
quasi-blinde, vrijgevige ‘vlucht vooruit’: zij 
geeft ‘alles wat men maar wil’, zij het dat 
het gegevene slechts waarde heeft in de 
mate waarin het tegelijkertijd wordt 
onttakeld. Eenvoudig gesteld: deze kunst 
geeft alles, maar heimelijk eigenlijk niets. 
De ‘dwangneurotische’ kunst van haar kant 
geeft niets, maar dat is haar verdraaide, ui
terst strenge manier om alles te geven. Zij 
presenteert niets, en wel omdat er ‘helaas’, 
‘voorlopig’, ‘in deze wereld’ geen plek voor 
is, omdat het godverlaten museum juist be
lichaamt dat er geen plek (meer) bestaat 
voor kunst. Of, wat. hetzelfde is, dat er te 
veel plek voor kunst is. Vandaar een ex
treme, ascetische terughoudendheid. Dit 
soort kunst reflecteert eindeloos over de con
dities van haar presentatie: het medium, de 
ruimte, het museum, het instituut, en uiteip- 
delijk de hele maatschappelijke inbedding 
van de kunst. De leegte van het museum 
dient niet zomaar om te worden gevuld; het 
kunstwerk moet deze leegte in rekening 
brengen omdat het een al te zeer institutio
neel bepaalde leegte is. De ‘institutionele 
kritiek’ waartoe dit eventueel leidt, verbergt 
het verlangen naar een kunst die absoluut 
integer zou zijn. Men peilt naar het verlan
gen van de Ander dat schuilgaat achter de 
ideologische machinaties van medium, 
museum en maatschappij. Deze Ander is 
streng. Hij eist een niet-geconditioneerde, 
onvoorwaardelijke gift. Het probleem met 
deze zuivere gift is echter dat hij bij voor
baat is vertroebeld. De onvoorwaardelijke 
gift aan de obscure Ander is pok steeds het 
product van bemiddelende instanties die de 
kunstenaar als een nar laten opdraven. Het 
enig mogelijke verzet lijkt een telkens op
nieuw geënsceneerde tautologie: wil de 
kunst ‘zuiver’ blijven, wil ze werkelijk ge
tuigen van haar ontvankelijkheid voor de 
onhandelbare gift van de Ander - en deze 
getuigenis zelf is haar gift - dan kan ze niets 
anders doen dan melancholisch haar eigen, 
troosteloze condities onderzoeken. In haar 
verweesdheid en onmogelijkheid veroordeelt, 
deze kunst zichzelf ertoe om zich eindeloos 
op zichzelf terug te plooien. Een steriel ide
alisme lijkt de drijfveer achter de ongeluk
kige zelfreflectie van veel ‘conceptuele’ 
kunst. Door hardnekkig niets anders te wil- 
lep geven dan het plaatsvinden van dp gift. 

zelf in al zijn onmogelijkheid, blijft men 
trouw aan een geïdealiseerde Ander aan wie 
men heimelijk een pure, onvertroebelde gift 
toeschrijft.

De kunst van ‘hysterische’ signatuur 
doet alles om aan de onbekende Ander te
gemoet te komen, maar zij redt zich enigs
zins uit die horigheid door een uitbundige 
theatraliteit die van zichzelf geniet. De kunst 
van ‘dwangneurotische’ signatuur lijkt, 
omdat ze op het eerste gezicht op geen en
kele vraag ingaat, onafhankelijk te zijn van 
de Ander. Maar in feite heeft ze zich hei
melijk diepgaapd met die Ander geïdentifi- 
ceerd. Door niets te willen geven dan. het 
geven zelf, door, niets te laten plaatsvinden 
dan de plaats zelf, imiteert zij het strenge, 
onverbiddelijke zwijgen, de afwezigheid 
van de Ander. [14] Om nog maar eens een 
religieus beeld te gebruiken: het museum 
wordt niet met parodistisch-barokke 
vrijgevigheid gevuld om “het diepe verlan
gen der góden” te bevredigen, [15] het 
wordt eerder beschouwd als een landings
plaats die moet worden voorbereid op de 
eeuwig uitgestelde komst van de góden. 
Door eindeloos de structuur van die lan
dingsplaats te hermarkeren, lijkt de kunst 
zich garant te willen stellen voor de abso
lute zuiverheid van de Ander aan wiens ge
nade ze zich overlevert. Zo viert de kunst 
slechts haar eigen belofte. Niet te willen 
verleiden, blijkt haar ultieme verleidings- 
strategie. [16] De weigering te verleiden, de 
radicale argwaan tegenover elke vraag naar 
kunst, kap immers niet anders dan zichzelf 
als zodanig te etaleren. Het besef van de 
onvermijdelijkheid van deze ‘hysterische’. 
theatraliteit kan de ‘dwangneurotische’ 
kunst helpen haar geremdheid, haar neiging 
tot steriele zelfbeteugeling, te doorbreken.

Noten

[1 ] Bijvoorbeeld: Arthur Danto, The Wake 
of Art. Criticism, Philosophy, and the Ends 
of Taste, Amsterdam, G+B Arts Internatio
nal, 1998, p. 69 e.v.
[2] Het gaat tegenwoordig vooral om een 
moreel-politieke chantage, waarbij men elke 
hang naar autonomie verdacht maakt door 
in te spelen op ons slechte geweten over hoe 
verschrikkelijk de toestand in de wereld wel 
is (denk aan de laatste Documenta), ofwel 
om een emotionele chantage die een beroep 
doet op ons,intuïtieve' inzicht in vwat voor 

mensen van belang is (de human interest- 
cultuur van de media). Twee keer wordt de 
kunst belaagd vanuit een soort humanisme. 
[3] Voor dada, maar eigenlijk voor een 
hele artistieke moderniteit, is ‘bewust
maken’ eerst en vooral tot leven wekken. Het 
paradigma hiervan lijkt Freud te leveren in 
Jenseits des Lustprinzips, namelijk met de 
speculatieve gedachte dat het leven ooit 
werd opgewekt door een traumatiserende 
inwerking van buitenaf op dode stof. Het 
leven wordt tot zichzelf opgeschrikt.
[4] Werner Hamacher heeft erop gewezen 
dat het museum vaak geïnterpreteerd wordt 
als “a site of abandonment by the mother”. 
Hij toont overtuigend aan dat de museum- 
kritiek van uiteenlopende auteurs als Walter 
Benjamin, Martin Heidegger, Krysztof 
Pomian en Nathaniel Hawthorne, gedreven 
wordt door een nostalgie naar de religieuze 
cultus. Zie Expositions of the Mother. A Quick 
Stroll through Various Museums, in: Brief 
Issues in Cultural Analysis, ASCA Yearbook, 
Kampen, Kok Pharos, 1996.
[5] Jean-Luc Nancy spreekt van een nihi
lisme dat eigen zou zijn aan “l’art de l’Idée 
résiduelle”, een kunst die “zich fixeert op 
de laatste glans van haar Idee, op haar zui
ver en somber residu”. Zie: Les Muses, 
Paris, Galilée, 1994, pp. 147-148.
[6] Vgl. Frank Vande Veire, And art is 
what an artist does. Over de kunstenaar en 
zijn publiek naar aanleiding van Camiel van 
Winkels Moderne leegte, in: De Witte Raaf 
nr. 88, november-december 2000, p. 14.
[7] Zie Jacques Derrida, Foi et savoir. Les 
deux sources de la ‘religion ’ aux limites de 
la simple raison, in: Jacques Derrida en 
Gianni Vattimo, La religion, Paris, Seuil, 
1996.
[8] Zie Krysztof Pomian, De oorsprong 
van het museum. Over het verzamelen, 
Heerlen, De Voorstad, 1990, pp. 23-24 
en 32-34.
[9] Zie Maurice Godelier, L’énigme du 
don, Paris, Flammarion, 1996.
[10] Nancy, op. cit. (noot 5), p. 129.
[11] Dit lijkt evident: in de mate waarin het 
belang van iets enigszins duidelijk wordt, 
verliest het zijn karakter van evenement.
[12] Ook de koning van België, die in zijn 
laatste kerstboodschap het belang van kunst 
voor de samenleving onderstreepte, lijkt op 
de hand van dit publiek.
[13] Dit laatste hoofdstukje is geïnspireerd 
door Lacans versie van Freuds neurosen- 
leer. Zie Bruce Fink, A Clinical Introduction 
to Lacanian Psychoanalysis. Theory and 
Technique, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., London, 1997.
[14] Ik parafraseer hier Mallarmés, “Rien 
n’aura eu lieu que le lieu”.
[15] Naar een titel van een film van 
Imamura waarin een primitief en gedege
nereerd volk leeft onder de terreur van 
wrede, onverzadigbare góden.
[16] Dit is de paradox van Luthers genade
leer. De 'dwangneurotische' kunst lijkt in
derdaad luthers van signatuur. De ‘hyste
rische’ kunst {ijkt dan eerder katholiek- Het 
eerste type wordt geïncarneerd door Kafka's 
hongerkunstenaar, die slechts van zijn een
zame zelfuithongering kan genieten in de 
mate waarin hij zich in zijn kooi reduceert 
tot kijkvoer voor een obscure Ander. Het 
tweede type lijkt te worden geïncarneerd door 
Kafka’s iets minder bekende Josephine, “de 
zangeres van het muizenvolk".Zij is niet 
terughoudend, zingt voluit, en is dan ook 
zeer populair; maar wie de zaak even nuch
ter aanhoort, merkt dat zij helemaal niet 
zingt, maar enkel een soort gesis voort
brengt. Het spreekt vanzelf dat geen enkel 
kunstwerk zonder meer tot één vande twee 
types kan worden herleid. Ik vermoed zelfs 
dat zij op hun best zijn wanneer ze elkaar 
raken.
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Deze tekst is een uitwerking van een le
zing gegeven op de Hogeschool Gent tij
dens een symposium over kunst in de 
openbare ruimte in mei 2001., ><2<3
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Het oor van David Lynch

Christoph De Boeck

Perhaps we could all go see Mulholland 
Drive, and then get over the fact that we ’re 
all idiots for believing that sound conies 
from one place or another anyway.
Microsound mailing list, 16 februari 2002

In Blue Velvet (1986) begint alles met een 
oor. Alles is rustig in het Amerikaanse pro
vinciestadje waar de film zich afspeelt, tot 
ergens in het gras een afgesneden oor wordt 
gevonden dat al aan de mieren ten prooi is 
gevallen. Het motief doet denken aan schil
derijen van Salvador Dalf waarin montages 
van lichaamsdelen opdoemen tegen een 
woestijnachtige achtergrond, terwijl een sliert 
mieren over de huid van mensenvlees trekt. 
Het zijn beelden die verleiden tot psycho
analytische interpretaties, en het werk van 
Lynch is inderdaad al vaak op de sofa ge
legd. Veel van Lynch’ scenario’s kan men 
lezen in termen van een conflict tussen het 
censurerende ego en een broeierig onbe
wuste. Dat geldt ook voor Blue Velvet; en 
het oor speelt daarin een belangrijke rol. 
Helemaal vooraan in het script staat het oor 
voor de toegang tot de onderwereld en de 
poort naar het onbewuste. Men kan de func
tie van de gehoorgang bij Lynch vergelij
ken met die van de konijnenpijp in Alice in 
Wonderland, al is het motief van Lynch ui
teraard veel perverser.

Het is geen toeval dat Lynch zijn film 
laat beginnen met een oor. Lynch is gefas
cineerd door het gehoor, en in het bijzon
der door die eigenschappen waardoor het 
gehoor van de visuele waarneming ver
schilt. In tegenstelling tot het oog is het oor 
bijvoorbeeld in staat om superpositie waar 
te nemen. Voor het oor kunnen verschillende 
lagen of zelfs objecten op hetzelfde moment 
dezelfde plaats in de akoestische ruimte in
nemen, zonder dat hun distinctief karakter 
verloren gaat. Het zicht oriënteert zich in 
een euclidische ruimte door middel van 
lineariteit - alle perspectivistische modellen 
zijn in wezen visueel - terwijl de auditieve 
perceptie bij machte is de ruimte te begrij
pen volgens een circulair denkmodel waarin 
alles naar alle richtingen tegelijk wijst. Men 
zou kunnen stellen, met Marshall McLuhan 
overigens, dat het gehoor eerder verbonden 
is met een primitieve of mythische waar
nemingsvorm, terwijl de westerse moder
niteit haar wetenschappen en kunsten toch 
vooral gebouwd heeft op de modaliteiten 
van het oog. [1] Vandaar de associatie met 
het onbewuste: het oor is een bijna recht
streekse passage naar de hersenen, een toe
gang die niet kan worden afgesloten, zelfs 
niet als je slaapt. Het oor registreert altijd 
omgevingsgeluiden, of je nu geconcentreerd 
aan het werk bent of in een restaurant aan 

tafel zit. De moderne mens heeft een auto
matisme aangekweekt om al die overtollige 
informatie weg te filteren, maar het gehoor
orgaan pikt de geluidsgolven wel degelijk 
op. Daarentegen is het oog in staat om het 
zenuwstelsel, door middel van een gecon
troleerd spiercommando, van de buitenwe
reld te isoleren.

Daardoor zaait het gehoor, in tegen
stelling tot de visuele waarneming, gemak
kelijk verwarring tussen een toestand van 
waken en slapen. Denk maar aan de cliché
matige (film)scène waarin je enige secon
den nodig hebt om te begrijpen dat het niet 
de telefoon is die staat te rinkelen, tijdens 
een stresserende droomepisode, maar de 
wekker naast je bed. Waarschijnlijk is het 
die suggestieve kwaliteit van de gehoorzin 
die David Lynch aanzet tot een voorkeurs
behandeling van het geluidsontwerp in zijn 
films. Niet alleen uit zijn geluidsontwerp 
(waar hij vaak medeverantwoordelijk voor 
is) maar ook uit de muziek die voor zijn 
films of televisieseries wordt gecompo
neerd, spreekt immers een hypnotiserende 
subliminale kracht. Lynch zei zelf in een 
interview: “Geluid heeft iets van een drug. 
Het is zo puur dat het, wanneer het je oren 
binnendringt, ogenblikkelijk iets met je 
doet.” [2]

Hoewel men het gehoor dus makke
lijk kan opvatten als een luik dat toegang 
verleent tot het onbewuste, en men dit als 
vanzelfsprekend kan toepassen op de films 
van Lynch, wil ik toch proberen verder te 
gaan dan het voor de hand liggende schema 
dat audiovisualiteit structureert volgens een 
psychoanalytisch conflictmodel. Ik wil aan
tonen dat Lynch het concept ‘geluid’ ook 
allegorisch inzet, en zijn filmpoëtica hier
mee structureel weet uit te bouwen.

Klankband

Vanaf het begin hebben critici gewezen op 
het belang dat Lynch hecht aan het geluid. 
De impact van Eraserhead (1977) is voor 
een groot deel toe te schrijven aan de uit
zonderlijke klankband. Lynch en geluids- 
ontwerper Alan Splet vinden in deze 
soundtrack aansluiting bij de traditie van de 
musique concrète. De pionier van de 
musique concrète, Pierre Schaeffer, ver
richtte in de jaren vijftig onderzoek naar de 
eigenschappen van geluid. Daarbij isoleerde 
hij meestal een natuurlijke klank, om ver
volgens de kenmerken ervan te definiëren 
op drie assen: amplitude, frequentiedomein 
en tenslotte de ontwikkeling van deze twee 
dimensies in de tijd. Op die manier creëerde 
Schaeffer een driedimensionaal beeld van 
een geluidsfragment - in zijn woorden een 
objet sonore. [3] Vervolgens bewerkte en 
manipuleerde hij deze klanken, zodat ze 
zich anders gingen gedragen op ieder van 
de genoemde assen. Als componist streefde 
hij ernaar de natuurlijke kenmerken van de 

opgenomen geluiden te abstraheren, tot het 
geluidsobject praktisch onherkenbaar was 
geworden, en het op grond van zijn speci
fieke en gemanipuleerde klankkleur deel 
ging uitmaken van een compositie.

Dat is precies ook de werkwijze ge
weest van Lynch en Splet. Als je goed luis
tert, kun je van de meeste klanken in 
Eraserhead de oorsprong nog wel achter
halen, maar hun functie krijgen deze klan- 
ken eerst en vooral binnen een abstracte, 
associatieve opeenvolging. Bovendien staan 
de geluiden in eerste instantie los van het 
beeld. Je hoort water door een leiding lo
pen, ver verwijderde draaiorgelmuziek, ont
ploffingen, fabriekshalgeluiden, tikkende 
mechaniekjes, vallend water, wind over een 
vlakte, maar in tegenstelling tot wat de 
Hollywoodconventies eisen, zijn de visu
ele tegenhangers van deze fenomenen haast 
nooit direct zichtbaar. In plaats daarvan 
worden de in de studio bewerkte klanken 
gebruikt om een sfeer te scheppen die ver
volgens de beelden determineert. Zoals bij 
musique concrète zijn de opgenomen klan
ken vooral gefilterd en uitgerekt. Van don
derslagen of fabrieksmachines worden bij
voorbeeld enkel de lagere frequentie- 
regionen overgehouden, zodat een drei
gende toon secondenlang aansleept; de wind 
passeert door een phaser; de alomtegen
woordige stadsruis gaat resoneren door het 
benadrukken van een eng frequentiebereik. 
Op die manier dwingt een sonore realiteit 
die wij gewoonlijk aan de periferie van het 
gehoorveld situeren, opnieuw een plaats af 
binnen het menselijke gehoorbereik. Alsof 
de frequenties van de ons omgevende din
gen op wraak zinnen.

De vervreemding die de hele film 
doortrekt, gaat voor een groot deel terug op 
een audiobehandeling die de eigenschappen 
van een bepaald natuurlijk geluid vervormt 
door de overmatige beklemtoning van één 
van de samenstellende elementen. Zo wordt 
bijvoorbeeld kokend water op een overdre
ven volumeniveau weergegeven, klinkt de 
stadsomgeving net iets te scherp, of zijn 
aanhoudende industriegeluiden door een 
lowpassfilter gehaald, zodat er enkel een dof 
gebrom overblijft: Het lijkt wel alsof de 
akoestische omgeving van de filmhandeling 
enkel hoorbaar is via de registratie door een 
microfoon. Wie ooit in een stad of in de 
nabijheid van een stad iets op band heeft 
gezet, herkent het typische vernauwde 
stadsgeruis dat werkelijk overal onder blijkt 
te zitten. Door gewenning filteren de oren 
van de meeste stadsmensen het automatisch 
weg, maar in Eraserhead is deze achter
grond bijna continu naar voren gemixed. 
Ironisch genoeg is het resultaat realistischer 
dan we zouden denken. Hoewel wij ons na 
een dag in de wereld vooral de akoestische 
pieken herinneren die met informatie
overdracht gepaard gaan (zoals gesprekken, 
radionieuws, meetings...), geeft de werke

lijke volumebalans een heel ander beeld. 
Eraserhead dankt zijn irreële kwaliteit aan 
een geluidsontwerp dat focust op sonoor 
materiaal dat wij als akoestisch rand
fenomeen ervaren, maar dat volgens de band
opnemer dezelfde intensiteit heeft als onze 
menselijke communicatie. De opnamemeter 
slaat even wijd uit, of het geluid nu van 
mensen afkomstig is of van een radiator. 
Daarbij komt dat ook de dialogen bij Lynch 
eerder als akoestisch omgevingslawaai dan 
als een gefocuste communicatieact klinken. 
Geen van de personages spreekt ook maar 
één moment op een normale conversatie
toon een zin uit. Elke taaluiting lijkt een 
fragment van een aarzelende, langgerekte 
monoloog te zijn. Je zou kunnen zeggen dat 
oök de woorden van de acteurs niet aan de 
klankmanipulatie zijn ontsnapt, ook al is de 
techniek hier in werkelijkheid niet tussen
gekomen.

Vaak zijn de omgevingsgeluiden die 
bij een bepaalde setting horen, wel in de film 
opgenomen, maar niet op de juiste plaats 
en het juiste ogenblik; of ze zijn zodanig 
bewerkt dat men twijfelt of ze realistisch of 
abstract dienen te worden geïnterpreteerd. 
Het gefluit van de wind weerklinkt als ach
tergrond in onbeduidende handelingsscènes, 
maar wordt dan plots gebruikt als een ‘con
creet’ actiegeluid wanneer de lady in the 
radiator zich in de radiator terugtrekt. Ter
wijl omgevingsgeluid meestal filmisch 
wordt ingezet om een voorgestelde wereld 
te objectiveren, om de toeschouwers 
coördinaten te geven, lijken in Eraserhead 
alle klanken eerst te passeren door de para
noïde beleving van een personage.

Het dubbel

Met die paranoia komen we bij een belang
rijk aspect van de verbeeldingswereld van 
David Lynch. In veel van zijn films is het 
onderscheid tussen droom en werkelijkheid 
niet echt stabiel; maar de oppositie tussen 
droom en realiteit is eigenlijk nog te flauw 
als analytisch criterium. In de betogen die 
rond Lynch zijn opgezet, vind je telkens 
weer duidingen die uitgaan van de tweespalt 
die de verhalen structureert. Of het nu gaat 
om een (pseudo-)metafysische verdeling 
van de wereld in goed en kwaad (White 
Lodge/Black Lodge), om spiegelpersonages, 
om schizofrenie of om een verdubbeling op 
het niveau van de plot, steeds heet het dat 
de films van Lynch gestructureerd zijn vol
gens een dubbelconcept. [5] Dat is meestal 
ook zo, maar belangrijker is dat in een film 
als Eraserhead geen onderscheid meer be
staat tussen een onwerkelijke beleving en 
het gebruikelijke realisme van het speelfilm- 
genre. De paranoia zit niet in het hoofd van 
de protagonist, noch in dat van één van zijn 
naasten. De paranoia fs de werkelijkheid. 
De mogelijkheid om het waanbeeld te on
derscheiden van het tastbare feit, wordt de
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toeschouwer ontnomen.
Net als het latere werk van Lynch pre

senteert Eraserhead een onmogelijke we
reld in een zeer plausibele setting. Alle films 
van Lynch raken aan die spanning tussen 
het mogelijke en het onmogelijke. Uiteraard 
dient men met deze spanning tal van an
dere opposities te verbinden: de objectieve 
wereld en de ervaring van die wereld, het 
normale en het waanzinnige, het werkelijke 
en het gespeelde, het echte en het valse. Bij 
Lynch wordt het onmogelijke echter niet 
gekaderd door het mogelijke. De droom van 
een personage vormt geen afgebakende 
scène in de film, maar kan juist het geheel 
van de film uitmaken. Twee van zijn recen
tere films vertonen in dit opzicht nogal wat 
gelijkenissen. Zowel in Lost Highway 
(1997) als in Mulholland Drive (2001) 
neemt de lynchiaanse tweespalt de vorm aan 
van een ontdubbeling, die telkens als een 
merkwaardig structurerend principe op
treedt. In beide gevallen ontplooit de film 
zich ergens halverwege als een alternatieve 
versie van zichzelf. We zien gelijkaardige 
(maar daarom niet dezelfde) personages, 
gespeeld door de acteurs die we net hebben 
leren kennen in wat we als hun ‘oorspron- 
kelijke’ rol beschouwden (dat is op zich reeds 
een paradoxaal concept). Het verhaal ontrolt 
zich opnieuw maar in een andere en met onze 
opgebouwde voorkennis incompatibele 
richting.

Die structurele dubbelheid heeft zich ook 
altijd gemanifesteerd in de klankband, met 
dien verstande dat er op dat vlak de afgelo
pen decennia wel één en ander is veranderd, 
vooral in technisch opzicht. Lynch heeft 
mee de evolutie gevolgd van analoge tape- 
experimenten via de geleidelijke automati
sering tijdens de jaren tachtig naar het 
digitale model van vandaag. Zijn films heb
ben hoorbaar geprofiteerd van de klank- 
technische verbeteringen. Dankzij de heden
daagse technologie is het mogelijk veel pre
ciezer te werken en daarbij moet veel min
der rekening gehouden worden met de ver
velende neveneffecten van klankmanipulatie, 
zoals ruisvorming en verlies aan frequentie- 
bereik. Natuurlijk hebben Lynch en Splet 
bij het oudere Eraserhead ook van de nood 
een deugd gemaakt, door vooral met ruis
geluiden te werken en in het algemeen te kie
zen voor een ruw en hoekig geluid, waarbij 
onderdrukte of juist verscherpte frequentie- 
gebieden, of wat ruis meer of minder, net 
hielpen om de sfeer te bepalen.

Michel Chion geeft een goed voor
beeld van de evolutie naar een properder 
systeem, wanneer hij de achterstevoren uit
gesproken woorden aanhaalt uit Twin Peaks: 
Fire Walk With Me (1992). Het betreft niet 
zomaar stukjes opnameband die achterste
voren worden afgespeeld; de zuiverheid en 
precisie van de klankkwaliteit en de mon
tage zijn kenmerkend voor de finetuning die 
mogelijk is in een digitale omgeving. Vol
gens Chion heeft Lynch in die periode voor 
het eerst gewerkt met een computergestuurd 
mixingsysteem dat de mogelijkheden om te 
monteren heeft verveelvoudigd. [6] Een 
louter technische ontwikkeling, namelijk de 
verbetering van de signaal-ruisverhouding, 
heeft voor een esthetische revolutie gezorgd 
in het lynchiaanse universum. [7] Nog 
steeds putten Lynch en zijn geluids- 
ingenieurs uit omgevingsgeluiden zoals het 
stadsgeruis en de wind, maar de grove kor
rel heeft plaatsgemaakt voor een paradoxaal 
cleane behandeling van ruis en lawaai. Ge
zoem, gefluit, gesis en geschuur worden 
zodanig gepolijst dat ze instrumentale kwa
liteiten verwerven; bovendien kunnen ze 
perfect worden ingelast binnen de timing 
van een shot. In de films van de laatste ja
ren is Lynch er zelfs in geslaagd zijn klan
ken zo te sculpteren dat ze in het oor van de 
geconcentreerde luisteraar fysieke gedaan
ten kunnen aannemen. Juist deze klank- 
weefsels zijn erg bepalend voor de globale 
sfeer in de Lynch-films, vaak zonder dat de 
kijker zich er bewust van is. De verfijning 
van het klankbeeld in de recentste films 
draagt nog meer bij tot die onderhuidse 
spanning, zeker wanneer Lynch de grens 
bespeelt tussen wat hoorbaar is en wat niet. 
In sommige fragmenten wordt er niet veel 
meer geproduceerd dan een laagfrequent 
gebrom en dikwijls wordt de muziek in het 
geluidsontwerp gemixed en vice versa, zo
dat het verschil tussen beide vervaagt. Net 
zoals vroeger is de klankband van de re
cente films gebaseerd op de verwerking 
van concrete geluiden, maar door de ex
treme uitzuivering van de klank wordt het 
ambivalente karakter van het geluidsobject 
opgevoerd; de klanken die de films van 
Lynch bevolken, kunnen inmiddels als lou
ter synthetische producten worden waar
genomen. Het geluidsontwerp mag dan op 
set- of veldopnamen gebaseerd zijn, het re- 

2 6 sultaat klinkt als een uitgekiend algoritme.

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
01

 • j
an

ua
ri-

fe
br

ua
ri 

20
03

Mulholland Drive: akoestische spoken

Weinig mensen herinneren zich na het be
kijken van Mulholland Drive dat de film 
eigenlijk begonnen is met een shot over een 
leeg bed - pas daarna krijgen we het naam
bordje van Mulholland Drive te zien, ge
volgd door de scène met de autocrash. Aan 
het einde van de generiekbeelden van een 
jitterbugwedstrijd verschijnen de glunde
rende gezichten van de ‘actrice’ Betty en 
haar ouders, waarna de camera over een bed 
met rode satijnen lakens glijdt tot hij als het 
ware in het hoofdkussen duikt en het scherm 
duister wordt. Het eerste geluid dat we tij
dens deze openingsbeelden te horen krijgen, 
is het zware ademen van iemand die in nood 
lijkt, of dodelijk vermoeid is. Het geluid 
ontstaat uit het applaus dat bij de jitterbug 
hoort en verdwijnt in het windeffect dat 
onder het muzikale titelthema wordt gescho
ven. De exclusieve focus op iemands adem
haling verraadt altijd in de eerste plaats hoe 
stil het is; wanneer we alleen nog iemand 
horen ademen, roept dat meteen de negatie 
van ademhaling op - doodse stilte. Je con
centreren op je eigen ademhaling, jezelf 
beheersen en steeds stiller ademen, en ver
volgens de stilte opmerken, dat is een ake
lig moment. [8] De film duikt op uit de stilte 
en lost op in de stilte. Het laatste geluid van 
Mulholland Drive is immers het door een 
vrouw gefluisterde “silencio”... Ingesloten 
tussen een openingsscène en een slotscène 
die beide stilte suggereren of beschrijven, 
gaat de film ook over de onmogelijkheid 
van stilte. Zodra men immers de aandacht 
vestigt op de stilte, zodra ze wordt betekend, 
lost ze op zonder een spoor na te laten. Het 
geluid in deze film balanceert op de grens 
tussen stilte en een nauwelijks aanwezige 
zoemtoon - een geluidseffect dat bijvoor
beeld opduikt wanneer de meisjes doof de 
hal en de kamers van hun Holly woodverblijf 
lopen.

De openingssequentie bevat echter 
meer dan de stilte van ademhaling. We ho
ren ook een abrupt geluid - een deur die 
dichtslaat, een klap op iemands hoofd, een 
lichaam of een ding dat neerploft op de 
vloer... De klank is zó vaag dat het eender 
wat kan zijn. Dat komt door een procédé 
dat Lynch in de hele film toepast: hij drenkt 
zijn op de set opgenomen actiegeluiden con
sequent in baden van galm. Technisch ge
sproken blijft er van het oorspronkelijke, 
zogenaamd ‘droge’ signaal nooit veel over. 
De referent van het geluid wordt door een 
schaduw van zichzelf vervangen. De 
zogenoemde 'galmstaart' (reverb tail) over
stemt de akoestische knal van de bruuske 
luchtdrukgolf die aan de oorsprong ligt van 
het effect. De uitzonderlijk lange nagalm 
- normaal gezien slechts een marginaal ef
fect - neemt in deze film soms de plaats in 
van het geluidsfenomeen zelf. Een mooie 
illustratie is de autocrash in Mulholland 
Drive. Natuurlijk gaat de crash gepaard met 
de obligate knal, maar de staart van het ge
luid wordt zodanig uitgetrokken en ver
traagd, dat de klap oplost in een spookach
tige schaduw. Het realisme van een ver
keersongeval wordt in één ruk door het 
lynchiaanse sound design geabsorbeerd. 
Een dergelijke akoestische morphing is on
denkbaar zonder de digitalisering van de 
klankband, maar past ook naadloos binnen 
de filmpoëtica van David Lynch. Door het 
brongeluid in de nagalm te laten oplossen, 
verwisselt Lynch de termen in de causale 
keten. Meteen verdwijnt ook het onder
scheid tussen representatie en referent. In 
het digitale model bestaat voor dat onder
scheid geen grond meer. Alle signalen zijn 
immers gedefinieerd door hun cijfermatige 
representatie. De akoestische spoken die de 
klankband van Mulholland Drive bevolken, 
getuigen van dat digitale paradigma.

Een natuurlijke abstractie

Tijdens de rit van Betty en Rita naar theater 
Silencio horen we een naar voren gescho
ven city hum die het midden houdt tussen 
wat je daadwerkelijk in een stad hoort en 
een versie daarvan die door de processor is 
gehaald. Het geluid is dat van Los Angeles, 
maar de computer heeft de oorspronkelijke 
opname geabstraheerd. Een dergelijke 
abstrahering voltrekt zich echter ook in het 
dagelijkse leven. Het verkeersgeraas dat ons 
in een auto met het venster op een kier over
spoelt, wordt onwillekeurig door de herse
nen gedecodeerd als een atmosferische 
drone die nergens meer vandaan komt en 
in die zin ‘abstract’ geworden is. Het reële 
geluid wordt een droomgeluid. De bewer
king die Lynch met behulp van de techno
logie doorvoert, speelt zich dus gek genoeg 
ook in ons hoofd af, op een natuurlijke 
psychoakoestische wijze. Ook in dat opzicht 
maakt Lynch de ‘echtheid’ en de ‘onecht
heid’ van geluiden inwisselbaar.

Aan de andere kant gebruikt Lynch het 
geluidsontwerp meermaals om duidelijk te 
maken dat film enkel bestaat dankzij naden 
en breuken, kortom dankzij montage. Reeds 
in Eraserhead creëerde hij een breukeffect 
door het geluid samen met het einde van 
het shot af te snijden: de toeschouwer wordt 
bij het shot betrokken door middel van een 
opgevoerde intensiteit en vervolgens buiten
gezet door het plotse afbreken van die in
tensiteit. Op het moment dat racende auto’s 
de Cadillac naderen, net voor de botsing in 
Mulholland Drive, hoor je een luid gegil van 
de jongeren dat abrupt afgesneden wordt 
wanneer de shots tussen de Cadillac en de 
andere auto’s wisselen. In een speelfilm 
wordt een luide piek in de klankband 
meestal geassocieerd met de uitbarsting van 
een opgehoopte spanning. Een historische 
en exemplarische scène is het verschijnen 
van het mes in de douchemoord van 
Hitchcocks Psycho, met de staccato strijkers 
op een maximaal volume. In Mulholland 
Drive komt zo’n effect éénmaal voor, maar 
dan met een perverse touch. Als Dan en 
Herb achteraan Winkie’s de plek gaan in
specteren waar de droom van Dan zich af
speelde, om zich ervan te vergewissen dat 
droom en realiteit twee verschillende din
gen zijn, gebeurt plots het onmogelijke: de 
droom heeft de plaats ingenomen van het 
reële; het verbrande gezicht van een zwer
ver verschijnt vanachter een muur. In een 
conventionele thriller zou er een harde cut 
gemaakt worden of zou deze verschijning 
worden gemotiveerd (zoals: de moordenaar 
reikt vanuit het duister naar zijn nietsver
moedende slachtoffer). Lynch begeeft zich 
op een metaniveau door het aangezicht van 
de zwerver horizontaal het beeld in te laten 
schuiven, alsof het een montagetechnische 
ingreep betreft. Een uitbarsting van lawaai 
(met verre reminiscenties aan gierende ban
den of aan de klank van een mechaniek dat 
met een ruk tot stilstand wordt gebracht) 
begeleidt deze ‘natuurlijke’ wipe. Het ge
luid wordt behandeld als in een harde cut, 
maar het beeld schuift organisch op zijn 
plaats doordat eerder de acteur - vanachter 
een muur - in beeld schuift dan het frame 
zelf.

Een ander voorbeeld. Bij de aanvang 
van de Winkie 's-scène wordt een close-up 
getoond van het uithangbord van de 
fastfoodketen; dit shot wordt ondersteund 
door het gehuil van een voorbijrazende si
rene. Een urgentievoertuig komt nochtans 
niet in beeld, noch één of ander teken dat 
het geluid zou kunnen motiveren. Door de 
‘gratuite’ samenvoeging van beeld en ge
luid demonstreert Lynch het montage
principe, en legt hij de onverschilligheid 
bloot waarmee de filmmachine beelden en 
geluiden registreert. De discontinuïteit tus
sen beeld en geluid wordt echter niet inge
zet als een klassieke vervreemdings
techniek. Het is er Lynch niet om te doen 
de Hollywoodesthetiek te ontmaskeren of 
het filmmedium te demystificeren. Zijn ra
dicaliteit bestaat erin dat hij de filmlogica 
consequent als een montagelogica begrijpt. 
Van daaruit stelt hij een alternatieve vorm 
van intensiteit en beleving van het filmshot 
voor.

Allegorie

Natuurlijke omgevingsgeluiden opnemen 
om daarna, in een studio-omgeving, met hun 
timbres te componeren als waren het ab
stracte vormen: Lynch mag dan speelfilms 
draaien met plotwendingen en personages, 
en het gros van de componenten ontlenen 
aan realistische genres, tegelijk bouwt hij 

zijn films op volgens een abstracte logica 
die weinig te maken heeft met psychologie 
of vertelling. Net zoals de musique concrete 
‘monstert’ Lynch referentiële elementen, om 
deze samples opnieuw samen te voegen 
volgens de logica van een machine. De 
machine, of vandaag de software-editor, 
kent op wetenschappelijke basis parameters 
toe aan het signaal en maakt binnen dat 
calculatieve kader een opeenvolging van 
gedaanteverwisselingen mogelijk. Mijn 
stelling is dat dit samplingproces zich in 
Lost Highway en Mulholland Drive ont
plooid heeft tot een allegorisch principe. Dat 
wil zeggen dat Lynch in deze films een be
paalde (fictieve) werkelijkheid reproduceert 
volgens de wetten van een machinaal pro
ces, om ons te laten ontdekken dat deze 
gerepresenteerde wereld unheimlich weinig 
verschilt van de wereld zoals we die ken
nen.

Anders dan de typische Hollywood- 
producten zijn de films van Lynch gemaakt 
volgens de logica van het filmmedium. Een 
toeschouwer die speurt naar een chronolo
gie, hoe pervers die ook mag zijn, kan zich 
behoorlijk suf piekeren op scènes zoals die 
uit Lost Highway waarin de mystery man 
op twee plaatsen tegelijk aanwezig is, op 
de receptie en in Fred Madisons huis; of de 
openingsscène (en daarmee tevens de slot
scène die de andere zijde van het dubbel 
toont) waarin Fred bij zichzelf aanbelt én 
op hetzelfde ogenblik de parlofoon opneemt 
om zichzelf aan de andere kant van de deur 
te horen spreken. Volgens de logica van het 
reproductiemedium is het echter helemaal 
niet paradoxaal om op twee plaatsen tege
lijkertijd aanwezig te zijn. De tape zelf 
maakt geen onderscheid tussen dubbel en 
origineel. De stemmen van de grootste ster
ren van deze planeet zijn voortdurend aan
wezig in talloze huiskamers. Geluid is na
tuurlijk een geweldig medium om deze 
reproductielogica te illustreren. Het heeft 
geen zichtbaar lichaam en is toch waar
neembaar, zelfs meetbaar.

Lost Highway opent met een displacement 
van de stem, zoals die ons dagelijks over
komt: via de parlofoon. Met iemand die 
slechts op enkele meters afstand van ons 
staat te wachten, spreken we via een me
dium dat die persoon zowel van ons ver
wijdert als dichtbij brengt. Een parlofoon 
is ontworpen om iemand te herkennen en 
na identificatie toegang te verlenen. Als men 
iemands woorden door een parlofoon ech
ter al begrijpt, worden door de inferieure 
bandbreedte nog altijd zoveel frequenties 
weggevaagd dat alle stemmen een verge
lijkbare kwaliteit opgedrukt krijgen. De 
ironie wil dus dat een apparaat dat iemands 
identiteit moet helpen achterhalen, tegelij
kertijd iemands persoonlijkheid steelt. De 
typische Lost Highway-scenes nemen de 
barrière weg tussen wat wij als ‘vertrouwe
lijk’ ervaren en wat een ‘vreemde’ indruk 
op ons maakt. Meer nog, ze doen ons be
seffen dat de zogenaamde machinelogica 
niet langer in strijd is met onze mensen
logica, ook al berust die laatste voor ons 
gevoel meer op continuïteit dan op totale 
verwisselbaarheid. Lost Highway laat ons 
zien dat die machinale logica op een onbe
wust niveau al deel uitmaakt van ons dage
lijks leven. Of nog een stap verder gedacht: 
datgene wat ons paradoxaal of onmogelijk 
lijkt (bijvoorbeeld de scenario’s van Lost 
Highway en Mulholland Drive), en wat we 
derhalve catalogeren als artificieel of zelfs 
als kunst, is reeds vervat in onze argeloze 
beleving van de werkelijkheid.

Lynch kan de verschillende persona
ges in Lost Highway ontdubbelen en toch



een samenhangende film maken, omdat hij 
niet werkt volgens een menselijke logica, 
maar volgens die van de filmmachine. Hij 
hoeft geen onderscheid te maken tussen 
droom en realiteit, tussen realisme en ver
vreemding of tussen de verbeeldingswereld 
en de omgeving van de personages, omdat 
hij niet opereert volgens de epistemolo
gische mechanismen van de mens. Aange
zien film enkel aan de wetten van de mon
tage moet gehoorzamen, springt hij over en 
weer tussen de binnenkant en de buitenkant 
van de hoofden van de personages, of laat 
hij het camerastandpunt heen en weer 
slappen over de middenstreep van een snel
weg. De generiek van Lost Highway nodigt 
de kijker uit om met de camera in een auto 
over de snelweg te zoeven, maar de rit is naar 
menselijke normen een onmogelijke rit; geen 
bestuurder kan in een fractie van een seconde 
overschakelen van het linker- naar het 
rechterrijvak. Voor de filmmachine is dit ech
ter de logica zelve; montage is niets meer 
dan een cut and paste schakelbord, en bin
nen die logica zijn ‘mogelijkheid’ en 
‘onmogelijkheid’ geen tegengestelden.

To play for real

Een filImmachine die een film maakt, kan niet 
anders dan naar zichzelf verwijzen. Nooit 
eerder bevatte een Lynch-film zoveel scènes 
die zich afspelen in een theatraal of filmisch 
kader - repetities, audities, een theater
voorstelling... — als Mulholland Drive. 
Bovendien leert de meest voor de hand lig
gende interpretatie van Mulholland Drive 
dat Diane Selwyn de eerste helft van de film 
geheel voor zichzelf ensceneert. Ze is ge
frustreerd door de breuk met haar geliefde 
Camilla, en geeft de opdracht aan een huur
moordenaar om Camilla te doden. Als ze 
de blauwe sleutel vindt - een teken dat de 
opdracht is uitgevoerd - pleegt ze uit wan
hoop zelfmoord. Het eerste deel kun je dan 
lezen als een wensdroom van Diane om in 
alle onschuld opnieuw te kunnen beginnen; 
als een hercasting van zichzelf (want ze is 
actrice) waarbij ze de naam aanneemt van 
een serveerster in Winkle’s. Zo kan ze 
Camilla laten ontsnappen aan de moorde
naars en haar aan geheugenverlies laten lij
den, zodat ook zij, zonder verleden, de re
latie een nieuwe aanvang kan laten nemen. 
De ordinaire blauwe yalesleutel wordt in 
deze herenscenering vervormd tot een mys
terieuze driehoekige sleutel die past in een 
al even mysterieuze blauwe kubus, die ge
vonden werd in een theater waar een sleutel
scène plaatsvindt. Als de kubus opengaat, 
blijkt hij leeg; Betty begint te trillen tot de 
cameralens haar in een veelvoud van zich
zelf laat uiteenvallen en het verhaal stuk
breekt in het zwarte gat waar de camera in
duikt.

Meer dan deze chronologiserende 
structuur frapperen mij echter de spelscènes 
op zich. Als Betty haar rol repeteert met 
Rita, wordt de kijker al een eerste keer op 
het verkeerde been gezet doordat de scène 
gefilmd wordt alsof ze deze dialoog met 
Rita ook echt voert. Ze speelt de scène door
leefd, en dat doet ze op de eigenlijke audi
tie zo mogelijk nog meer, zij het op een to
taal andere manier. De auditie van Camilla 
neemt een vergelijkbare aanvang. Eerst lijkt 
het alsof er een muziekclip wordt opgeno
men; bij het uitzoomen merken we dat het 
een opname in een muziekstudio betreft en 
bij het verder uitzoomen begrijpen we dat 
we getuige zijn van een auditie op een film
set. Dat alles vindt plaats binnen de ge
wenste enscenering door Diane/Betty, die 
trouwens ironisch genoeg samen met Rita 

een amateurdetective speelt die het verle
den - het werkelijke verhaal - naar boven 
moet spitten; alsof ze de plaats van de toe
schouwer inneemt die eveneens, knarse
tandend, het door een duivelse scenarist be
dachte verhaal tracht te ontrafelen. De spel
scènes vormen een mise-en-abïme, waarbij 
spelen en niet-spelen nog moeilijk te ontwar
ren zijn. Het mooist wordt dat geïllustreerd 
door de repetitie in een wagen op de film
set Terwijl Adam spelinstructies geeft aan 
Rita/Camilla, verliest hij zich in een harts
tochtelijke kus met de actrice, waarmee hij 
duidelijk aan de regels van het spel voor
bijgaat. Tegelijk commandeert hij nog de 
filmmachinerie door “Kill the lights” te roe
pen; de regisseur is zelf betrokken in het 
spelen. De grens tussen betrokkenheid in 
een scène en de controle over die scène is 
zoek.

To play for real, dat is wat Adam doet 
en wat eigenlijk alle personages in 
Mulholland Drive doen. De Engelse uit
drukking to play for real omschrijft een pa
radox die in deze film geen paradox is. Het 
gespeelde en het ‘echte’ sluiten elkaar niet 
uit; het mogelijke (de wereld van de kijker) 
en het onmogelijke (de filmische realiteit) 
gaan samen. Lynch demonstreert dat door 
een film te maken die de regels van het spel, 
de condities van zijn eigen bestaan, over
treedt. Mulholland Drive is in feite een 
raamvertelling, maar dat wordt niet echt 
aangegeven. Het gevolg is dat men nooit 
echt weet of de personages nu zichzelf spe
len (dat wil zeggen het afgeronde geheel van 
een personage) of, binnen het fictieve raam
werk van hun personage, een ander perso
nage spelen; Betty maakt van zichzelf een 
talent- en beloftevolle actrice en voorziet 
haar afvallige geliefde van een verleidelijke 
non-identiteit, en een naam die ze van 
Rita Hayworth steelt. De vrouwen spelen 
‘voor echt’, ze spelen hun leven - en dit te
gen de raad in van een wat schlemielige re
gisseur die Betty aanmaant: “Don’t play for 
real, until it gets real.” Ik lees dit als een 
ironisch commentaar van Lynch op de 
mainstreamspeelfilm. De halfzachte regis
seur die Betty’s auditie bijwoont, vertegen
woordigt de filmindustrie die in haar eigen 
belang de grenzen tussen entertainment en 
everyday business klaar en duidelijk wil hou
den. De kijkers worden verondersteld zich 
te verliezen in een wereld van illusie en ver
langen, en niet stil te staan bij de productie
machine die deze wereld tot stand brengt. 
David Lynch gaat, samen met Betty, rigou
reus in tegen de raad van de vaderlijke regis
seur door de raamvertelling van Mulholland 
Drive niet aan te geven als kader.

Er is bij Lynch dus geen enkel verschil tus
sen de originele productie van een fenomeen 
en het gereproduceerde dubbel - de zoge
heten playback - en dat geldt zowel voor 
een film, een geluidsfragment, een popsong, 
een personage als een leven. Net zoals er in 
de poëtica van Lynch wel opdelingen tus
sen goed en kwaad bestaan, of tussen dro
men en waken, bestaat er in Mulholland 
Drive en Lost Highway weliswaar een on
derscheid tussen verschillende niveaus van 
realiteit; maar die identiteiten of realiteiten 
zijn op eender welk moment inwisselbaar, 
zoals rollen en acteurs in de filmstudio 
inwisselbaar zijn, of zoals in de montage
kamer een audio- of filmsequentie pro
bleemloos kan worden vervangen door een 
andere.

Het is in die zin dat het geluidsontwerp 
van Lynch allegorisch kan worden geïnter
preteerd; en in Mulholland Drive heet de 
allegorische figuur die deze metaoperatie uit

voert playback. Door het oeuvre van Lynch 
loopt een rode draad die onmiskenbaar in 
verband staat met deze playbackkwestie. In 
haast al zijn films komen immers scènes voor 
— soms op cruciale plekken in het scenario - 
waarin een soort performance op een po
dium wordt opgevoerd. In Twin Peaks is dat 
het muziekpodium in het Roadhouse-caié, 
maar ook de dansende dwerg op de witzwarte 
tegelvloer tussen de rode fluwelen gordijnen 
in Coopers dromen. Verwant met laatstge
noemde scène is het kleine podium van de 
lady in the radiator in Eraserhead. De 
playback van Roy Orbison door Frank Booth 
in Blue Velvet is legendarisch, en in Lost 
Highway speelt de protagonist saxofoon in 
een club. [9]

De playbackscène bij uitstek waarin 
de filmmachine wordt geallegoriseerd 
- voor mij een sleutelscène in het oeuvre 
van Lynch - speelt zich af in theater 
Silencio. Het vertoonde spektakel wordt ge
presenteerd door een goochelaar, die de 
theaterscène voorstelt als een magische plek 
waar alles waarachtiger lijkt dan het is. 
Nochtans staat achter de scène slechts een 
playbackmachine - dat suggereert hij, want 
de machine wordt niet getoond. “No hay 
banda... this is all a tape recording... and 
yet we hear a band.” De goochelaar presen
teert een ontmaskert ngsact, maar paradoxaal 
genoeg gebruikt hij daarvoor de maskerade- 
machine van het theater, en wel op een zeer 
overtuigende manier. Op zijn commando 
klinken instrumenten als trombone en kla
rinet; even later dondert en bliksemt het in 
het theater. Hij stelt de goddelijke macht van 
een regisseur voor, terwijl hij echter wel deel 
uitmaakt van een enscenering, en de geijkte 
gebaren van een goochelaar maakt: de voor 
de borst samengevouwen handen en een 
lichte hoofdbuiging. [10] Hij haalt een trom- 
bonespeler te voorschijn die plots ophoudt 
met spelen en de handen in de lucht steekt, 
terwijl het instrument verder schalt. Net als 
we overtuigd zijn door deze doeltreffende 
ontmaskering van een playbackact, geeft de 
muzikant totaal onverwacht nog een laat
ste, perfect gesynchroniseerde ademstoot op 
zijn trompet. De playback is hier zo inten
sief en precies georkestreerd dat de toe
schouwer niet langer weet of hij nu een 
geënsceneerde illusie van 'liveness', van au- 
thenticiteit te zien krijgt, of een opgevoerde 
illusie van ‘playbacking’, van een machi
nale spektakelvorm. Wat is echt en wat is 
schijn in het theater: de ontmaskering of de 
maskerade?

Vervolgens toont Lynch hoe de weten
schappelijke nuchterheid van een ontmaske
ring en de gepassioneerde beleving van de 
maskerade hand in hand gaan - alsof hij wil 
zeggen dat theatraliteit bestaat uit een 
onontwarbaar kluwen van tonen en verber
gen, even mysterieus en banaal als het po
dium zelf. De zangeres Rebekka del Rio 
voert een cover op van Roy Orbisons 
Crying-, op zich al een verwijzing naar de 
act van Frank in Blue Velvet. Het is zonder 
meer de meest intense en emotionerende 
scène van de film, een passage die teert op 
de doorvoelde expressie van de zangeres. 
Als zij bewusteloos valt, en de playback 
doorzichtig wordt, doet dit nochtans geen 
afbreuk aan de intensiteit van het drama. Dit 
is de logica van de montagemachine, een 
machine die geen onderscheid maakt tus
sen mystificatie en demystificatie, tussen het 
‘binnen’ en het ‘buiten’ van de film. Op dat 
ogenblik beginnen Betty en Rita, beiden hui
lend, door de cameralens te ontdubbelen. Het 
is immers Betty die haar eigen leven en dat 
van Camilla in een film verwelkt, bij gebrek 
aan betere rollen in de Holly woodduistemis. 
Het is Betty die in die zin eveneens een 
playback ten beste geeft van haar eigen le
ven. Voor de playbackmachine maakt het niet 
uit wie er sterft op scène, of wie reïncarneert 
in een ander personage.

Binnenstebuiten

Niet alleen maakt de regisseur om zo te zeg
gen geen onderscheid tussen origineel en 
dubbel, tussen expressie en playback, tus
sen bewust en onbewust; hij rekent ook af 
met het verschil tussen realiteit en fictie. Dat 
betekent dat in Mulholland Drive ‘hoe een 
film gemaakt wordt’ verweven is met ‘wat 
een film vertelt’. In het midden van de film 
begint immers een ‘recasting’. De persona
ges krijgen andere rollen, de synopsis een 
andere uitwerking. Business as usual wan
neer dat gebeurt in de kantoren van 
Hollywood, maar Lynch verwisselt hier ei
genwijs de wetten van de productiecontext 
met die van het product zelf. [11] Eén van 
de laatste scènes in Mulholland Drive is in 
dit opzicht bijzonder veelbetekenend. Op de 
societyparty van regisseur Adam Kesher 
duiken verschillende van de personages op 
die eerder een rol speelden in de film; al
leen, nu blijken ze niet meer te zijn wie we 

dachten dat ze waren. Uiteraard blijkt Betty 
nu Diane Selwyn te zijn, de afgewezen ge- 
liefde van de donkerharige Camilla, die haar 
huwelijk met Adam aankondigt aan de feest
tafel. Maar ook de actrice die Camilla Rhodes 
speelde in de auditiescène, blijkt nu een in
tieme band te hebben met deze Camilla. 
Conciërge Coco is plotseling de moeder 
van Adam en ondertussen loopt ook 
‘de Cowboy’ daar ergens rond. Het lijkt wel 
alsof je als argeloze filmliefhebber op een 
Hollywoodfeestje bent beland en de ver
schillende personages die de acteurs ge
speeld hebben, aan je ogen ziet voorbijtrek
ken. De werkelijke context van een film
productie (acteurs die pretenderen iemand 
anders te zijn en in een volgende film weer 
iemand anders) en de fictieve vertelling in 
de film zelf overlappen elkaar. Lynch plooit 
de film binnenstebuiten. Het mysterie van 
Mulholland Drive bestaat erin dat er geen 
mysterie is: de ontdubbelingen van rollen 
vinden immers plaats in het Mekka van de 
ontdubbeling der rollen: Hollywood. In 
Hollywood is die ontdubbeling geen mys
terie, het is de orde van de dag. En men ver
dient er dik zijn brood mee.

Films als Mulholland Drive of Lost 
Highway stel je je nog het best voor als een 
elektronisch schakelbord, waar de elemen
ten van de plot met elkaar relaties onder
houden als in zo’n circuit. De homepage van 
de Mulholland Drive website (mulholland- 
drive.com) draagt niet toevallig de naam 
‘switchboard’ en stelt - evenmin toevallig — 
de Hollywood Hills voor, waarbij de namen 
van de verschillende webpagina’s als 
‘Hollywood’-letters op de bergen zijn af- 
geheeld. De homepage van David Lynch 
(davidlynch.com) toont een circuitschema 
waarin de verschillende symbolen voor 
schakelingen doorverwijzen naar web- 
koppelingen. De narratieve ontwikkeling 
volgt niet de wetten van psychologie of van 
chronologie, maar flitst via een schakeling 
van de ene lijn in het diagram naar de an
dere. Er zijn alleen koppelingen, en de ver
deling tussen binnen en buiten zit in het 
hoofd van de mens.

Noten

[1] Zie Marshall McLuhan and Bruce B. 
Powers. The Global Village: Transforma
tions in World Life and Media in the 
21st Century, New York, Oxford University 
Press, 1989; Wolfgang Welsch, On the Way 
to an Auditive Culture?, in: id., Undoing 
Aesthetics, London, Sage, 1997.
[2] David Lynch, Hollywood Repor
ter 328, nr. 29,24 August 1993, p. 21.
[3] Zie Pierre Schaeffer, Traité des objets 
musicaux, Paris, Seuil, 1966.
[4] Zie verschillende artikels in Eckhard 
Pabst (Hrsg.), A strange world. Das Uni
versum des David Lynch, Kiel, Ludwig, 
1998.
[5] Zie Thierry Jousse, Lost Highway. 
L’isolation sensorielle selon Lynch, in: 
Cahiers du Cinéma nr. 511, maart 1997, 
p. 58.
[6] Michel Chion, David Lynch, 
Bloomington, Indiana University Press, 
1994, p. 150.
[7] De signaal-ruisveriiouding is een ra
tio die de verhouding uitdrukt tussen de ei
genlijke signaalinhoud en de ruis die gepro
duceerd wordt door het medium dat het sig
naal overbrengt (bijvoorbeeld de kabel).
[8] In The Elephant Man speelt het ast
matische ademen van John Merrick een cen
trale rol in het geluidsontwerp.
[9] Over het theaterpodium dat in één of 
andere vorm terugkeert in iedere Lynch- 
film, zie Eckhard Pabst, “He will look where 
he cannot. ” Raum und Architektur in den 
Filmen David Lynchs, in: Pabst (ed.), op. 
cit. (noot 4), pp. 11-30.
[10] De goochelact van de regisseur is ech
ter geen onschuldige truc, dat maakt de rest 
van de film wel duidelijk. Hollywood wordt 
geassocieerd met duivelse krachten (Mr. 
Roque, een zwijgende dwerg in het lichaam 
van een volwassen man), die via tussenper
sonen (de Cowboy, een Hollywoodarche- 
type) hun machtsnetwerk in de filmbusiness 
uitbreiden. De industriële realiteit van 
Hollywood wordt net zo goed 'geproduced' 
als een filmrol gecast wordt; de illusie- 
machine, die een politieke machine is, plant 
een economische realiteit en voert ze uit
[11] Het concept van ‘recasting’ komt ter 
sprake in Michael Henry, Entretien David 
Lynch. Désirer l’idée, in Positif nr. 490, 
december 2001. In dit interview zegt Lynch 
onder meer: “De acteur gaat van de ene roi 
naar de andere. Hij zal honderd verschil
lende personages spelen. Is dat niet zijn roe
ping?” (p. 87).

Illustraties: stills uit Blue Velvet (pagina 25
en 27) en Mulholland Drive (pagina 26). 2 7
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HELPDESK KUNSTEN
Een initiatief van de steunpunten kunsten [ IBKIAKVTI MUZIEKCENTRUM

Kunst maken, promoten, verkopen, tonen, beschermen, enz. doet altijd een reeks van vragen van zakelijke 
en juridische aard rijzen : mag ik tentoonstellen tijdens de werkloosheid, hoeveel BTW moet ik als organisator 
van een culturele manifestatie aanrekenen, wanneer moet ik mij vestigen als zelfstandige, wat zijn naburige rechten, ... 
De Helpdesk Kunsten zal via infosessies, juridische permanenties en online via een vraagbaak toegankelijke 
informatie verschaffen over juridische, zakelijke en administratieve aspecten van de artistieke activiteit.

Op deONLINE VRAAGBAAK zullen antwoorden te vinden zijn op de meest gestelde vragen 
van het terrein. De eerste antwoorden zullen in de loop van januari 2003 beschikbaar zijn.

N Ga naarwww.ibknet.be en je zult een stuk wijzer worden.

De eerste infosessies zijn gepland op : 

1 WOENSDAG 22 JANUARI 2003

FAQ 1
Is er een specifiek sociaal statuut voor de kunstenaar?

De sociale en fiscale aspecten 
van de artistieke activiteit 
om 19 uur in de lokalen van 
Initiatief Beeldende Kunst en 
Initiatief Audiovisuele Kunst, 
de Bijloke, Bijlokekaai 7d te 9000 Gent

2 WOENSDAG 26 FEBRUARI 2003
De sociale en fiscale aspecten 
van de artistieke activiteit
om 19 uur in het Vlaams Theaterinstituut, 

\ Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

Neen, niet als dusdanig,...

Een sociaal statuut bestaat uit een geheel van regels en regeltjes aangaande sociale zekerheid en 
arbeidsrecht. Het socialezekerheidsrecht omvat de regels die betrekking hebben op de verzekering 
(de zekerheid) die door de gemeenschap wordt georganiseerd ter dekking van risico's zoals ziekte
kosten, inkomensderving bij ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen, beroeps
ziekten, kinderlast en werkloosheid.
Het arbeidsrecht regelt de individuele en collectieve arbeidsverhoudingen tussen werknemers en 
werkgevers.

3 WOENSDAG 19 MAART 2003
De sociale en fiscale aspecten 
van de artistieke activiteit

In België mogen we zeggen dat we, alles in acht genomen, beschikken over een behoorlijk coherent 
systeem van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het systeem is aardig complex, maar probeert 
gelukkig niet te voorzien in de meest diverse reglementeringen voor alle mogelijke situaties. Het pro
beert daarentegen alle werkelijkheden te herleiden tot drie grote modellen:

1 het stelsel toepasselijk op de werknemers,
2 het stelsel toepasselijk op ambtenaren
3 het stelsel toepasselijk op de zelfstandigen.

Daarbuiten bestaan er enkele bijsturingen en bijzondere stelsels, maar die zijn, behoudens enkele, 
minder belangrijk in ons kader hier en bovendien heel vaak grosso modo een bijgestuurde kopie van 
één van de drie grote modellen.

om 19 uur in het NICC, 
Museumstraat 50 te 2000 Antwerpen

Gelieve uw aanwezigheid op voorhand te melden : 
Inschrijvingen voor de infosessies te Antwerpen 
en Gent : 09/267 90 40, helpdesk@ibknet.be 
Inschrijvingen voor de infosessies te Brussel : 
02/201 09 06, mieke@vti.be
Deelname is gratis.
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Wens je jouw vragen of probleem in een individueel 
gesprek met een specialist te bespreken dan kan je 
terecht op de kosteloze juridische permanenties. 
De juridische permanenties vinden afwisselend plaats 
in Antwerpen ( NICC, tweewekelijks op donderdag) 
en Gent ( IBK-IAK, tweewekelijks op dinsdag). 
Voorafgaandelijke telefonische afspraak is vereist : 
09/267 90 40

LU 
LU 
m

Voor kunstenaars bestaat er dus geen specifiek statuut. Afhankelijk van een aantal kenmerken van 
je beroepsactiviteiten, wordt je dus op sociaal gebied beschouwd als ambtenaar, werknemer of zelf
standige. Een combinatie is mogelijk. Zo kan het dus dat je voor de ene soort beroepsbezigheden be
schouwd zal worden als zelfstandige, terwijl een andere reeks werkzaamheden aanleiding zal geven 
tot onderwerping in het stelsel van de werknemers.

In de discussies over de verbetering van het kunstenaarsstatuut gaat het niet zozeer om 
de uitwerking van een nieuw afzonderlijk sociaal stelsel voor kunstenaars. Veeleer is het de 
betrachting de bestaande modellen beter toepasbaar te maken op de dagelijkse realiteit van 
het kunstenaarsberoep. De artistieke activiteit kan vaak moeilijk ingepast worden in het 
bestaande systeem met zijn rigide opdeling tussen arbeid onder gezag van een werkgever 
en zelfstandige arbeid. Kunstenaars combineren verschillende jobs en verschillende artistie
ke disciplines, werken onder verschillende contracten voor wisselende opdrachtgevers van 
uiteenlopende aard en hebben onzekere en fluctuerende inkomsten van diverse aard. Door 
dit grillig arbeidsprofiel wordt het sociaal statuut van de kunstenaar versnipperd over het 
werknemersregime en het zelfstandigenstatuut met een ontoereikende of discontinue so
ciale bescherming tot gevolg.

Reeds in 1969 poogde de toenmalige regering via een Koninklijk Besluit een adequate 
bijsturing van het werknemersstelsel voor podiumkunstenaars te realiseren. Podiumkunste
naars (schouwspelartiesten) die tegen betaling worden aangeworven om op te treden, wor
den geacht werknemers te zijn. Door de administratieve rompslomp en de hoge bijdrage- 
kost die deze specifieke regeling met zich meebrengt, willen of kunnen vele opdrachtgevers 
hun sociale verplichtingen niet nakomen. Hierdoor blijven vele schouwspelartiesten versto
ken van een sociale bescherming.

De politieke discussie omtrent het kunstenaarsstatuut sleept nu al meer dan dertig jaar aan. 
Sedert de invoering van de podiumkunstenaarsregeling in 1969 zijn er tientallen wetsvoor
stellen ingediend om het statuut van de kunstenaar te verbeteren. Bij de aanvang van de 
nieuwe legislatuur in België in juni 1999 werd de verbetering van het kunstenaarsstatuut 
(nogmaals) uitdrukkelijk opgenomen in het regeerakkoord. Een interministeriële werkgroep 
werd belast met het uitwerken van voorstellen.
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BIJLOKEKAAI 7d. B-9000 GENT

T +32(0)9.267.90.40

F +32(0)9.233.07.09

K
info@ibknet.be / www.ibknet.be

Op 5 juli 2002 keurde de regering een voorontwerp van wet 'houdende diverse maatregelen ter ver
betering van de sociale bescherming van de kunstenaars' goed. Na advies van de Nationale Arbeids
raad en de Raad van State werd dit voorontwerp opgenomen in het ontwerp van Programmawet (de 
zogenaamde Zuurstofwet) en op 12 november 2002 naar het Parlement verzonden. Als het Parle
ment groen licht geeft, zou het nieuw sociaal statuut voor de kunstenaars in werking treden op 1 juli 
2003. Lees meer over dit nieuwe sociale statuut onder FAQ 8.

Nuttige links

2

‘Het kunstenaarsstatuut in België’, Danny Devos en Yasmine Kherbache, 
www.nicc.be (rubriek Sociale Commissie)
Ontwerp van Programmawet, Parl.St., Kamer, 2002-2003, nr. 50 2124/038, 
de hervormingen van het sociaal statuut van de kunstenaar zijn opgenomen 
in hoofdstuk 11 van het wetsontwerp.
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Tweede katern
—

Nieuws

STEDELIJK MUSEUM. Na een maanden durend drama 
rond de verbouwing en uitbreiding van het Stedelijk Mu
seum kondigde het museum op 13 december dan toch het 
vertrek aan van artistiek directeur Fuchs, die op het hoogte
punt van de crisis nog onverstoorbaar had laten weten zich
zelf de aangewezen persoon te vinden om “het debat over 
het museum van de toekomst” te leiden. De stap van 13 de
cember getuigt van meer zelfkennis. Het is immers door de 
jarenlange verloedering van het museum onder Fuchs dat 
het gekonkel van de plaatselijke VVD, PvdA en de ING- 
bank afgelopen september in plannen kon uitmonden om 
een verhuizing van het verzwakte instituut te forceren - een 
verhuizing naar de Zuidas, een gebied met kantoortorens en 
woningen dat nu in ontwikkeling is. Daar zou wel geld zijn 
voor nieuwbouw - en niet voor de oude locatie aan het 
Museumplein. Diverse varianten deden de ronde. In de ene 
versie van het plan zou het museum worden opgedeeld in 
een afgesloten collectie moderne kunst op het Museumplein 
en een ‘museum voor de eenentwintigste eeuw’ op de Zuidas; 
in een andere versie zou het museum geheel verhuizen, 
waarna in het oude gebouw - naar het idee van cultuur
wethouder Hannah Belliot - mooie tentoonstellingen van 
Mondriaan en Herman Brood georganiseerd zouden kun
nen worden. De Amsterdamse gemeentepolitiek wil spekta
kel, blockbusters, cultuurtoerisme. Of de aanleiding 
Mondriaan dan wel Herman Brood is, speelt geen enkele 
rol, al geeft de populiste Belliot wellicht de voorkeur aan 
Herman Brood. Zij had er eerder al voor gepleit dat de over
heid geen verschil meer zou maken tussen amateurkunst en 
professionele kunst; ook verlangde zij meer operette in het 
Holland Festival.
Een uitputtende reconstructie van de gang van zaken in de 
maanden september tot december zou onderzoeks
journalistiek van Pulitzerniveau vergen, maar het beeld dat 
dé afgelopen maanden uitkristalliseerde, is dat van VVD- 
wethouder Geert Dales (financiën) als kwade genius achter 
de schermen. De ervaren Dales, wordt gezegd, zou minstens 
even hard aan de touwtjes trekken als Belliot.
De directe aanleiding voor de hele tragikomedie was het 
tekort in de financiering van Alvaro Siza’s nieuwe vleugel 
voor het Stedelijk; een tekort dat vermoedelijk niet had be
staan als de gemeente zelf geen stokje had gestoken voor 
een omstreden sponsorcontract van het museum met een 
auto-importeur. Men zou denken dat de gemeente daarmee 
een grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, maar 
van verantwoordelijkheidsgevoel voor een instelling met een 
nationale (en ooit internationale) betekenis is niets geble
ken. Het museum werd door Dales en Belliot tot speelbal 
gemaakt van allerlei sentimenten en strategieën. Populis
tische haat jegens het ‘elitaire’ instituut ging hand in hand 
met het verlangen om een impuls te geven aan het grand 
projet op de Zuidas. Daar was nog een plek met een ‘cultu
rele bestemming’ nodig; hiervoor zou ook extra geld be
schikbaar komen, want een ‘culturele functie’ maakt het 
geheel aantrekkelijker voor investeerders. De vernietiging 
van een uniek museaal ensemble aan het Museumplein is 
dan een kleine prijs: architect en Zuidas-masterplanner Pi de 
Bruyn bestond het om op een bijeenkomst te verkondigen dat 
de Zuidas — die met een groot station een verkeersknooppunt 
moet worden - tot het “enige werkelijk Europese stukje 
Nederland” zou uitgroeien. Zoveel pr-idiotie duidt op grote 
financiële belangen, en wellicht op onzekerheid over de toe
komst van de Zuidas in een verslechterend economisch kli
maat. Het is nogal hypocriet om te ontkennen, zoals Burge-

meester Cohen in het VPRO-programma Propaganda tegen
over Janneke Wesseling deed, dat het hier om grond- 
speculatie zou gaan. Het ging volgens Cohen om iets héél 
anders, namelijk "grondontwikkeling". Een typerend eufe
misme van een burgemeester die zich in deze zaak vooral 
als grote verdoezelaar manifesteerde.
Na hevig protest vanuit de kunstwereld werd uiteindelijk 
besloten dat het museum aan het Museumplein blijft staan, 
dat het wordt gerenoveerd en een - bescheiden - uitbrei
ding krijgt. Alvaro Siza mag weer eens een nieuw, nog klei
ner plan maken. Toen dit eenmaal rond was, vond Fuchs het 
eindelijk tijd om op te stappen. Algemeen directeur Stevijn 
van Heusden, verantwoordelijk voor het zakelijk beleid, 
volgt hem. Terwijl Fuchs zich achteraf in de media presen
teerde als de. man die het museum op de valreep voor het 
Museumplein heeft behouden, valt in museumkringen een 
heel andere versie te beluisteren: Fuchs zou letterlijk al plan
nen voor de Zuidas hebben gemaakt, maar door zijn staf 
zijn teruggefloten. Het zou ook te danken zijn aan de stafle
den dat de nu gekozen optie überhaupt in de besluitvorming 
is meegenomen. Hier ligt een schone taak voor de 
onderzoeksjournalistiek.
Op het einde van zijn directoraat had Fuchs ook intern ieder 
krediet verspeeld. De verhalen die men van medewerkers te 
horen krijgt, duiden op een volledige vertrouwensbreuk tus
sen directie en (een groot deel van) de staf. De conservato
ren en de wetenschappelijke staf zijn echter evenmin vrij 
van blaam; zij speelden te lang voor burgemeester in oor
logstijd. De onvrede over Fuchs en Van Heusden werd niet

Twan Janssen

Stage Property #021003:'Untitled', 2002, 
multipel (pagina 65 van HP/De Tijd, 11/10/2002, foto: Corb!no)

gekanaliseerd in een gezamenlijke strategie. Men specu
leerde op een langdurige sluiting wegens verbouwing, en 
het vooruitzicht op een Fuchsloze tijd daarna. Pas tijdens de 
recente crisis werden de gelederen gesloten en namen de con
servatoren openlijk stelling voor een ongedeeld Stedelijk 
Museum in het midden van de stad, dus aan het Museum
plein. Anderzijds heeft Fuchs door het ondermijnen van in
terne overlegstructuren ook verhinderd dat stafleden zijn 
agenda zouden doorkruisen. Conservatoren werden veelvul
dig met voldongen feiten geconfronteerd, zoals de plunde
ring van budgetten door de directie en aankopen zonder enige 
ruggespraak. Besluitvorming verliep chaotisch, autoritair en 
ondoorzichtig. De jongere en interessantere conservatoren 
— die inmiddels al weer van middelbare leeftijd zijn - kre
gen nauwelijks de kans om zich als tentoonstellingsmakers 
te ontwikkelen en het beleid mede te bepalen.
Toen in september de bom barstte, voelde het museum zich 
terecht overvallen door de Amsterdamse dorpspolitiek. Niet
temin heeft pas de volledige verloedering van het Stedelijk 
een situatie geschapen waardoor die dorpspolitiek brokken 
kon maken. Het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de solistisch opererende R.H. Fuchs. Men 
kan diens weigering om met trends mee te waaien en het 
museum tot attractiepark te maken in principe nog positief 
beoordelen, maar zijn onvermogen om interessante en over
tuigende alternatieven te ontwikkelen, heeft de positie van 
het museum volledig ondermijnd. Fuchs was behalve in or
ganisatorisch opzicht ook inhoudelijk volkomen onder de 
maat; reeds toen hij tien jaar geleden werd aangesteld, had hij 
zich opgesloten in een zelfgecreëerde sprookjeswereld waarin 
de kunst bestaat uit een eeuwige dialoog tussen Rembrandt, 
Appel, Munch, Baselitz, Kounellis en Malevich. Ramme
lende tentoonstellingen over de noordse schilderkunstige 
traditie bleken geen incident; de enige kunstenaars onder de 
vijftig die substantiële aandacht kregen waren ondermaatse 
schilders die volgens Fuchs de schilderkunstige traditie van 
het avondland moesten redden. Het Stedelijk was anders, 
maar geen alternatief. Fuchs’ tragiek was dat hij wel in de 
media, in krantencolumns of op televisie bij Sonja Barend 
mooi de kunstpaus kon uithangen (die ene symbolische fi
guur die ‘er verstand van heeft’), maar er niet in slaagde het 
museum zelf te positioneren in het huidige tijdsgewricht. Te 
elfder ure koos ook hij voor media events, zoals een ten
toonstelling van Dennis Hopper en gastconservatorschappen 
voor Harry Mulisch en Koningin Beatrix; maar dit kon het 
tij niet keren. Fuchs wordt nu voor twee jaar gastdocent 
‘kunstpraktijk’ aan de Universiteit van Amsterdam, een post 
die mede door de Rietveld Academie en de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten in het leven is geroepen. Een 
wel zeer toevallige benoeming, die zijn afgang een schijn 
van waardigheid moet verlenen. Intussen mag een commis
sie onder leiding van Martijn Sanders de verzelfstandiging 
van het museum voorbereiden, maar de eerstvolgende di
recteur zal nog wel als vanouds door de Amsterdamse ge
meenteraad worden benoemd, die dus nog een grootse kans 
krijgt om de boel te verprutsen. (Sven Lütticken)

TURNER PRIZE 2002. De Turner Prize 2002 werd in de
cember door architect Daniel Libeskind overhandigd aan Keith 
Tyson. De kunstenaar maakt onder meer tekeningen, schilde
rijen, beeldhouwwerken en installaties. De jury prijst de vi
suele kracht en de diversiteit van het werk van Tyson. Ze 
schrijft aan zijn werk “poëtische, logische, humoristische en 
fantastische” kwaliteiten toe. De prijs is goed voor £ 20.000. 
Naast Tyson waren Fiona Banner, Liam Gillick en Catherine 
Yass genomineerd. De laureaat van 2001 was Martin Creed. 
Meer informatie op www.tate.org.uk. (David Nolens)

Jan VercmySSe ‘Labyrinth & Pleasure Gardens’
Gert Verhoeven New Feet’

16 januari - 2 maart 2003

Hans Op de Beeck
raadpleeg onze website: www.xavierhufkens.com 

6 maart - 20 april 2003

TEFAF Maastricht
14-23 maart 2003

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

D
e W

itte Raaf 101 •
 januari-februari 2003

2 9

http://www.tate.org.uk
http://www.xavierhufkens.com
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com


Bilderdijklaan 10 j~ M O
Eindhoven
The Netherlands
T +31(0)40.2381000
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BROUWERSHUIS XPO. Het architectenbureau Virtus 
opende op 28 december 2002 een nieuwe tentoonstellings
ruimte in het zestiende-eeuwse Brouwershuis in Nijmegen. 
XPO wil garant staan “voor een verfrissende kijk op de 
raakvlakken van beeldende kunst, architectuur en vorm
geving”. En verder: “De kernwoorden van waaruit wordt 
gewerkt zijn X_plore, X_periment en X_change.” Mark 
Oldengarm wordt de verantwoordelijke voor het tentoon- 
stellingsbeleid. De tentoonstellingsruimte van XPO is geo
pend van donderdag tot en met zondag (13 tot 17 uur). XPO 
bevindt zich in de Steenstraat 2, Nijmegen (024/350.18.96; 
www.brouwershuis.nl.). (D.N.)

NAi PRIJS 2002. Het architectenbureau MVRDV (Rotter
dam) heeft de NAi Prijs 2002 gewonnen. Hun woningen op 
het Hageneiland in Ypenburg zijn verkozen tot het beste pro
ject in Nederland van een architect onder de veertig jaar. De 
andere vier genomineerde architecten waren Korteknie 
Stuhlmacher Architecten, NL Architects, René van Zuuk Ar
chitecten en VMX Architects. Het winnende project wordt 
tot 16 februari tentoongesteld in de entreehal van het 
Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.71; www.nai.nl). (D.N.)

NICC VERHUIST. Vanaf januari 2003 is het Nieuw 
Internationaal Cultureel Centrum (NICC) gehuisvest in de 
Museumstraat 50 te Antwerpen. Daar beschikt de organi
satie over een oppervlakte van honderdvijftig vierkante me
ter, waar in eerste instantie alleen de kantoren zullen wor
den ondergebracht. Later wordt de ruimte eventueel her
verdeeld zodat ook NICC-tentoonstellingsinitiatief 
FreeSpace, het Centrum Beeldende Kunst en de dienstver
lening er onderdak zullen vinden. Meer informatie op 
www.nicc.be. (D.N.)

CULTUURPRIJS K.U. LEUVEN. Sinds 1992 reikt de 
K.U. Leuven jaarlijks de Cultuurprijs uit aan een verdien
stelijk Belgisch kunstenaar. De prijs ter waarde van 
10.000 euro wordt gefinancierd door het Fonds Blanlin- 
Evrart, in 1991 opgericht binnen de universiteit met als doel 
de kunst in België te stimuleren. Op 11 december 2002 werd 
de prijs uitgereikt aan kunstfotograaf Dirk Braeckman. De 
jury kent hem de prijs toe omdat zijn oeuvre de jongste ja
ren is uitgegroeid “tot een klassiek referentiepunt binnen de 
ontwikkeling van de hedendaagse kunstfotografie”. 
Braeckman exposeerde reeds bij de Antwerpse Zeno X 
Gallery en had in 2001 nog een solotentoonstelling in het 
S.M.A.K. Meer informatie op www.kuleuven.ac.be/cultuur. 
(D.N.)

BIËNNALE VENETIË. Carlos Amorales, Meschac Gaba, 
Alicia Framis, Jeanne van Heeswijk en Erik van Lieshout 
zullen dit jaar deelnemen aan de officiële Nederlandse pre
sentatie tijdens de vijftigste Biënnale van Venetië. Zij zijn 
geselecteerd door Rein Wolfs, die op uitnodiging van de 
Mondriaan Stichting optreedt als curator. De Biënnale vindt 
plaats van 15 juni tot 2 november 2003 onder leiding van 
Francesco Bonami. Het thema is Dreams & Conflicts. Meer 
informatie over de Nederlandse deelnemers vindt u op 
www.mondriaanstichting.nl onder de rubrieken ‘nieuws’ en 
‘persberichten’. (D.N.)

VLAAMSE CULTUURPRIJZEN BEELDENDE KUNST 
2002. Minister van Cultuur Van Grembergen kent de Vlaamse 
Cultuurprijzen Beeldende Kunst 2002 toe aan beeldend kun
stenaar Walter S wennen en essayist Bart Verschaffel. De jury 
schrijft over Walter Swennen dat hij een schilder pur sang is, 
“geïntrigeerd door het onderzoek naar wat schilderen an sich 
is”; De jury verwijst ook naar de “literaire achtergrond, ironie 
en speelsheid” van Swennens werk, dat immers geregeld naar 
“geconsacreerde iconen en naar publiciteit of stripalbums” 
verwijst.

Zonder titel (Zoé), 1989

Björk in ‘Pagan Poetry’, videoclip 
Make-up Inge Grognard

Walter Swennen

Bart Verschaffel krijgt de Prijs voor de Kritiek omdat hij 
een breed scala aan onderwerpen benadert “op een origi
nele, gestructureerde en onderbouwde manier” en daarbij 
“aangenaam en verrassend voor de lezer” blijft. Walter 
Swennen ontvangt 18.750 euro, Bart Verschaffel krijgt 
6.250 euro. Voorzitter van de jury was Jan Debbaut, direc
teur van het Van Abbemuseum in Eindhoven. (D.N.)

VLAAMSE CULTUURPRIJS VORMGEVING 2002. 
De Vlaamse Cultuurprijs Vormgeving (12.500 euro) werd 
toegekend aan Inge Grognard. Deze internationaal gerenom
meerde make-upartieste maakte vooral naam als Visagiste 
van de modeshows van Martin Margiela, de ‘Antwerpse zes’ 
en later van Jurgi Persoons, A.F. Vandevorst, Patrick van 
Ommeslaeghe en Bernard Wilhelm. Vandaag werkt ze ook 

mee aan internationale lifestylemagazines als i-D, Dazed & 
Confused, Self-service en V-magazine.

Het werk van Grognard staat in het teken van het experi
ment. Make-up verwijst hierbij eerder naar de handeling 
- het vormgeven van de huid van het menselijk lichaam - 
dan naar de klassieke cosmeticaproducten. Grognard maakt 
letterlijk gebruik van alle voor make-up geschikte materia
len: van lippenstift en fond de teint tot producten uit de doe- 
het-zelfwinkel. De door haar gecreëerde gezichten zijn vaak 
hard en bruut, maar tegelijk uitermate precies en gestileerd, 
alsof ze een of meerdere chirurgische ingrepen hebben on
dergaan. Op een foto van Roland Stoops - modefotograaf 
en partner van de visagiste - zien we bijvoorbeeld een mo
del uit de herfst-wintershow 1998-99 van A.F. Vandevorst, 
waarvan Grognard de wimpers als het ware rond de ogen 
heeft herschikt. Dezelfde vorm van ‘gestileerde mutilatie’ 
is ook terug te vinden in haar bijdrage aan de recente, door 
Nick Knight geregisseerde videoclip Pagan Poetry van 
Björk, waarvoor Grognard de make-up verzorgde. In deze 
clip is de popzangeres gehuld in een feeërieke, witte jurk 
die van onder de borst tot aan de enkel reikt, en die haar 
gekende, tegelijk broze en krachtige imago alle eer aandoet. 
Sieraden en witte parels zijn, als een verlengde van haar 
kostuum, in haar huid vastgerijgd. De make-up van Grognard 
is tot een minimum herleid en zet voornamelijk de piercings 
van de zangeres subtiel in de verf. Behalve de iets donker
der zones rond de doorboringen in haar rug en oren, lijkt 
Björks bleke huid bijna onbewerkt.
De Vlaamse Cultuurprijs Vormgeving wordt tweejaarlijks toe
gekend en wisselt af met de Vlaamse Cultuurprijs Architectuur. 
In tegenstelling tot de Vlaamse Cultuurprijs Beeldende Kunst, 
die bestaat uit een Kunstenaarsprijs en een Prijs voor de Kritiek, 
worden deze prijzen niet verder onderverdeeld. Architectuur- 
en designkritiek worden door de Vlaamse Gemeenschap niet 
afzonderlijk bekroond. (Fredie Floré)

VAN ABBEMUSEUM. Op 19 januari gaat het gerenoveerde 
en uitgebreide Van Abbemuseum open. Directeur Jan Debbaut 
heeft zich in interviews en teksten nooit à la Chris Dercon als 
groot museumvemieuwer geprofileerd, maar het nieuwe 
gebouwencomplex in Eindhoven is zelf een belangrijke bij
drage aan de reflectie over de toekomst van het museum. 
Het meest in het oog springende deel van de uitbreiding is 
een groot blok met een toren, bestemd voor de eigen collec
tie en voor tentoonstellingen, schuin achter het oude gebouw 
van Kropholler. Vanaf dat nieuwe blok kan men via een gla
zen gang langs een ondiep watervlak in een kleiner gebouw 
komen met het restaurant en een auditorium. Uit de tijde
lijke behuizing aan de Vonderweg hebben Debbaut en ar
chitect Abel Cahen de les getrokken dat een grotere variatie 
in ruimten en een grotere flexibiliteit dan in het oude ge
bouw gewenst waren; dat oude gebouw is overigens hele
maal intact, op een fraaie ingebouwde bibliotheek en een 
onderdoorgang naar het nieuwe blok na. De variatie aan 
ruimtes en zalencircuits in de diverse verdiepingen van het 
nieuwe bouwblok is groot, zonder dat het onoverzichtelijk 
wordt. Met name voor tentoonstellingen van hedendaagse 
(installatie)kunst is dat een zegen. Met deze nieuwbouw is 
het Van Abbe echter geen zuivere tentoonstellingsmachine 
meer, maar een volwaardig museum met een permanente 
collectiepresentatie. Werkelijk permanent is echter alleen 
de verdieping met constructivisten en aanverwante kun
stenaars, waaronder de uitgebreide Lissitzky-collectie; de 
rest zal van tijd tot tijd wisselen. De openingstentoonstelling 
Over wijl About We bestaat vrijwel volledig uit werken uit 
de vaste collectie, ondergebracht in zalencircuits die niet één 
groot lineair kunsthistorisch parcours vormen, maar wel in
tern coherent zijn en zo het gevaar van associatieve wille
keur vermijden. De collectie is aangevuld met nieuwe in
stallaties van Jason Rhoades en Douglas Gordon; ook zijn 
er diverse zalen gewijd aan het AnnLee-project van Huyghe 
en Parreno, dat inmiddels ook onderdeel is van de collectie: 
het geheel is aangekocht door het museum (waarbij de naam 
van het Manga-figuurtje nu definitief is vastgelegd op

Kung-fu, ping
pong, gangbang 

big bang.
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Kunst
In Huis
kennen

■clémence 
vanlunen

is kunst KUNSTIIHUIS

in huis
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Kunstuitleen In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
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 maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.

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

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brobant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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galerie Jacques cerami
Route de Philippeville, 140c 
6280 Loverval (Charleroi) 
Téléphone 071 56 17 66
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.A partir d-petit ring de Charleroi, prendre la sortie n‘30 Est 
“(Châtelet-Couillet-IMTR). La galerie Jacques Cerami est située 
surla Nationale 5 (direction Philippeville), au Shopping Sud,

5 rond-point «Ma campagne».
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de.g ingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen 
03 248 28 28 
www.desingel.be

De architectuurwerking van deSingel geniet de bijzondere 
aandacht van de provincie Antwerpen en van 
Bouwonderneming Vooruitzicht. deSingel wordt betoelaagd 
door de Vlaamse Gemeenschap en de stad Antwerpen.
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Suchan Kinoshita

Zichten op de tentoonstelling ‘eerste huwelijk’, MuHKA, 2002 
centraal en rechts de installatie ‘Tomatentraum I’

AnnLee, nadat ook varianten Ann Lee en Annlee de ronde 
deden). Het is een aankoop die allerlei vragen rond eigendom 
en copyright met zich meebrengt; het copyright van AnnLee 
is door Huyghe en Parreno voor een symbolische euro ver
kocht aan AnnLee zelf, in de gedaante van een in Frankrijk 
zetelende ‘association’ waarin ook het Van Abbemuseum ver
tegenwoordigd is. Dat men een dergelijke, niet bepaald van
zelfsprekende stap heeft genomen, is één van de indicaties 
dat het Eindhovense museum in de afgelopen overgangs
periode een zeker conservatisme heeft afgeschud. Ook de 
prominente positie van de bibliotheek bij de ingang, de 
‘projectruimte’ (waar nu een installatie van Rhoades te zien 
is) en de faciliteiten voor het bekijken van de videocollectie 
wijzen daarop. Tegelijkertijd is het Van Abbe terecht con
servatief op een aantal andere punten: de inventarisatie, het 
onderhoud en de opslag van de collectie, onderdelen die hier 
beter verzorgd worden dan in veel andere musea. Bij elkaar 
opgeteld levert dit alles een exemplarisch geheel op.
Over wij /About We loopt van 19 januari tot augustus 2003 in 
het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Postbus 235,5600 AE 
Eindhoven (040/238.10.00; wwww.vanabbemuseum.nl). 
(Sven Lütticken)

Lezingen

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Op zondag 12 januari werd 
in de Jan van Eyck Academie (Maastricht) het academisch 
jaar 2003 geopend. Nog tot en met vrijdag 17 januari presen
teren alle 49 onderzoekers (kunstenaars, ontwerpers, theore
tici) hun onderzoeksdoelstellingen en de producties die zij dit 
jaar willen opzetten. Het programma omvat lezingen, 
performances en visuele presentaties. De Jan van Eyck 
Academie is een postacademisch instituut met drie aandachts
gebieden: beeldende kunst, ontwerpen en theorie. Wie onder
delen van het programma wil bijwonen, is het hele jaar door 
welkom: alle activiteiten zijn publiek toegankelijk. De pre
sentaties starten dagelijks rond 10.30 uur en eindigen rond 
18.30 uur, in de Gallery Space van de Jan van Eyck 
Academie, Academieplein 1, Maastricht. Het volledige pro
gramma is te vinden op www.janvaneyck.nl/programme/ 
proupc.html (043/350.37.29). (D.N.)

SINT-LUCAS GENT. Dit academiejaar organiseert Sint- 
Lucas Beeldende Kunst Gent een aantal lezingen met als thema 
de ‘Annunciatie’. De reeks kadert in het gelijknamige project 
dat Thierry de Duve in Sint-Lucas begeleidt. Alle lezingen op 
een rijtje: woensdag 22 januari om 19.30 uur spreekt Ignaas 
Devisch over De blik van het portret. • Donderdag 23 januari 
om 18.15 uur spreekt Patrick Verlaak Over lichaam en geest 

in de beeldhouwkunst. • Donderdag 30 januari (18.15 uur): 
Nicole Halsberghe over Lichaam, beeld, vlees vanuit de 
Chinese context. • Donderdag 6 februari (18.15 uur): Peter 
Buggenhout, Over slakken. • Donderdag 13 februari 
(18.15 uur): Leen Huet en Jan Grieten over Kunsthistorische 
interesse voor vrouwelijke kunstenaars in het verleden. • 
Donderdag 20 februari (18.15 uur): Rolf Quaghebuer over 
Kunst en religie. • Tenslotte heeft Doreet Levitte Harten het 
op donderdag 27 februari om 18.15 uur over Tentoon- 
stellingsstrategieën. Alle lezingen vinden plaats in audito
rium 1, Zwartezustersstraat 34, Gent (09/225.42.90; 
www.kunst.sintlucas.wenk.be). Wie niet aan de school ver
bonden is, betaalt 5 euro. (D.N.)

ARCAM. Op maandag 27 januari houdt Adriaan Geuze 
een lezing binnen de reeks architectuurlezingen van 
ARCAM in de Brakke Grond. Onlangs ontving Geuze sa
men met West 8 urban design & landscape architecture 
een prijs voor het stedenbouwkundig plan voor Borneo- 
Sporenburg in Amsterdam. • Op maandag 17 februari kunt 
u een lezing bijwonen van Ben van Berkel en Caroline Bos. 
Onder de naam UN Studio ontwierpen zij onder meer 
Living Tomorrow in Amsterdam, Museum het Valkhof in 
Nijmegen en de Erasmusbrug in Rotterdam. Ook de 
Papenburgse brug in Utrecht is van hun hand. De lezingen 
vangen aan om 20.15 uur, Brakke Grond, Nes 45, Amster
dam (020/620.48.78; www.arcam.nl). Kaarten kosten 
7,50 euro. (D.N.)

STUK. Het STUK vervolgt zijn lezingenreeks over archi
tectuur Auditorium03. Op 13 februari om 20 uur leveren 
Sauerbruch Hutton Architekten hun Comments on colour, 
amongst other things. Op 27 februari om 20 uur komt 
Maarten van Severen aan het woord. De inkom bedraagt 
telkens 5 euro. • In de lezingenreeks over cultuur is hoog
leraar Ginette Verstraete (UvA) aan de beurt met De intel
lectueel als toerist: een cultuurkritische benadering. Deze 
lezing is gratis. Het STUK ligt aan de Naamsestraat 96 te 
Leuven. Reserveringen zijn verplicht (016/320.320; 
info@stuk.be; www.stuk.be). (D.N.)

Plastische kunsten

SUCHAN KINOSHITA. Wie voor eind februari het 
Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen wil betre
den, stuit op een dichtgetimmerde hoofdingang. De Duits- 
Japanse kunstenares Suchan Kinoshita heeft de toegang tij
delijk naar de nooduitgangen verlegd. Deze operatie maakt 
deel uit van het tiental ingrepen waarmee Kinoshita de ruim

tes, het parcours en de werking van het museum naar haar 
hand heeft gezet, om er haar eigen ruimtes en haar eigen 
‘kunstwereld’ te installeren. Ze vervangt het amechtige zalen
plan door een doorlopende wandeling tussen beide uiteindes 
van het langgerekte gebouw, een parcours dat opgeladen wordt 
met geluiden, animatiefilms, spaanhouten kamers en piep- 
schuimwanden. Toch draait de tentoonstelling, getiteld eer
ste huwelijk, allerminst om een spel van ruimte, materiaal en 
zintuiglijke prikkeling. Doorheen alle operaties op het 
MuHKA-gebouw hertekent Kinoshita in de eerste plaats de 
relationele ruimte tussen bezoekers en kunst; voortdurend 
varieert ze de afstand tussen publiek, museum en tentoon
stelling. Dit uitgangspunt maakt van eerste huwelijk zowel 
een artistieke speelplaats als een conceptuele hersenbreker 
voor het museumpubliek.
Het activeren van de intellectuele vermogens en de 
ontdekkingsdrift van het publiek komt wel vaker voor in de 
hedendaagse kunst. Dit soort public art wil niet zozeer kunst 
vóór als wel kunst mét het publiek maken. Onder de stimuli 
om het publiek te activeren, keren een aantal elementen 
voortdurend terug; de tentoonstellingen bestaan uit een se
rie kleine installaties, opgebouwd uit verschillende doe-het- 
zelfmaterialen (piepschuim, spaanplaten, siliconen of 
leidingbuizen) en gestoffeerd met persoonlijke of alledaagse 
objecten (stof, doosjes, kledingstukken...). Bovendien gaat 
het vaak om installaties die pas inzichtelijk worden wan
neer men ze in werking zet - door voorwerpen op te nemen 
en te betasten, of door één of andere geënsceneerde obser
vatiepost te bezetten. Het is echter niet altijd de onmiddel
lijke ambitie van dergelijke kunst om de bezoeker in een 
complete enscenering te laten meedraaien; het gaat veeleer 
om het moment waarop de bezoeker al spelend de interne 
logica en samenhang van de tentoonstelling inziet, en ont
dekt welke plaats hij of zij daarin zelf inneemt.
In het MuHKA laat Kinoshita die aha-erlebnis ontstaan door 
bezoekers in de rol te brengen van een rondlopend theater
publiek, een methode die in de flyer bij de tentoonstelling 
gerelateerd wordt aan de theateropleiding van de kunstenares. 
Bij het betreden van het museum door de tijdelijke ingang 
kom je meteen tussen de verschillende piepschuimen en 
bordkartonnen kamers terecht. De muren en vloeren van het 
museum zijn herleid tot een ononderbroken achtergrond voor 
de verspreide kamers. Op alle muren van het museum han
gen bordjes op ooghoogte, met daarop de naam van een be
paalde persoon die Kinoshita ontmoet heeft en de datum 
van die ontmoeting. De vloer is bedekt met geperforeerde 
perskartonplaten, die een pad vormen dat de verschillende 
zalen aaneenschakelt. De kamers draaien telkens letterlijk 
om het thema ‘iemand te kijk zetten’. In het werk Staubstelle 
gebeurt dat door het ontleden van de inhoud van een
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stofzuigerzak: stof, haren en allerlei kleine rommel geven 
een intiem beeld van een persoonlijk huishouden. 
Observatoire is dan weer een installatie waar het publiek en 
de opzichters van het museum onderling van rol wisselen 
door een spel met camera’s, video’s en houten rekken. De 
laatste en veruit grootste installatie, Tomatentraum I, valt 
samen met de driehoekige zaal aan het uiteinde van het 
museum. Ze bestaat uit verschillende kleine kamers en wan
den. Een eerste kamer is ontoegankelijk; door een micaraam 
zien we het wanordelijke interieur. Iets verderop staat, voor 
de museummuur, een wand waarop een getekende film wordt 
geprojecteerd die de driehoekige zaal waarin we ons bevin
den in klare lijnen natekent. Het beeld draait rond, tot het 
stilgezet wordt bij twee echte, levensgrote personages die 
op stoelen tegenover elkaar zitten. Ze pakken appels op van 
een hoopje dat naast hen ligt en gooien die terug. Niet ver 
van deze projectiewand staan twee fauteuils tegenover een 
groot raam van de museumzaal. Wie erin gaat zitten, kijkt 
uit op de Scheldekaaien. Tegen een andere muur staat nog 
een ineengetimmerde kamer die dit keer wel toegankelijk 
is. Vanaf de banken in de kamer krijg je uitzicht op de ge
projecteerde animatiefilm in de zaal, en je hoort hier nu ook 
de geluidsband die bij de getekende film hoort. De afstand 
die de afgesloten kamer creëert tegenover de zaal en de pro
jectie, zorgt er voor dat andere bezoekers die in de zaal voor 
de projectiewand lopen, eenzelfde rol krijgen als de levens
grote personages in de animatiefilm. De twee naar buiten 
kijkende fauteuils herhalen deze toeschouwerservaring voor 
de passanten buiten het museum. Op dezelfde manier wordt 
duidelijk dat de personen op de naambordjes een achter- 
grondpubliek vormen voor de tentoonstelling en voor 
Kinoshita’s werk. Dit uitgangspunt vormt de rode draad in 
de tentoonstelling, en wordt door de afzonderlijke werken 
uitgediept. Hoe flexibel Kinoshita die ervaring van het pu
bliek wel uitspeelt, komt nog het best naar voren in de dubbel- 
installatie eerste huwelijkltweede huwelijk, die ook de titel 
van de tentoonstelling opleverde. Het ‘huwelijk’ bestaat voor 
Kinoshita uit het tijdelijk vastleggen van de afstand tussen 
twee personen - ‘tijdelijk’, want het gaat uitdrukkelijk om 
een eerste of tweede huwelijk. In een kamer vol kerkstoelen 
kijk je naar een trouwceremonie in een animatiefilm. De 
raadselachtige woorden die op het scherm worden gepro
jecteerd, krijgen pas betekenis als je ze leest in het licht van 
die mettertijd veranderende afstand. Terwijl het publiek deze 
ceremonie bekijkt en er tegelijk deel van uitmaakt, draait 
achterin de zaal een luxaflex open. Geruisloos worden het 
huwelijk en de gasten deel van een voorstelling voor een 
ander publiek, in de kamer achter de luxaflex. Kinoshita 
speelt niet zomaar een voorspelbaar spel van zien en gezien 
worden, ze manoeuvreert de bezoeker in een voortdurend 
verspringend standpunt ten opzichte van de installaties, het 
museum en zichzelf.
De tentoonstelling eerste huwelijk van Suchan Kinoshita 
is tot 23 februari 2003 te zien in het MuHKA, Leuven- 
straat 32, Antwerpen (03/238.59.60; info@muhka.be of 
www.muhka.be). (Dries Vande Velde)

CALDIC COLLECTIE. De tentoonstelling van de Caldic 
Collectie in Museum Boijmans Van Beuningen vindt plaats 
op een moment dat de verhouding tussen privé-verzamelaar 
en museum in Nederland veel publiciteit krijgt. De liaison 
tussen deze twee is van oudsher met gevoeligheden omge
ven. De geschiedenis van het museale verzamelen toont aan 
dat particuliere verzamelingen van onschatbare waarde zijn 
voor de collectievorming van musea. Ook tentoonstellin
gen zouden zonder bruiklenen van particulieren niet te rea
liseren zijn. Musea doen dus graag zaken met verzamelaars, 
het liefst echter op hun eigen voorwaarden, daarmee de licht 
geraakten onder de collectioneurs het gevoel gevend dat zij 
niet serieus genomen worden. Slechts weinigen zijn zo edel
moedig als Lillie Bliss, één van de drie oprichtsters van het 
MoMA in New York, die met een groots gebaar bepaalde dat

Richard Artschwager

Exclamation Point, 1995, Caldic collectie

dit museum werken uit haar legaat mocht verkopen als het 
geld nodig had voor nieuwe aankopen. Nu veel Nederlandse 
musea zich gedwongen zien om financiële bronnen buiten de 
overheid aan te boren, zou een omgangscode voor beide par
tijen geen overbodige luxe zijn.
Imagine is het feestje van Joop van Caldenborgh.Ongetwij- 
feld heeft Boijmans op die manier bestaande banden willen 
verstevigen - deze Rotterdamse industrieel en mecenas is 
sinds 1996 voorzitter van de Stichting Museum Boijmans 
Van Beuningen - en daaraan prioriteit gegeven boven een 
zorgvuldige evaluatie van de collectie. De tentoonstelling 
geeft maar zeer ten dele een beeld van de omvang en het 
karakter ervan: belangrijke kernen als realistische schilder
kunst en schilderkunst y ande late negentiende eeuw blijven 
grotendeels buiten beeld. Men kan slechts raden wat deze 
presentatie weerspiegelt, de huidige liefdes van de verza
melaar of de voorkeur van het museum. Waarschijnlijk een 
mix van beide. Net zomin als er behoefte was om de selectie 
te verantwoorden (voor de tentoonstelling is trouwens een 
andere keuze gemaakt dan voor de catalogus) was het ken
nelijk gewenst om inzicht te geven in de groei van de col
lectie. Niet alle verzamelaars zijn zo gesloten over hun aan
kopen. In de tentoonstellingscatalogus van kunstwerken uit 
de collectie van Frits en Agnes Becht (Stedelijk Museum 
Amsterdam, 1984) en de collectiecatalogus van de collectie 
Visser in Museum Kröller-Müller (2000) worden van ieder 
werk herkomst en verwervingsdatum vermeld. Onzorgvul
dig is bovendien dat uit de bijschriften in de tentoonstelling 
niet blijkt dat het in veel gevallen om oplagen gaat, waar
door de suggestie ontstaat dat werken als La boïteren-valise 
van Marcel Duchamp, de multiples van Joseph Beuys, het 
filmpje Le corbeau et le reriard van Marcel Broodthaers of

MELISSA KRETSCHMER new works

CARL ANDRE

Opening
Exhibition

Nostalgiavan Rob Scholte unica zijn. De catalogus is daarin 
wel correct,
De Caldic Collectie, zo genoemd naar het bedrijf van 
Van Caldenborgh, heeft zich inmiddels een plaats verwor
ven onder de grote verzamelingen van moderne kunst, door 
zijn omvang, maar ook door het gewicht van de stukken die 
een vaak museale pretentie hebben. Van Caldenborgh be
hoort tot de bulkkopers, enigszins vergelijkbaar met Charles 
Saatchi, en zijn tempo lijkt alleen maar te versnellen. Zero 
en Nul met vooral veel Schoonhovens behoren tot de vroeg
ste clusters. Philip Akkerman, met ruim honderdveertig zelf
portretten, volgt hij sinds 1991. In 1992 werden in één klap 
vijftig dozen van Joseph Cornell gekocht, evenals het volle
dige grafische oeuvre van Broodthaers. Als het besluit valt 
om fotografie te verzamelen, dan meteen met het streven 
een historisch overzicht te vormen, en hetzelfde geldt met 
betrekking tot de Nederlandse negentiende-eeuwse schilder
kunst. Ook de beeldentuin met 64 werken bij het woonhuis 
in Wassenaar is razend snel, tussen 1995 en 2000, tot stand 
gekomen. Van Caldenborgh laat zich er graag op voorstaan 
dat hij weliswaar specialismen heeft, maar toch de kunst
markt in de volle breedte afgraast. Toch valt er wel een stra
mien in zijn voorkeuren te ontdekken. Hij lijkt gecharmeerd 
te zijn van kunst met een duidelijke vorm, iets waarvan bij
voorbeeld zijn selectie uit het oeuvre van Broodthaers of 
Beuys getuigt, en minder van procesmatige kunst (die wil 
ontsnappen aan het karakter van verhandelbare waar) of 
vormen van expressionisme. Vergeleken met verzamelaars 
als het echtpaar Becht, Annick en Anton Herbert of de fami
lie Visser wordt hij minder gedreven door een persoonlijke 
betrokkenheid bij een beginnende kunstenaar of stroming. 
Evenmin heeft hij, zoals Saatchi, de behoefte om met ten-
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toonstellingen trends in de markt te zetten; hij stapt meestal 
in op het moment dat een reputatie reeds is gevormd.
Hoewel Van Caldenborgh ontkent museale pretenties te heb
ben en in interviews de nadruk legt op het persoonlijke en 
obsessieve karakter van zijn verzamelactiviteiten, heeft hij 
vanaf 1990 de openbaarheid gezocht met tentoonstellingen 
in het hoofdkantoor van zijn bedrijf aan de Rotterdamse 
Blaak. Dat het mogelijk is om dergelijke presentaties rondom 
een thema samen te stellen, zegt op zichzelf al iets over de 
omvang van deze collectie, waarin de eigenaar telkens 
nieuwe samenhangen ontdekt. In een eenmaal gevonden 
thema ziet Van Caldenborgh vaak weer aanleiding tot nieuwe 
aankopen. Deze voorkeur voor de thematische ordening 
spreekt ook uit de huidige tentoonstelling in Boijmans, al 
zal zij door een argeloze kijker gemakkelijk als een overda
dige, willekeurig gearrangeerde uitstalling worden ervaren, 
hetgeen nog wordt versterkt door het formaat van de expositie
zalen in de Bodon-vleugel. Eén van de zijzalen wordt in een 
tekstbord aangekondigd als een curiositeitenkabinet, op te 
vatten als metafoor voor de psyche van de verzamelaar. 
Rondom het centraal geplaatste Five Revolutionary Seconds IV 
uit 1996 van Sam Taylor-Wood, een panoramafoto gemaakt 
in huize Van Caldenborgh, zijn kunstwerken met een sa
mengesteld karakter bij elkaar gezet. Een dergelijke letter
lijke interpretatie van het begrip verzamelen pakt echter niet 
erg gunstig uit voor de werken zelf. Het is te veel van het
zelfde en te dicht op elkaar. Zo versmelten de assemblages 
van Daniel Spoerri, Claes Oldenburg, Guillaume Bijl, 
Jan Henderikse en John Miller in deze ruimte tot één groot 
wandreliëf. Verder is in de inrichting van de tentoonstelling 
nadrukkelijk naar beeldrijmen gezocht die naar mijn smaak 
soms te veel op het niveau van de platte, nietszeggende 
associatie liggen. Het broze naakt van John DeAndrea, even
eens aanwezig op de foto van Taylor-Wood, botst ongeluk
kig met de naakte en grotesk dikke baby van Ron Mueck. 
Andere voorbeelden van dergelijke combinaties zijn een 
springende figuur van Jan Fabre naast eentje van Eelco Brand 
of een schilderij van Armando met het motief van een lad- 
'der waarnaast eenzelfde laddertje van deze kunstenaar in 
brons staat. Ook de beslissing om de gang met documen
taire foto’s van de beeldentuin te laten culmineren in 
The Leap van Taylor-Wood doet afbreuk aan het geheel ei
gen karakter van deze foto: er zijn boomkruinen en boom
kruinen. Veel gelukkiger werken dergelijke combinaties bij 
de zelfportretten. Akkerman krijgt zijn plaats in dé Neder
landse schilderkunstige traditie tegenover een wand met on
der anderen Dick Ket, Charley Tooropen Jan Sluyters, ter
wijl verderop dè zelfbewuste zelfportrettenvan Sarah Lucas, 
Jeff Koons en Andy Warhol fraai contrasteren met de inge
togen Rineke Dijkstra.
De sculpturen staan erin Boijmans soms ontheemd bij, wat 
een groot contrast is met de overwogen plaatsing in Van 
Caldenborghs tuin. Daar krijgt de verzamelaar het tegen- 

i spel van de kunstenaars waar hét musëum opzijn beurt voor 
had móeten zorgen.
Imagine, yoü are standing here in front óf me. Caldic Collectie 
loopt tot 2 februari 2003 in Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00). 
De catalogus bevat teksten van Birooke Alexander/Joop van 
Caldenborgh, Chris Dercon, Janet de Goéde, Boris Groys en 
Sven Liitticken. (Fieke Konijn)

TRACEY EMIN. Dé ironie wil dat het tentóonstellings- 
aanbod van het Stedelijk Museum ten tijde van Riidi Fuchs’ 
aftreden interessanter is dan het in jaren is geweest. Aanvan
kelijk zoudën dé tentoonstellingen allemaal tot 31 december 
lopen, maar aangezien de geplande renovatie en het begin 
van dé nieuwbouw dóór alle perikelen zijn uitgesteld, wer
dén de exposities verlengd. Ten Years. Tracey Emin is de 
meest mediagenieke tentoonstelling van het stel: het ten
toonspreiden van wat ooit tot het privé-domein behoorde is 
immers zo’n beetje de belangrijkste strategie van de massa-

Tracey Emin

Everyone I Have Ever Slept With, 1963-1995

media geworden, en mèt het werk van Emin werd het mu
seum tot een artistieke versie van het Big Brotherhuis ge
transformeerd. Het feit dat Emins oeuvre voortdurend zijn 
autobiografische verankering benadrukt en het allerintiemste 
tentoonspreidt, maakt haar onderdeel van een cultuur van 
permanente Confessies, fly-on-the-wall-documentaires en 
reality soaps. Een pionierswerk van die cultuur is Exorcism 
of the Last Painting THave ever Made uit 1996; Waarvoor 
zij langere tijd in de ruimte van een galerie verbleef, ömer 
onder meer te schilderen; het publiek kon haar door kijk
gaatjes gadeslaan. De installatie die daaruit resulteerde, is 
nu te zien in het Stedelijk: een leeg podium met enkele 
decorstukken. tei tin-u nr
Dat Eminparticipfeert in dezelfde eultuurals Endemol, wil 
echter niet zeggen dater géén’ verschillen /‘zijn. Exorcism 
vertoont structurele overeenkomsten met Big Brother, maar 
hét is óók een ateliersituatie;in plaats van eindeloos geklets 
en gefrutsel wacht ons een confrontatie met de erfenis van 
de moderne schilderkunst, met het ‘performatief’ worden 
van de kunst, het verdringen van het traditionele kunstwerk 
door het gemediatiseerde kunstenaarschap. Every one I Have 
Ever Slept With 1963-1995 - de beroemde tent - is iets an
ders dan een ontboezeming in een tv-programma (het ‘sla
pen met’ in de titel moet overigens niet te éénzijdig seksueel 
worden geïnterpreteerd). Hetpiëpkleine tentje in de museum
zaal biedt een sóórt fragiele beschutting, het is één efemeer 
privé-domein binnen het museale medium. De namén en 
andere teksten zij n dan ook aan de binnenkant aangebracht, 
terwijl de titel aan de buitenkant is geappliqueerd en de kij- 
kér aanspoort om door de opening naar binnen te kijken. 
Met simpele en effectieve middelen ensceneert dit werk 
steeds weer een grensoverschrijding, in plaats van zonder

meer het private openbaar te maken. Ook in een ander ge
slaagd werk onderzoekt Emin nadrukkelijk de grens tussen 
privé en publiek: in een houten hok waarvan de kijker zelf 
de deur open moet houden wordt een video getoond van een 
ruwe, gemene Emin die op de deur bonkt van de woning 
waarin een bange, ‘vrouwelijke’ Emin zich schuilhoudt 
(The Bailiff, 2001). Nog een andere video behoort tot de 
hoogtepunten: Why I Never Became a Dancer (1995) ver
haalt over Emins jeugd in de kustplaats Margate. In de voice
over bij de oud en vergeeld aandoende beelden van Margate 
horen we dat Emin op dertien- en veertienjarige leeftijd al 
seksueel actief was, en dat zij als vijftienjarige bij een lo
kale danswedstrijd werd uitgemaakt voor hoer door de man
nendie er geen been in hadden gezien óm het met haar te 
doen. Tegen hét einde van de film declameert Emin als een 
mitrailleur de namen van die mannen, telkens gevolgd door 
het zinnetje “This one’s for you”. Why I Never Became a 
Dancer lijkt: haast een antwoord op Jambers— gèmaakt dóór 
iemand die zelf potentieel voer is voor dergelijke program
ma’s; in eigen regie, in een dwingende vórm, zonder 
hijgerigheid, en met amper ingehouden (zelf)haat. Tracey 
Emin voert zélf het woord, op een manier die volledig tegen 
de mainstreammedia indruist; zij werkt in eigen regie aan 
haar eigen mythologische autobiografie of autobiografische 
mythe.
Men zou kunnen stellen dat Emin op die manier probeert 
om binnen de huidige cultuur iets te behouden van de femi
nistische impuls van de jaren zestig en zeventig, toen het 
persoonlijke politiek werd. Het besef dat het onderscheid 
tussen publiek en privé niet sekseneutraal was en dat vrou
wen lange tijd in de privé-sfeer werden opgesloten, terwijl 
het operibafe leven aan mannen werd uitbesteed, leidde tot
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From: Dutch Art Institute, Artez
********************************************************************************** 
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

**************************************** ****************************************

11 januari -15 februari 2003

Groepstentoonstelling
nieuw werk van kunstenaars van de galerie

paavsmamom
Scott Myles (SCO)

Opening: zaterdag 11 januari 17-19 uur

OPENH 24/24
Facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural.

**********************************************************************************
Our tutors are Curtis Anderson, Rik Fernhout, Noel 
Harding, Jos Kruit, Debra Solomon, Peter Struycken, 
Emo Verkerk, Larisa Zvezdochotova.
Our director is Gabrielle Schleijpen.

22 februari - 29 maart, 2003

Jennifer Tee

pysmTom
John Hodany (USA)

Opening: zaterdag 22 februari 17-19 uur

Galerie Fons Welters
Want to know more?
Info: Dutch Art Institute
******** * * ************ * * ****************** ** * * * * ***** ****************************** 
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

***********************************************************************************
Dutch Art Institute T +31 (0)53 482 4423
Postbus 1440 F +31 (0)53 482 4422
7500 BK Enschede E dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
The Netherlands W www.dutchartinstitute.nl

Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 30 46 
fax (+31)20 620 8433 
mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl
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Brochure en 
aanmeldingsformulier:

Rijksakademie van 
beeldende kunsten
Sarphatistraat 470 

1018 GW Amsterdam
T: 020 5270300 
F: 020 5270301 

www.rijksakademie.nl
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een agressief gebruik van materialen en thema’s die tot dan 
toe niet kunstfahig en vaak typisch vrouwelijk werden ge
acht. Hoewel dit soms leidde tot essentialistische beschou
wingen over ‘de vrouwelijke identiteit’, ging het in wezen 
om een belangrijke poging om het publieke (media)discours 
te confronteren met de blinde vlekken die voortkomen uit 
zijn abstraherende tendens. Inmiddels hebben die media de 
feministische impuls geïncorporeerd en geperverteerd, wat 
niet resulteerde in een meer zelfkritische public sphere die 
tegen zijn beperkingen aanbotst, maar in een conformistische 
fixatie op privé-besognes. Emin lijkt onder meer met haar 
aan abortus gerelateerde werken iets te willen behouden van 
de oorspronkelijke Sprengkraft van de introductie van het 
(al te) intieme in de openbaarheid. Soms weten deze wer
ken door middel van teksten en ‘relieken’ (een flesje met 
medicijn en aanverwante dingetjes) een schrijnend effect te 
sorteren, maar de vitrines met kinderkleertjes voor ‘Tiny’ of 
‘Tiney’ - haar geaborteerde kind - vervallen dan weer in 
goedkoop sentiment. Ook in ander werk zet Emin ‘typisch 
vrouwelijke’ technieken en materialen in zonder er iets 
interessants mee te doen: haar geappliqueerde quilts zijn 
clichés van jewelste, die ook door de erop aangebrachte tek
sten (“I am international woman”) niet aan luie zelfgenoeg
zaamheid ontsnappen. Door huisvlijt, knulligheid en 
rommeligheid tentoon te spreiden, suggereert Emin al te 
makkelijk authenticiteit.
In de ‘abortuszaal’ zien we overigens een van de meest bi
zarre bordjes die een educatieve dienst ooit heeft bedacht: 
“Dat Tracey Emin met de woorden van de Engelse taal speelt, 
mag opzet lijken, maar gebeurt volkomen onbewust.” Zo • 
wórden we er nog eens aan herinnerd dat we te maken heb
ben met een hoogst authentiek talent. Emin heeft dit met 
haar handgeschreven notities, die inderdaad meerdere spel
fouten bevatten, nog eens flink aangezet. Op die manier 
dreigt ze toch weer een personage uit de wereld van Jambers, 
Jerry Springer of Big Brother te worden - en als white trash 
te fungeren voor de vermaakindustrie. Emins werk is inte
ressanter dan de massamediale vormen die de permanente 
openbaring van het intieme praktiseren, maar zij blijft er 
deel van uitmaken en dreigt voortdurend opgeslokt te wor
den door de meest abjecte vormen ervan. Een werkelijke 
indicatie hoe het feministische project van de jaren zestig 
en zeventig gered zou kunnen worden van zijn massamediale 
pervertering, geeft zij uiteindelijk niet.
Ten Years van Tracey Emin loopt nog tot 2 februari in het Ste
delijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam 
(020/573.29.11). (Sven Lütticken)

ALBERT VAN WESTING. Vijf video’s toont Albert van 
Westing in zijn tentoonstelling Handheld in Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam. De beelden worden groot op 
de muur geprojecteerd en laten, gedurende enkele minu
ten tot een half uur lang, mensen zien in alledaagse situa
ties. Er gebeurt weinig. In Weg zitten twee jongens op 
kampeerstoeltjes te picknickenachter hun auto, aan de kant 
van een weg die naar bergen op de achtergrond voert. Bijna 
een half uur lang volg je hoe de twee vrienden, die 
Van Westing vanuit de hand filmde, tegenover elkaar zit
ten, af en toe wat zeggen of een grapje maken, weer stil 
zijn, wat eten. Lessen toont drie mannen in zwarte pakken 
die in een onstuimige grijze zee staan, en vruchteloze po
gingen ondernemen om één van hen mee te laten surfen 
aan een vlieger die buiten beeld is.
Als je je erbij neerlegt dat er zich in deze video’s geen plot 
zal ontwikkelen, en je de rust neemt om alles te bekijken, 
krijg je al snel aandacht voor de details, de achtergrond en 
de wijze waarop de situaties zijn vastgelegd. De beelden 
zijn sober, ze hebben een evenwichtige compositie en 
kadrering, waardoor de aandacht als vanzelf op de figuren 
gericht wordt. De achtergrond speelt tevens een belangrijke 
rol. De bergen, het strand en de zee brengen onmiskenbaar 
een romantische symboliek met zich mee. De drie mannen 
in zee lijken in strijd met de elementen, en wellicht met zich
zelf of het leven, terwijl de tijd vervaarlijk doorraast. De 
jongens die rustig picknicken, gaan zonder het zelf te besef
fen een tocht vol ontberingen tegemoet. Deze associaties 
verdwijnen echter even snel als ze opkwamen. De concen
tratie wordt verbroken; de jongens pakken hun spullen in, 
en de video stopt plotseling; de surfers lopen naar de wal, en 
de camera draait weg van de eindeloze zee, naar het strand
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Excorcism of the Last Painting I Have ever Made, 1996

Albert van Westing

Vertellen Hl, 2002

waar wat spullen rondslingeren en een strandpaviljoen te 
zien is. In Terwijl Maxime rust ligt een jongen languit op 
zijn rug te slapen, terwijl op de achtergrond kindjes in zee 
spelen en er af en toe iemand voorbijloopt. De slapende jon
gen straalt een grote rust en stilte uit. In het beeld wordt hij 
gescheiden van het strandleven door de vloedlijn, en omdat 
hij vanaf een laag en statisch standpunt is gefilmd en op een 
verhoging in het zand ligt, lijkt hij boven alles verheven, 
voor een moment zelfs ‘opgebaard’. Deze indruk verdwijnt 
echter direct weer als er een duif langsloopt. Dergelijke de
tails, kleine verstoringen van de rust en het evenwicht, zor
gen ervoor datje dicht bij het gewone en alledaagse van het 
(overigens niet gemanipuleerde) tafereel blijft.
Uit elke video spreekt eenzelfde rustige stemming. Het is 
aangenaam om ernaar te kijken, en dat heeft ook met de 
context van de getoonde activiteiten te maken: je ziet de

mensen altijd in hun vrije tijd. Ze trekken er alleen of samen 
op uit, ze rusten of ze spelen. Hun isolement tegen een ach
tergrond van woeste natuur maakt ze kwetsbaar en eenzaam, 
wat sympathie opwekt, en toch wordt de natuur niet als een 
onheilspellend of bedreigend contrast tegen de kwetsbaar
heid van de mens uitgespeeld. In Drie keer omlaag staat een 
man bovenop een steile heuvel, om vervolgens af te dalen, 
tegen de harde wind in. De schokkende camera en de zie
dende wind in het gras op de helling geven de scène iets 
dramatisch, maar voor de man lijkt de wind gewoon een 
uitnodiging om wat te spelen. Alvorens hij met luchtige maar 
voorzichtige sprongetjes afdaalt, gooit hij iets in de lucht 
om te zien hoe snel het wegwaait, en spreidt hij zijn armen 
om tegen de wind in te leunen. De mensen in Van Westings 
werk lijken op hun gemak, ze doen wat ze doen, onverstoor
baar en ongehinderd door de kunstenaar die hen - na gekre
gen toestemming - is gaan filmen.
Van Westing, die bekend staat als fotograaf en pas kort gele
den de videocamera ter hand nam, exposeert momenteel te
vens recente foto’s in galerie De Praktijk. Hij gaat er op een 
vergelijkbare manier te werk, maar dit keer toont hij men
sen tijdens hun pauze op kantoor. Door de wat saaie achter
grond verschuift de aandacht naar de houding en gezichts
uitdrukking van de personages. Vertellen toont een man die 
een verhaal vertelt aan zijn collega, en daarbij bijzonder ex
pressieve houdingen aanneemt, alsof hij een dramatische 
scène speelt. In Pauze zien we een klein groepje mensen in 
een kantoor. Ze hangen een beetje rond, kletsen wat, en be
ginnen hevig te discussiëren. Doordat de spotjes in het pla
fond söms gezichten uitlichten, krijgt het gebeuren iets 
theatraals, en worden de mensen acteurs in een decor. Het 
gaat Van Westing echter niet om een spel met enscenering 
en fictie. Hij is geboeid door de onverhoedse dramatische 
schoonheid die houdingen en gebaren kunnen aannemen tij
dens een ontspannen moment op de werkvloer.
Naast deze nieuwe series hangt er het tweeluik Gesprek, 
gemaakt in dezelfde periode als de video’s van Handheld. 
Een jongen en een meisje zitten aan het meer van Genève 
en voeren een ontspannen gesprek. De foto drukt rust en 
sereniteit uit, met het water op de achtergrond, de elegante 
houdingen, de paar spullen die als een stilleven tussen hen 
in op de steiger liggen. Doordat Van Westing in zijn foto’s 
voor series met meerdere momentopnames kiest, blijven de 
nuances van de alledaagse situatie bestaan (het ene moment 
is dramatisch, het volgende rustig...). Toch heerst in de fo
to’s een voorname sfeer van drama of schoonheid. In de vi
deo’s zijn er meer schakeringen tussen het beschouwende 
van het beeld, dat allerlei associaties en overpeinzingen sti
muleert, en de concreetheid van details of van kleine en ‘al
ledaagse’ veranderingen. Zelf zegt Van Westing geboeid te 
zijn door mensen in alledaagse situaties, en door het punt 
waarop iemand echt zichzelf lijkt, en er een oprechte inti
miteit verschijnt in de interactie tussen mensen. Door te be
middelen tussen het weglaten en het toelaten, tussen abstrac
tie en anekdote, vindt hij - vooral in de video’s - een vorm 
om dit voelbaar te maken.
Handheld loopt tot 26 januari in Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, Amsterdam (020/ 
422.04.71 ; www.smba.nl). Vertellen loopt tot 5 februari in 
De Praktijk, Lauriergracht 96, Amsterdam (020/422.17.27; 
www.depraktijk.nl). (Femke Glas)

VAN CUYPERS TOT DIBBETS. Het begon allemaal zo’n 
drie jaar geleden. De Stichting Limburgs Kunstbezit (SLK), 
midden vorige eeuw opgericht door enkele Maastrichtse 
notabelen ten behoeve van het behoud en de uitbreiding van 
Limburgse kunst en kunstnijverheid, vond dat ze door de 
tijd was ingehaald, en ging op zoek naar een manier om 
haar omvangrijke collectie een onderkomen te geven. Ze 
besloot de complete verzameling (zo’n zeshonderd werken) 
aan het Bonnefantenmuseum te schenken, op voorwaarde 
dat de inhoud ervan publiek toegankelijk zou blijven, con
form de wensen van de oprichters van weleer. Het museum 
inventariseerde de collectie en maakte een selectie van 
22 kunstenaars die voortaan de Kerncollectie Limburg zou
den gaan vormen: een soort Best Of van de SLK. De overige 
werken zijn niet in de Kerncollectie opgenomen maar zul
len wel door het Bonnefantenmuseum worden geconser
veerd. Daarnaast vulde men de Kerncollectie aan met 
93 nieuw gekochte werken, 22 langdurige bruiklenen van

“The speed of the city is 
multiplied by a thousand and hits 
you like a steamroller in... "

Experience
Foto Biënnale Rotterdam 

14/3/03-21/4/03 www.fbr.nl
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GALERIE CD galerij c. de vos
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Christine De Ketelaere 
Kortrijkstraat 44 - B-8700 TIELT 

gsm 32 (0)475 28 89 29. 
fax 32 (0)51 40 70 42 

e-mail christine.de.ketelaere@skynet.be 
web: users.skynet.be/galeriecd/
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CARL JACOBS
schilderijen

NICOLE THIENPONT
hedendaagse juwelen

A

Frauke Dendooven fotografie
van 13 januari tot en met 21 februari 2003

Haveman 5 januari - 2 februari
i.s.m. Vitrine, raamgalerie voor Beeldende Kunst, Brugge

recent werk

2 februari tot en met 29 maart
opening: zondag 2 februari van 11 tot 13 uur

MIKKO PAAKKOLA
schilderijen
‘To the end of earth’

HELI MÀKI-ARVELA
schilderijen

9 februari -15 maart

adres :

open :

open: donderdag t/m zaterdag 15-1 8 u 
en na afspraak 

gesloten op 1, 6, 7 en 8 maart

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

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 abkldkdg.be

open van maandag tot vrijdag van .10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

KOEN B RO U K E
GALERIE CUM LAUDE

ACHTERPAD 12, 2400 MOL van 19 januari tot 2 maart 2003
open: vrijdag van 14 tot 20 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, en op afspraak (0477 40 37 27)

Academie Beeldende Kunsten : :
Maastricht :::
bdv: (Bureau des Videos) : :
International Filmfestival : :
Rottendam: - Weekend Maastricht

9: januari: t/m 26 januari :

30 januari t/m 2 februari
1 en 2 februari: ::

marres marres — postbus 275 6200 ag — capucijnenstraat 98 maastricht nl — geopend dl tm zo van 13 —18 
131 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — e marres@cobweb.nl — www.marres.org

BENOOT GALLERY KNOKKE BENOOT GALLERY Oostende
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GILBERT DECOCK EUGENE LEROY
paintings and drawings

01/02 t/m 03/03/2003
In permanentie Belgische abstracten (Bertrand, Bogart, Lacasse, Mortier, Peire, Van Anderlecht, Van Severen, Verheyen)

openingsuren za-ma 10u30 -18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

openingsuren za-zo 11 u00 -18u00
Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475 28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL apo.laureys@yucom.be ART®
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Piet Killaars

Review, 1998

het Stedelijk Museum te Amsterdam, en werken die an
dere Limburgse musea in hun bezit hadden. Het grootste 
deel krijgt onderdak in het Bonnefanten, maar er worden 
ook oeuvres in andere Limburgse musea ondergebracht 
- zo gaat het werk van Aad de Haas naar de Stadsgalerij 
Heerlen en verhuizen de Limburgse Amsterdammers naar 
Museum Bommel Van Dam in Venlo. Momenteel wordt 
de Kerncollectie, die. in de toekomst nog zal groeien, in 
het Bonnefantenmuseum aan het publiek voorgesteld on
der de titel Van Cuypers tot Dibbets.
Bij een dergelijke omvangrijke verzameling van kunst en 
kunstnijverheid moest er natuurlijk geselecteerd worden. Hoe 
is men tot die kern gekomen en waarom ‘slechts’ 22 kunste
naars? In de catalogus schrijft Alexander van Grevenstein, 
directeur van het Bonnefantenmuseum en curator van de 
tentoonstelling, dat de selectie op twee criteria gebaseerd is: 
'ijkwaarde' (individuele waarde van een kunstenaar) en 
'ensemblewaarde' (waarde van een cluster kunstenaars). Zo 
is men tot de volgende 22 namen gekomen: Edmond 
Bellefroid (1893—1971, serviesontwerper), Pierre Cuypers 
(1827-1921, architect, decorateur en ontwerper), Pieter 
Defesche (1921-1998, schilder), Jan Dibbets (1941, beel
dend kunstenaar), Jef Diederen (1920, schilder), Charles 
Eyck (1897-1983, muurschilder), Ferdi (1927-1969, beel
dend kunstenares), Robert Graafland (1875-1940, schilder), 
Gijs Gijsbers (1935-1975, schilder), Aad de Haas (1920- 
1972, schilder), Henri Jonas (1878-1944, ontwerper van glas- 
in-loodramen), Pierre Kemp (1886-1967, dichter en schil
der), Piet Killaars (1922, beeldhouwer), Dom Hans van der 
Laan (1904-1991, architect), Ger Lataster (1920, schilder), 
Hub. Levigne (1905-1989, graficus, boekillustrator, 
postzegelontwerper), Wemer Mantz (1901-1983, fotograaf), 
Lei Molin (1927-1990, schilder), Joep Nicolas (1897-1972, 
ontwerper van glas-in-loodramen), Charles Nypels (1895- 
1952, typograaf), Shinkichi Tajiri (1923, beeldend kunstenaar) 
en Charles Vos (1888-1954, decorateur). Gekozen omwille 
van de ijkwaarde zijn bijvoorbeeld kunstenaars als Cuypers, 

De Haas en Mantz. Gekozen omwille van hun ensemble
waarde zijn enerzijds de ‘Limburgse Amsterdammers’ (de 
schilders Defesche, Diederen, Lataster en Molin) en ander
zijds de ontwerpers van de Maastrichtse Schóól (Bellefroid, 
Eyck, Jonas, Levigne, Nicolas, Vos), ;
De Kerncollectie Limburg wordt echter niet alleen ingeperkt 
door het beperkt aantal geselecteerde oeuvres, maar ook door 
de gelimiteerde tijdspanne van honderd jaar: van 1870 tot 
1970. De beginlimiet gaat volgens Van Grevenstein terug 
op het feit dat men pas vanaf midden negentiende eeuw van 
een ‘volwaardige Limburgse kunst’ kan spreken; vóór die 
tijd waren er geen Limburgse kunstenaars van enig allooi, 
zo schrijft hij in de catalogus. (Of dit dan ook betekent dat 
er na 1970 geen Limburgse kunstenaars van internationaal 
belang meer zijn opgestaan, wordt in het midden gelaten. 
Het ergste laat zich vermoeden.)
De Kerncollectie begint, net als de tentoonstelling en de ca
talogus, met het werk van Cuypers, de eerste Limburgse kun
stenaar die, onder meer dankzij zijn ontwerpen voor het 
Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam, natio
nale en internationale faam verwierf. Als afsluiter is geko
zen voor Dibbets, misschien dus wel de laatste Limburgse 
kunstenaar die zich aan de beslotenheid van de regio heeft 
weten te ontworstelen.
Van elk van deze 22 kunstenaars is werk te zien op de ten
toonstelling. Ook de criteria ‘ijkwaarde’ en ‘ensemble
waarde’ zijn in de presentatie meegenomen, waardoor zalen 
met solopresentaties afwisselen met ruimtes waarin ensem
bles zijn samengebracht. Al bij al geeft Van Cuypers tot 
Dibbets een helder en goed gestructureerd beeld van hon
derd jaar Limburgse kunst; haar regionale ambities in acht 
genomen, kan de tentoonstelling best geslaagd worden ge
noemd.
De Kerncollectie wil echter meer zijn dan een neerslag van 
honderd jaar Limburgse kunst. Zij zou de Limburgse kunst 
tevens in een nationaal perspectief plaatsen, aldus Van 
Grevenstein. Hoe we dit precies moeten begrijpen, blijft on
duidelijk, maar men krijgt de indruk dat het ‘nationale per
spectief’ gezocht moet worden in het feit dat de Kerncollectie 
ook werk bevat van kunstenaars die niet in Limburg werk
zaam waren (zoals de Limburgse Amsterdammers) of niet in 
Limburg geboren zijn (bijvoorbeeld De Haas en Tajiri).
Meer dan een retorische schijnbeweging om de verdenking 
van chauvinisme af te schudden, moeten we daar vermoe
delijk niet achter zoeken. Kunstenaars zoals de Limburgse 
Amsterdammers hebben in artistiek opzicht nauwelijks nog 
iets te maken met Limburg. Ze zijn er geboren, maar hun 
artistieke context vonden ze in het meer kosmopolitische 
Amsterdam. Dat men ze toch onder Limburgse vlag opvoert, 
versterkt nog de sfeer van Limburgs chauvinisme die over 
het project hangt.
Van Cuypers tot Dibbets. Kerncollectie Limburg 1870-1970 
loopt tot 2 februari 2003 in het Bonnefantenmuseum, 
Avenue Céramique 250, 6221 KX Maastricht (043/ 
329.03.90). (Maaike Lauwaert)

FRANCIS PICABIA. SINGULIER IDÉAL. Francis 
Picabia (1878-1953) wordt meestal in een adem genoemd met 
Marcel Duchamp, met wie hij in de jaren tien in New York de 
dadabeweging vormgaf. In de jaren zestig en zeventig appre
cieerde de kunstwereld beiden vooral als dadaïsten, ook al 
had men wat betreft Picabia meer belangstelling voor zijn 
flamboyante levensstijl (met honderdzevenentwintig auto’s 
en zeven jachten) dan voor zijn werk. In de jaren tachtig wa
ren het vooral schilders als Polke, Kippenberger, Schnabel en 
Salle die de schilderkunstige aspecten van Picabia’s oeuvre 
onder de aandacht brachten. Vandaag verwijst men opnieuw 
naar zijn schilderijen om het werk van kunstenaars als John 
Currin, Kurt Kauper of Elizabeth Peyton te duiden. Het lijkt 
wel alsof elke generatie zijn eigen Picabia ontdekt. Zijn schil
derijen waren de laatste twee decennia dan ook geregeld te 
zien, zij het steeds in sterk gefragmenteerde ensembles.

Francis Picabia

Le Baiser, 1923-1926

Vijfentwintig jaar na de eerste belangrijke retrospectieve, in 
1976 door Pontus Hulten in Parijs georganiseerd, werd het 
tijd om de mythe, die inmiddels fenomenale proporties had 
aangenomen, opnieuw aan het werk te toetsen. Ondertussen 
is er heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht, vooral 
naar de late schilderijen. In het Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris zijn ook de fotografische bronnen te zien die 
door Picabia haast letterlijk werden nageschilderd. Hierdoor 
wordt zijn werk eveneens gezien in het licht van de relatie 
tussen fotografie en schilderkunst, een problematiek die pas 
veel later door kunstenaars als Gerhard Richter of Jeff Wall 
zal worden uitgewerkt.
De nageschilderde foto’s gaan terug op het door Duchamp 
geïntroduceerde idee van de readymade. Net als Picabia’s 
letterlijke kopieën van technische tekeningen uit de indus
trie, die hij gebruikte voor zijn 'mecanomorfe' schilderijen, 
of de aforismen die hij overnam uit de roze bladzijden van 
de Larousse, stelden de foto’s hem in staat om te schilderen 
zonder over zijn onderwerp te moeten nadenken. “Peindre 
pour ne plus penser me plaît, penser pour peindre n’est 
qu’une singerie de la grande marée de l’esprit.”
Het schilderij functioneert voor Picabia als een readymade. 
“Le peintre fait un choix puis imite son choix dont la 
déformation constitue l’Art.” In dat procédé zag hij nieuwe 
mogelijkheden voor de schilderkunst: “Les peintres 
traditionalistes doivent être conscients qu’ils serrent dans 
leurs bras une vieille femme légitime que le maquillage 
exotique n’arrive pas à rajeunir.”
Op zijn twintigste had hij reeds met groot succes impressio
nistische landschappen geschilderd, niet naar de natuur, maar 
naar banale postkaarten, wat hem snel de reputatie van ‘valse’ 
impressionist opleverde. Aangezien de relatie van de schil
derkunst met de werkelijkheid hem maar matig interesseerde, 
was ook het debat tussen figuratie en abstractie niet aan hem 
besteed. Wel had hij belangstelling voor het werk van zijn 
halve naamgenoot, de eveneens halve Spanjaard Picasso, 
die hij aandachtig in het oog hield. Picabia’s versie van het
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Zaalzicht van de tentoonstelling ‘Orlan. Éléments favoris’, 
Frac des Pays de la Loire, Carquefou bij Nantes, 2002-2003

kubisme werd door Apollinaire 'orfisme' genoemd. Zijn 
Mariage comique (1914) kan gezien worden als een komisch 
huwelijk tussen organische en mechanische vormen.
In 1921 plakt hij een foto waarop hijzelf in één van zijn 
sportauto’s te zien is, op een schilderdoek. Daaronder schrijft 
hij het woord photographie. Vervolgens tekent hij de foto in 
grafische penseelstreken na, en plakt de tekening onder het 
woord dessin op hetzelfde doek. Het geheel krijgt als titel 
La Veuve joyeuse. De fotografie verschijnt hier als de lus
tige weduwe van de schilderkunst.
Volgens Picabia gaat het schilderen aan het beeld vooraf, en 
zijn de onderwerpen inwisselbaar. Een jaar later stelt Picabia 
in Barcelona zowel zijn machines als zijn kitscherige Spaanse 
danseressen tentoon. “Je trouve qu’il en faut pour tous les 
goûts,” schrijft hij. “Il y a des gens qui n’aiment pas les 
machines: je leur propose des Espagnoles. S’ils n’aiment 
pas les Espagnoles, je leur ferai des Françaises.” En dan 
nog. Opeen van zijn schilderijen uit 1921 schrijft hij: “Merde 
pour celui qui le regarde!”
Belangrijker dan de fotografie was voor Picabia waarschijn
lijk de cinema en vooral het experimentele werk van 
Dziga Vertov, Abel Gance en René Clair, met wie hij in 
1924, voor de pauze van zijn ballet Relâche (op muziek 
van Erik Satie), de film Entr’acte draaide. De montage
techniek en het gebruik van transparante beeldlagen kre
gen in zijn schilderijen een picturale toepassing.
Over schilderkunst hadden Duchamp en Picabia verschil
lende opvattingen. Duchamp had de schilderkunst afgezwo

ren omdat hij niet meer “bête comme un peintre” wilde zijn; 
Picabia wilde intelligente schilderijen maken. Toch werk
ten beide kunstenaars in dezelfde geest. Ze waren ook de 
eersten van wie het oeuvre aan beide zijden van de Atlan
tische oceaan gelijktijdig bestaansrecht verwierf. Picabia was 
als enige Europese kunstenaar aanwezig op de opening van 
de Armory Show, de eerste belangrijke tentoonstelling van 
de Europese avant-garde in Amerika, die in 1913 in 
New York plaatsvond. Duchamp arriveerde pas twee jaar 
later, maar Picabia had reeds het pad voor hem geëffend. 
Picabia’s mecanomorfe werken, machineonderdelen met 
organische karaktertrekken en seksuele connotaties, lopen 
parallel met Duchamps Grand Verre of La Mariée mise à nu 
parses célibataires, même (1915-1923). Picabia’s Fille née 
sans mère ( 1916-17), dat een onderdeel van een turbine voor- 
stelt, verwijst zowel naar de onbevlekte ontvangenis als naar 
een artistieke schepping die zich niet beroept op één of an
dere afstamming. De kunstenaar is het voorbeeld van een 
perfecte vrijgezellenmachine. Zijn werk is niet het bewijs 
van inspiratie of kunde, het getuigt niet van gevoeligheid of 
subjectiviteit, en het is evenmin het product van een genie. 
Maar alles wat hij aanraakt is du Picabia. Francis Picabia 
wilde geen schilderijen maken die beantwoordden aan een 
of ander -isme, “mais tous simplement une peinture Francis 
Picabia, la plus jolie possible, une peinture imbécile 
susceptible de plaire à mon concierge”.
Picabia, die de zoon was van een Cubaanse diplomaat van 
Spaanse origine en een Française uit de Parijse bourgeoisie,

was daarenboven niet alleen schilder, maar ook dichter, ro
mancier, uitgever, scenarioschrijver, polemist, organisator 
van feesten en het brein achter perfect geregisseerde schan
dalen. Toch was deze kunstenaar, die “un fauteuil au Casino 
de Paris” verkoos boven “un fauteuil à l’Académie”, geen 
nihilist of iconoclast. Daarvoor was zijn passie voor de schil
derkunst te groot.
Francis Picabia. Singulier idéal loopt nog tot 16 maart in 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue 
du Président Wilson, 75116 Parijs (01/53.67.40.00; 
www.musees.paris.fr). (Lieven Van Den Abeele)

ORLAN. ÉLÉMENTS FAVORIS. In de jaren negentig 
werd de Franse kunstenaar Orlan (Saint-Etienne, 1947) be
kend - of berucht - met een reeks chirurgische ingrepen 
waarmee ze haar eigen lichaam wilde aanpassen aan de nor
men van het gangbare schoonheidsideaal, dat ons al sinds 
de Renaissance wordt ingeprent. Met Orlan. Eléments favoris 
organiseert het Fonds Régional d’Art Contemporain des Pays 
de la Loire in Carquefou bij Nantes de eerste retrospectieve 
tentoonstelling van deze nog steeds controversiële kunste
naar. Dankzij een beperkte maar pertinente keuze uit een 
tijdspanne van bijna veertig jaar, van 1964 tot vandaag, krijgt 
men een beter zicht op een oeuvre dat vooral bekend is van 
de meest spectaculaire, maar daarom niet altijd interessant
ste werken. De negen chirurgische ingrepen die Orlan tot nu 
toe onderging, worden slechts zijdelings vermeld.
Orlan debuteerde in een periode waarin verschillende vrou
welijke kunstenaars zich kritisch uitlieten over de rol van de 
vrouw in de kunst en de maatschappij. Deze kunstenaars 
trachtten de mannelijke definitie van de vrouwelijke identi
teit te ontwrichten met een subjectieve kunst die gebaseerd 
is op ‘vrouwelijke’ ervaringen. Onder het motto ‘the personal 
is the political’ wilden zij niet alleen in de kunst maar ook 
daarbuiten een emancipatorisch proces op gang brengen.
In één van haar vroegste acties, Orlan accouche d’elle- 
m’aime (1964), bevalt de kunstenaar van haar evenbeeld. 
Onder het pseudoniem Orlan creëert ze, als een vrouwelijke 
vrijgezellenmachine, de dubbelganger die het beeld van de 
rest van haar oeuvre zal bepalen. Ondanks de fysiek zwaar 
belastende operaties is het Orlan, in tegenstelling tot 
generatiegenoten als Marina Abramovic, niet te doen om 
extreem lichamelijke ervaringen. In haar Manifest de l’art 
chamel schrijft ze duidelijk dat ze de pijn niet aanvaardt. 
Tijdens haar operaties, die rechtstreeks via satelliet
verbindingen worden uitgezonden, blijft ze bij bewustzijn 
en leest ze teksten voor alsof er niets aan de hand is.
Voor Orlan is de operatiezaal het atelier van de kunstenaar. 
Hier werkt ze aan het beeld van de ideale vrouw, niet alleen 
model maar ook schepper, niet alleen object maar ook sub
ject. Dat proces is al in de vroege werken duidelijk zicht
baar. In Strip-tease occasionel à l’aide des draps de trousseau 
(1974), een reeks zwartwitfoto’s, verschijnt ze achtereen
volgens als de heilige Theresa van Bemini en de Venus van 
Botticelli.
In 1977 schopte ze op de jaarlijkse kunstbeurs FIAC in Pa
rijs schandaal met Le Baiser de I ’artiste. Gezeten achter een 
foto van haar naakte bovenlijf verkocht ze, voor de prijs van 
vijf Franse frank, welgemeende tongzoenen aan de voorbij
gangers. Het verschuldigde bedrag moest via een gleuf in 
de buste worden ingebracht. Orlan benadrukte ook hier het 
beeld van de vrouw in de kunst, en de rol die ze speelt in de 
maatschappij. Verder hekelde ze, op deze kunstbeurs, het 
mercantiele karakter van de kunst.
Orlan concentreerde zich oorspronkelijk op het beeld van 
de vrouw in een westerse en door mannen gemaakte kunst
geschiedenis. Haar chirurgische ingrepen waren geïnspireerd 
op de neus van Diana (School van Fontainebleau), de mond 
van Europa (Boucher), het voorhoofd van de Mona Lisa, de 
kin van de Venus van Botticelli en de ogen van Gérôme's 
Psyche. Eind jaren negentig startte ze een onderzoek naar 
de esthetische normen in andere, voornamelijk pre-
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Columbiaanse en Afrikaanse culturen, waar tatoeages, 
scarificaties en schedelvervonningen beschouwd worden als 
tekens van een verfijnde schoonheid.
In de reeks Self-Hybridations (1998) heeft de plastische chi
rurgie plaatsgemaakt voor digitaal gemanipuleerde portret
ten van de kunstenaar. De ingrepen op haar lichaam worden 
nu niet meer reëel maar virtueel aangebracht. In de Mutants 
hybrides (2000), sculpturen in kunsthars, wordt het lichaam 
van de kunstenaar gemodelleerd volgens een canon die niet 
meer beantwoordt aan westerse normen.
Beschouwd vanuit het gezichtspunt van vandaag sluit het 
oeuvre van Orlan minder aan bij de pioniers van de body
art dan bij dat van jongere kunstenaars als Cindy Sherman 
en Vanessa Beecroft, die meer belangstelling hebben voor 
de mise-en-scène van het (fotografische) beeld dan voor de 
handeling of de ervaring.
Gelijktijdig met de tentoonstelling in de Frac loopt in het 
Musée des Beaux-Arts in Nantes een tentoonstelling met 
recente werken van Annette Messager, een andere Franse 
en vrouwelijke kunstenaar van dezelfde generatie. Dat le
vert interessant vergelijkingsmateriaal op. Men kan zich af
vragen waarom Messager sinds jaren in het pantheon van 
de hedendaagse kunst is opgenomen (ze exposeert hier in 
het museum) terwijl Orlan nog steeds beschouwd wordt als 
een merkwaardig randverschijnsel. Mogelijk heeft dit te 
maken met het feit dat Messager gemakkelijk geïdentificeerd 
wordt met de artistieke problematiek van haar eigen gene
ratie - de vrouw als rolmodel - terwijl Orlan pas via de be
langstelling voor wetenschappelijke fenomenen als mutatie 
en genetische manipulatie, gecombineerd met het gebruik 
van nieuwe technologieën, erkend wordt als inspiratiebron 
voor de huidige generatie.
Orlan. Eléments favoris loopt nog tot 9 februari in de Frac 
des Pays de la Loire, La Fleuriaye, 44470 Carquefou (bij 
Nantes) (02/28.01.50.00; www.fracdespaysdelaloire.com en 
www.orlan.net). Annette Messagen Hors Jeu loopt nog tot 
27 januari in het Musée des Beaux-Arts de Nantes, 10 rue 
Georges-Clemenceau, 44000 Nantes (02/40.41.65.65). 
(Lieven Van Den Abeele)

ERAN SCHAERF. Some time later: de titel zinspeelt op 
iets wat Eran Schaerf voortdurend doet, namelijk het herne
men van allerlei zaken. Je kunt er om te beginnen een ver
wijzing in zien naar Schaerfs vorige tentoonstelling, enkele 
maanden geleden in de Neue Berliner Kunstverein, waar 
grotendeels hetzelfde materiaal werd getoond als nu in de 
Bonner Kunstverein. Some time later kan echter ook op de 
inhoud van zijn afzonderlijke presentaties slaan. De tentoon
stelling in Berlijn werd bijvoorbeeld gedomineerd door sta
pels kranten van overal ter wereld die allemaal van de vo
rige dag dateerden. Op alle informatie zat vertraging. Schaerf 
werkt voortdurend met het laattijdige van informatie, met 
uitstel, vertraging of decalages in de tijd. Hij is geïnteres
seerd in de verschuivingen die optreden bij een herhaling of 
herneming, in de nieuwe verschijningswijzen waarin ‘het
zelfde’ zich kleedt.
In Bonn put Schaerf verder uit zijn omvangrijk en nog steeds 
groeiend beeld-, klank- en woordarchief. Uit het laatste jaar 
zijn er onder meer twee video’s en een hoorspel (alles in sa
menwerking met Eva Meyer), een muurschildering (in sa
menwerking met Andrea Kroth) en een geluidsinstallatie 
(Radio Palestine). Dan is er het letterlijk gerepresenteerde ma
teriaal. Een video uit 1999, Europa von Weitem, is hier voor 
het eerst zonder geluidsband te zien. Deze laatste valt wel te 
beluisteren (via een koptelefoon) maar daarvoor moeten we 
naar een ruimte die door een aantal wanden gescheiden is van 
de plek waar de beelden worden geprojecteerd.
De gehele tentoonstelling speelt zich af in het halfduister 
van een achterbouw, die door een muur in tweeën is ver
deeld. In de achterste helft maakte Schaerf de tentoon
stellingsruimte compacter met behulp van drie fikse lampen 
die lichtcirkels op de vloer werpen. Aan één kant laten dia
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projectoren op roterende staanders onophoudelijk beelden 
over muren en vrij hangende schermen schuiven. In het mid
den staat een microfoon. Terwijl je in ligstoelen via koptele
foons naar drie hoorspelen kunt luisteren - een door Schaerf 
geliefd medium - kijkje uit over een laag, leeg podium.
De voorste helft van de ruimte wordt in beslag genomen 
door videowerken die op kruiselings achter elkaar opgestelde 
wanden worden geprojecteerd. De beelden vallen uiteen over 
verschillende wanddelen, waardoor een splitscreeneffect 
ontstaat en je het beeld soms via onverwachte naden en sple
ten ‘binnentreedt’. Bij het begin van de tentoonstelling be
land je midden in lm Park', vervolgens voert het parcours je 
dwars door de projectie van 54 Minute Turn. Waar de beel
den erg groot en vanaf plinthoogte worden geprojecteerd, is 
het gevoel dat je zelf in het beeld staat nog sterker. Het ef
fect is vooral bij lm Park markant.
Deze laatste, geluste, video toont beelden van een optocht, 
enkele mensen in een klein park, en een groepje jongeren 
óp een verkeerseiland in een grootstedelijke omgeving. De 
jongeren steken al hollend de spleet tussen'twee projectie- 
wanden over, om vervolgens weer terug te hollen naar de 
andere kant/wand. Ondertussen lijkt het alsof ze verwikkeld 
zijn in een spel waarbij een protagonist telkens een tijdje de 
leiding over het groepje krijgt, en door de anderen wordt 
gevolgd, tot iemand anders opstaat die de rol ovemeemt. 
Alledaagser kan dit spel niet, maar tegelijk is het wel dege
lijk geregisseerd, niet door Schaerf maar door iets of iemand 
buiten beeld. Schaerf vat ‘acteurs’ in hun alledaagse migra
ties. Of omgekeerd: hij vat alledaagse handelingen op als 
‘acts’, en alledaagsheid als een performance. Hij is zeker 
niet de enige om ons te tonen dat wie de regie, de camera of 
de montage in handen heeft ook het gebeuren van de dag 
bepaalt. Uniek is wel de manier waarop hij dat doet, en de 
rol die het geluid daarbij speelt. Op elke plek in de tentoon
stelling is op de achtergrond gezang te horen. Na een tijd 

ontdek je dat het afkomstig is uit twee luidsprekers, en dat 
we de stemmen horen van twee Arabische zangeressen, Oum 
Kalthoum en Zehava Ben, die elk een andere interpretatie 
van hetzelfde lied brengen. Ze zijn gesynchroniseerd, maar 
door de verschillen in hun interpretatie ontstaat er ook 
asynchronie. Tussen de liederen door, wanneer er applaus 
klinkt of een intermezzo wordt gespeeld, gaat één van de 
luidsprekers over op een elektronische biep. Het is niet dui
delijk of zo vermeden wordt dat de asynchronie met de an
dere zangeres - die verderzingt - in een kakofonie ontaardt, 
of dat de biep gewoon een storing is.
De werken laten meerdere lezingen toe, maar stellen in elk 
geval ‘de media’ ter discussie. De media worden vertegen
woordigd door hun apparatuur en hun technieken - de schijn
werpers, het podium, de microfoon, het splitscreen - maar 
ook door de muurschildering die een testbeeld voorstelt en 
het mediagenieke beeldarchief in de tentoonstelling. Maar 
Schaerf levert geen modieus moraliserende kritiek op de 
media; hij wil hun ‘bedrieglijke oppervlakkigheid’ of ‘ver
vormende effecten’ niet aanklagen. Hij analyseert de diverse 
talen en stijlen van de media in de breedste zin van het woord; 
de media als het geheel van alle communicatievormen, als 
al datgene wat zichtbaar en dus publiek is. Zijn centrale vraag 
is dan hoe die ‘publicatie’ plaatsvindt, hoe die zichtbaarheid 
vorm krijgt en opgebouwd wordt. Telkens opnieuw brengt 
hij kleine verschuivingen aan, minimale verdraaiingen die 
de aandacht verleggen van de communicatie naar de 
productie van communicatie, van taal naar taligheid, van 
wat gezegd wordt naar de coderende activiteit zelf. Te den
ken valt aan de asynchronie tussen de zangeressen, het uit 
elkaar halen van beeld en geluid, maar ook aan de (opge
zette, gemanipuleerde) radiospots voor zenders met namen 
als Stem van het leven - een zender die beweert dat hij één 
uur lang “van vrouw tot vrouw” of “van man tot man” uit
zendt, die nieuwe woonplekken aanprijst aan “Engels-
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RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00 FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00

eter DX•pdtSexë

‘The Collector’s House’
www.peterdecupere.corr

7 januari t/m 22 maart 2003 - vernissage 16 januari 18-21 uur

SINT-LUKASSTICHTING Paleizenstraat 74 — B-I030 Brussel — tel (32)2/250 I I 66 — fax (32)2/250 II II 
open: maandag tot vrijdag van I0 tot I 7u, zaterdag van 13 tot 17u — gesloten: I maart en 8 maart
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Beauty,
Friendship van der 
and Old Age Stokker
t/m 23 maart 2003
Museum voor G

Moderne Kunst
Arnhem
www.mmkarnhem.n1
6 026-35124 31

R e
GALERIE LIESBETH LIPS

Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

12/01 t/m 16/02
Manu Baeyens, H.F. van Steensel 

22/02 t/m 23/03
Norbert Prangenberg 

26/02 t/m 03/03 
Art Rotterdam

Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 
tel/fax 4124048 wo-zo 13.30 -17.30 en op afspraak

05/01 t/m 30/01
Rob van Persie en Marian Smit 

02/02 t/m 28/03 
Mariken Oltheten

MKgalerie.nl
Witte de Withstr. S3 3012 BM Rotterdam tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

05/01 t/m 02/02 
Marian Breedveld

I
 « a . • Provinciestraat 287ANTWERDEN 2018 Antwerpen --  0J I TR: +32 (0)3 2388166

www.lokaal01.org bureau@lokaal01.org

14 februari t/m 29 maart 2003
Presentatie 14 februari 20.00 u. (do. vr. za. 13.00 - 17.00 u.)

Superstructuur
Dimitri Vangrunderbeek 
Iris Bouwmeester 
Paul van Osch
Jeroen Jacobs 
Lucy Renneboog 
Susanna Ouwerkerk 
Caroline Coolen 
Anton Cotteleer

08/02 t/m 09/03
Ditty Ketting, Duarte Amaral Netto 

26/02 t/m 03/03 
Art Rotterdam

lokaal I BREDA
I www.lokaal01.org

• Kloosterlaan 138 
(NL) 4811 EE Breda 
T: +31 (0)76 5141928 
F: +31 (0)76 5207124 
bureau@lokaal01.org

g

p

8
Q

(

o

o

o

©

o

CD
0Q

C

3

0

@

(D

o o

o oQ
3
3

0

0

N o

,s -a

(D

(D
O

CD

3

3 
(

«

-

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont.nl

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

t/m 26/01
Loréne Bourguignon, Gilbert van Drunen

02/02 t/m 09/03 
Kostana Banovic

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 12/01 
Small Works VIII

19/01 t/m 09/03
Gerard Verdijk, Dianne Hagen, Pierre Mertens

26/02 t/m 03/03 
Art Rotterdam

G a e e s

31 januari t/m 2 maart 2003
Presentatie 31 januari 20.00 u. (do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 u.)

Drift
Anutosh
Manu Baeyens
Liedeke Kruk 
Martijn te Winkel 
Pieter Dobbelsteen

—— SOP ’—
HEDAH CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST

VRIJ. 31.01 + ZAT. 01.02 • 7.00-22.00

HEDAH’S OUTDOOR FILMFESTIVAl.

PARALLEL AAN HET
INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL ROTTERDAM

DIVERSE LOCATIES IN HET CENTRUM VAN MAASTRICHT

SAMENSTELLING MIQUE EGGERMONT MET O.A. DANIEL 
HERSKOWITZ, SONIA KHURANA, MARJAN LAAPER, STANI 
MICHIELS, CORA ROORDA VAN EISINGA, MIRJAM SOMERS

VOOR INFORMATIE KIJK OP »WWW. HEDAH.NL<<

VRIJ. 31.01

PRE-FILMFESTIVALFEEST
DJ’S DR. M!OK EN BREAK 3000

LÖSSTHEATER • ACHTER DE BARAKKEN 3IA

15.02 TM 09.03

ANTON BOELHOUWER

OPENING • ZAT. 15.02 . BRUSSELSESTRAAT 114

15.02 TM 09.03

GAM BODENHAUSEN

OPENING * ZAT. 15.02 • PARALLELWEG 101

HEDAH CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST » MAASTRICHT

DON. TM ZON. * 13.00-17.00

BRUSSELSESTRAAT 114 • PARALLELWEG 101 
[NS-TERREIN, IN DE BOCHT VAN DE PARALLELWEG EN DE ST. 
ANTONIUSLAAN, ÉÉN NA LAATSTE LOODS AAN DE RECHTERKANT]

NIEUW WEBSITE ADRES »WWW. HEDAH.NL«

NIEUW EMAILADRES >>INFO@HEDAH.NL<<

T +31.0.43 3510175

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven
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Eva Hesse Eva Hesse

Untitled or Not Yet, 1966 Accession in, 1968

sprekende families” en daarbij gewag maakt van “Europese 
standaards”, of die aanbevelingen formuleert als “doe alsof 
je thuis bent in één van de meest gewilde steden van Israël”. 
De communicatie is herkenbaar genoeg opdat je ze wilt be
grijpen, en toch ‘klopt er iets niet’. Omgekeerd hou je op de 
soundtracks niet alles voor mogelijk, maar komen ze toch 
realistisch over. Vaak heeft Schaerf maar kleine uit
vergrotingen nodig om het communicatieve pathos in evi
dente taalhandelingen voelbaar te maken. Hij speurt altijd 
naar de ‘snit’ van publicatiestrategieën, en stuit daarbij op 
de dubbelzinnigheid van taal, op haar onheilspellende na
den, en vaak ook op het wezenloze geweld dat haar commu
nicatieve lichtheid doortrekt. Zelfs de begeleidende catalo
gus, helemaal vormgegeven als een glossy magazine, haalt 
de ambiguïteit van het medium naar boven: ernst en geweld 
gaan smoothly over in glamour.
Some time later van Eran Schaerf loopt tot 26 januari 2003 in 
de Bonner Kunstverein, August-Macke-Platz, Hochstaden- 
ring 22,53119 Bonn (0228/69.39.36). De publicatie Blue Key, 
met teksten van Hans-Christian Dany, Eva Meyer, Annelie 
Pohlen, Eran Schaerf, Britta Schmitz en anderen, verscheen 
bij Verlag der Buchhandlung Walther König, Ehrenstrasse 4, 
50672 Keulen (0221/20.59.6-0; www.buchhandlung-walther- 
koenig.de). (Use Kuijken)

EVA HESSE. Toen Eva Hesse in 1970 op 34-jarige leeftijd 
aan een hersentumor overleed - een feit dat ieder verhaaltje 
over haar werk als eerste dient te vermelden - kwam de flux 
van haar vitale kunstproductie niet één keer maar twee keer 
tot stilstand. De schok die door haar omgeving en de 
New Yorkse kunstwereld trok, resulteerde in een soort 
bevriezingstoestand, een freeze frame, die de dood van de 
kunstenaar leek te moeten compenseren maar hem in feite 
op symbolisch niveau herhaalde. Tot op de dag van vandaag 
staat de representatie van Hesses leven en werk stil. De film 
is halverwege de voorstelling gebroken, en sindsdien wordt 
het laatste beschikbare filmbeeldje permanent geprojecteerd, 
alsof dat een antwoord zou kunnen bieden op alle open
staande vragen en onvervulde beloftes. De interpretatie van 
Hesses werk is nog steeds doorspekt met biografische 
anekdotiek, hetgeen slechts een krampachtige ontkenning 
lijkt van het verstrijken van de tijd en de vergankelijkheid 
van het leven. Musea die haar beelden van latex of fiberglas 
in de collectie hebben, moeten intussen machteloos toezien 
hoe het materiaal verkleurt, verhardt, verbrokkelt en ver
gaat.
De retrospectieve in de Tate Modem, overgenomen van het 
San Francisco Museum of Modem Art en het Wiesbaden 
Museum, is dus een typische ‘laatste kans’-tentoonstelling. 

De lacunes in het getoonde werk geven echter aan dat de 
laatste kans op een volledig overzicht in feite al is verkeken: 
een aantal belangrijke sculpturen is reeds afgeschreven en 
andere werken zijn te fragiel om nog te vervoeren. Hoewel 
de tentoonstelling in de Tate wat betreft de vermenging van 
sentiment, document en testament, relatief terughoudend is, 
zeker vergeleken bij de vorige retrospectieve uit 1992, blijft 
de visie op het werk gevangen in de kramp van 1970. Hesse 
is nog steeds het meisje dat eeuwig worstelt met zichzelf en 
met de balans tussen persoonlijke en formele aspecten. Zelf 
benadrukte ze in interviews en dagboeknotities de ‘absurdi
teit’ als de existentiële dimensie die haar leven met haar werk 
verbond. De zaalteksten nemen dat al te gemakkelijk over. 
Net als in de tijd van ontstaan wordt het werk gepresenteerd 
als een grillige, licht morbide afwijking ten opzichte van de 
‘zuivere geometrie’ van de minimal art. In 1966 zat Hesse 
in de door Lucy Lippard samengestelde groepstentoon
stelling Eccentric Abstraction, en dat label kleeft nog steeds 
aan haar werk. In plaats van de mechanische herhaling van 
identieke modules zou Hesses aanpak zich dan kenmerken 
dooreen dwangmatige deformatie van die modules; bij haar 
heeft de herhaling altijd een ‘twist’.
De tentoonstellingsopzet is traditioneel chronologisch en in 
dat opzicht weinig verrassend. Het parcours begint met de

stedelink 530)2450) AMSTERDAM

RYAN GANDER
THE DEATH OF ABBÉ FARIA wl 23MAR-4MAY 03

ROZENSTRAAT 59 /.1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 FAX 31(0)20 6261730 / WWW.SMBA.NL / MAIL @SMBA.NL / OPEN DINSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

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

Vincenzo Castel la
15 februari t/m 22 maart 2003

Prinsengracht 116 NL-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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Fernand Khnopf

Postuum portret van Marguerite Landuyt, 1896

vroege schilderijen en tekeningen, gaat verder met de eerste 
assemblages uit 1965, en toont vervolgens de hangende of 
liggende ballonvormige objecten, de meer systematische pen
tekeningen uit 1966-67 en de eerste constructies van fiberglas 
en kunsthars. De tentoonstelling eindigt met een aantal on
overtroffen hoogtepunten uit het ‘late’ werk, die nu wellicht 
voor de laatste keer uit Amerikaanse en Europese collecties 
bij elkaar zijn gebracht: Repetition Nineteen lil vit New York, 
Accession III uit Keulen, Accretion uit Otterlo, Tori uit 
Philadelphia en Untitled (Rope Piece) uit New York.
Sommige beelden die op de vloer liggen of al hangend de 
vloer raken, hebben een keurig witgeverfd platform als on
derlegger gekregen. De onvermijdelijke musealisering steekt 
schril af tegen de romantische atelierfoto's in de catalogus, 
die tonen hoe de beelden als reptielachtige vetplanten oprij
zen uit de rotzooi op de vloer. Maar degenen onder de ken
ners die meenden te moeten klagen over deze afstandelijke 
museumpresentatie, dragen onbewust bij aan de postume 
bevriezingsoperatie. Hesses werken zijn sterk genoeg om 
de transplantatie uit hun geboortegrond te overleven, mis
schien niet altijd in technisch maar zeker wel in artistiek 
opzicht.

Dat technische aspect is intussen uitgegroeid tot een bijna 
wetenschappelijke kwestie. In de catalogus is het verslag 
opgenomen van een discussie tussen een aantal betrokken 
conservatoren en restauratoren, de nalatenschapbeheerders 
en een voormalige assistent, over een mogelijk antwoord op 
het onafwendbare materiële verval van Hesses werk. In prin
cipe blijkt alle technische kennis aanwezig om op verant
woorde wijze reconstructies te maken; veel van de gespreks
partners voelen daar - onder bepaalde condities - ook wel 
voor. Maar sinds deze discussie zijn twee jaar verstreken en 
is er blijkbaar niets gebeurd, want de tentoonstelling bevat 
geen enkel spoor van reconstructiepogingen. Naar verluidt 
houdt Hesses familie de zaak tegen.
De tragiek van Eva Hesse ligt niet in haar vroege dood, maar 
in dat wat er sindsdien met haar werk is gebeurd. Als het 
niet zo hard klonk, zou je na het zien van deze tentoonstel
ling moeten zeggen dat Hesses werk meer dan dertig jaar na 
haar overlijden nog steeds in zichzelf zit opgesloten en ei
genlijk tot niets heeft geleid. Haar idiosyncratische materiaal- 
opvatting is niet door andere kunstenaars opgepikt. Ze heeft 
nauwelijks andere artistieke posities bevrucht. Ook de kunst
historische wetenschap betoont zich krachteloos en niet in 
staat om Hesses oeuvre werkelijk open te breken. De cata
logus is grotendeels gewijd aan onbelangrijk gezemel over 
formele categorieën en historische details.
Hesse is in veel opzichten te vergelijken met Robert 
Smithson, een ander te vroeg gedoofd dwaallicht in de marge 
van het minimalisme. Dat Smithsons invloed vandaag nog 
aanzienlijk is, komt eerder door zijn teksten dan door zijn 
beeldend werk. Tegenover deze subcultureel geïnvolveerde 
nerd met zijn scherpe pen, belandt Hesse, als vrouw, in de 
hoek waar ze het onzekere, grillige en onuitgesprokene ver
tegenwoordigt dat met een existentiële worsteling wordt ge
associeerd. Bij de uitgang van de tentoonstelling ligt de ca
talogus opgestapeld naast VEtre et le Néant. Hadden we het 
nog niet begrepen?
De tentoonstelling Eva Hesse is nog tot 9 maart te zien in de 
Tate Modem, Bankside, SEI 9TG Londen (020/78.87.86.87; 
www.tate.org.uk). (Camiel van Winkel)

Aanwinsten

ALFRED STEVENS. In het Gentse Museum voor Schone 
Kunsten loopt momenteel een kleine dossiertentoonstelling 
over de iconografische ontwikkeling van de Maria 
Magdalenafiguur van de Middeleeuwen tot vandaag. Aan
leiding voor deze presentatie, die verzorgd werd door Barbara 
Baert en drie zalen in beslag neemt, is de aankoop van Maria 
Magdalena uit 1887 van Alfred Stevens, een schilder die 
vooral bekend is voor zijn luxueuze portretten van Parijse 
societydames die vaak in een exquise soort bijna- ‘nietsdoen ’ 
verwikkeld zijn - een brief lezen, in de spiegel kijken, dro
merig voor zich uitstaren, al of niet met een snuisterij in de

Alfred Stevens

Maria Magdalena, 1887

hand... Het museum bezat tot nu toe maar één zo’n portret 
van Stevens. Maar de aanwinst is niet alleen daarom wel
kom; Stevens’ effectvolle 'salonmagdalena' sluit met het wel- 
lustig-mysterieuze motief ook goed aan bij de (al dan niet) 
avant-gardistische kunst uit het fin de siècle in de collectie. 
In het Cahier 4 dat bij de tentoonstelling verschijnt, schetst 
Barbara Baert de genese en de ontwikkeling van de 
Magdalena-iconografie. Het beeldmateriaal waaruit ze put, 
vormt een veelvoud van wat er op de tentoonstelling te zien 
is. Naast haar uitgebreide en bijzonder erudiete relaas is er 
nog een korte bijdrage van conservator Robert Hoozee. Hij 
plaatst de aanwinst binnen het oeuvre van Stevens en ver
bindt ze met het handvol werken waarin Stevens geen da-: 
mes uit de Parijse society opvoert, maar uit de werken van

CECILE MASSART "Aomori she
van 06 feb to 06 maart 2003

do tot zat : van 15 tot 18 u en na afspraak

1190 Brussels - t+f 02/534 1869- marijkeschreurshouseechello.be.

KORAALBERG
ART GALLERY

HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
Woensdag - Zaterdag 14.00 -18.00 uur
www.koraalberg.be 
phone / fax +32.(0)3.226.06.30

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

VERNISSAGE Donderdag 23 januari 18.00-21.00 uur

KRIS FIERENS
06/03/2003 - 12/04/2003

VERNISSAGE Donderdag 6 maart 18.00-21.00 uur
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VAN LAERE CONTEMPORARY ART

23 januari -1 maart 2003 SERSE
6 maart - 12april 2003 HENTIE VAN DER MERWE
_ ______________________________________________open: dinsdag tot vrijdag 14-19 u. - zaterdag 14-18 u._______________________________________________

Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen-België - tel 32-(0)3-257.14.17 - fax 32-(0)3-257.14.25 - www.Artsite.be/VanLaere - vanlaere.art@pandora.be
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Shakespeare (Lady Macbeth) en de bijbel. De manier waarop 
het MSK één enkel collectiestuk omkadert en historisch si
tueert, mag andere musea tot voorbeeld strekken. (D.P.)

FERNAND KHNOPFF. De Musea van Gent en Brussel 
hebben zich de afgelopen twee jaar verrijkt met een aantal 
merkwaardige stukken van Femand Khnopff. Het Gentse 
museum beet in 2000 de spits af met Wierook (ca. 1898), 
een slanke tekening van staand formaat waarop een vrouw 
met een dromerige blik naar een wierookvat staart dat ze 
met een delicaat gebaar voor zich optilt. Khnopff maakte 
verschillende versies van dit motief, en als men die naast 
elkaar legt, is men onmiddellijk gefrappeerd door de preci
sie waarmee hij werkte op het formaat en de uitsnede van 
het beeld - als een fotograaf bijna, die de juiste versnijding 
zoekt van een opname. In de versie uit Gent, veruit de beste 
uit de reeks, heeft de figuur alle zwaarte en gezetheid van de 
andere versies verloren. Men heeft het gevoel dat deze sfinx- 
vrouw in het beeld oprijst, licht als een figuur in de rook, 
maar het feit dat ze de smalle beeldstrook volledig vult 
- alleen rechts bovenaan is er een doorkijk -, houdt ze tege
lijk dicht bij de toeschouwer. Wierook verenigt seigneurale 
afstandelijkheid met geheimzinnige nabijheid - het is een 
waardig fin de siècle-icoon.
In de Brusselse Koninklijke Musea, waar over een jaar een 
retrospectieve tentoonstelling van Femand Khnopff opent, 
lijkt men speciale inspanningen te hebben gedaan. De laat
ste twee jaar werden drie werken van Femand Khnopff ge
kocht. In 2001 kocht men het mystieke boszicht Te F osset. 
Onder de sparren (1894) en een met de hand bijgewerkte 
foto, Solitude, van hetzelfde hoge, slanke formaat als Wie
rook uit Gent. Recent kocht de Koninklijke nog het mar
kante en - wat de geportretteerde betreft - postume Portret 
van Marguerite Landuyt uit 1896. Aglaia Konrad

ANDERE AANWINSTEN BRUSSEL. Een blik op de re
cente aanwinsten van De Koninklijke Musea leert ook dat 
men in 2001 nog een interessant twintigste-eeuws werk ver
wierf: Vrouw te paard (1922), van de erg jonge (24-jarige) 
René Magritte, die toen nog een ‘gewone’ gestileerde 
vormentaal hanteerde.
Voor wat recentere periodes betreft, kocht de Koninklijke 
enkele werken van Pierre Courtois en Jean-Pierre Ransonnet, 
beide lid van de groep CAP (Cercle d’Art Prospectif), die 
actief was in de jaren zeventig en waarover het museum on
langs een dossiertentoonstelling presenteerde. Van Courtois, 
die zich naar verluidt onderscheidt door zijn “structurele ana
lyses van het Ardense landschap” kocht men Project voor 
een stuwdam (1972) en Hérou n°l (1973). Van Ransonnet, 
die zich op een autobiografische en sociologische kroniek van 
zijn dorp Liemeux schijnt toe te leggen, kocht men De vijver 
(1972) en De verbanden (1979).
Bij de jongste kunst valt de aankoop op van L’espace infini 
(1999) van Ann Veronica Janssens. Eigenlijk gaat het om

Shanghai, 2000

een maquette van een installatie die onlangs nog in de ten
toonstelling Lost Past te leper te zien was, een manifestatie 
die Moritz Küng cureerde in het kader van Anno 02.

ANDERE AANWINSTEN GENT. Op de lijst met recente 
aanwinsten van het MSK in Gent valt de schenking op van 
een vroeg schilderij van Gustave De Smet (Gezicht op de 
Stropbrug te Gent, ca. 1906-1907) en één van zijn broer Leon 
De Smet (Landschap bij Sint-Martens-Latem, 1905).
Van Victor Servranckx ontving het museum in 2000 al een 
omvangrijke schenking uit het Legaat Mevrouw Servranckx- 
Turcksin. Daar zijn in 2002 nu enkele stukken bijgekomen. 
Opus 1 uit 1921, een sculptuur in gips, is zeker de merk
waardigste aanwinst.
Het museum kocht verder een pentekening van George 
Minne (Moeder met kind in de armen, 1889), twee kleine 

tekeningen van James Ensor - Daniel in de leeuwenkuil 
(ca. 1885-1886) en Koning Pest (ca. 1886-1888) - en een 
verzameling schetsboeken en foto’s van, en documentatie 
over de landschapschilder Hippolyte Boulenger.

Publicaties

AGLAIA KONRAD. Binnen de actuele landschaps- en 
stadsfotografie neemt Aglaia Konrad (° 1960) een opmerke
lijke plaats in. Elasticity, een boek met dezelfde titel als haar 
solotentoonstelling in de Brusselse Sint-Lukasgalerij van 
begin 2002, geeft een goed en breed overzicht van het werk 
en de artistieke carrière: honderdzeventig bladzijden met

vervolg op pagina 48
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Pick^s Art

JOOST COLPAERT
“Het water vloeit waar het vloeien wil.” recente schilderijen 
15 februari - 6 april 2003

Pick’s Art v.z.w., Christinastraat 99,8400 Oostende
Gsm 0496/64.88.29 - don & vrij van 16.30 tot 19 uur - zat & zon van 14 tot 19 uur

Kunstgalerie KN10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

na Stefan Martens (oktober 2002)
nu Wouter Roelstraete (januari-februari 2003)
waarschijnlijk het meest humanist van de Gentse vernieuwers

Wouter Roelstraete
16/01 - 23/02/2003

KN 10- KorteNieuwstraat 10 - 2000 Antwerpen- 014 / 41 46 48-don-zat-zon van 14tot 17uur
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en wittenburgergracht 313 
1018 ZL amsterdam 
tel. 020-6206433 
fax 020-6381630 
office@artaffairs.net 
www.artaffairs.net
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IJ-tunnel

Art Affaire

Piet Heintunnel
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Het kunstenaarsboek: een vergeten planeet uit de Gutenberg Galaxy
Dat veel moderne kunstenaars het nodig vonden om naast 
hun reguliere kunstpraktijk af en toe een boek te produ
ceren, heeft kunstcritici en kunsthistorici altijd maar ma
tig geïnteresseerd. Hun aandacht ging uit naar vernieu
wingen in de vormentaal en incorporaties van nieuwe 
media zoals fotografie, film en video. In vergelijking met 
deze fundamentele ontwikkelingen leek het kunstenaars
boek een conservatief en marginaal verschijnsel. Be
hoorde het medium van het gedrukte boek immers niet 
tot een aflopend tijdperk - dat van McLuhans Gutenberg 
Galaxy? Recentelijk is er dan toch een kleine stroom 
publicaties op gang gekomen, naar aanleiding van schen
kingen of langdurige bruiklenen van collecties kunste
naarsboeken aan musea. Het is een eerste stap in de ge
schiedschrijving van een weggedrukt medium. Of die 
publicaties ook inhoudelijk een stap voorwaarts beteke
nen, valt nog te bezien.
In feite bestaan er twee verschillende typen kunstenaars
boeken. Ten eerste is er het livre d’artiste (ook wel livre 
de peintre genoemd). Deze term wordt voornamelijk ge
reserveerd voor de boeken die aan het einde van de ne
gentiende en het begin van de twintigste eeuw ontston
den uit samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars; een 
voorbeeld is Parallèlement (Parijs, 1900) van Paul 
Verlaine en Pierre Bonnard. Livres d’artiste hadden een 
kleine oplage en een hoge prijs. Het waren rijk gedeco
reerde luxe-edities, bestemd voor de verzamelaar die wat 
te besteden had. Het initiatief lag meestal bij een uitge
ver. De tweede variant van het kunstenaarsboek wordt 
aangeduid met de Engelse term artist’s book. Het betreft 
een categorie boeken die in de jaren zestig is ontstaan in 
de context van de conceptuele kunst. Een artist’s book is 
meestal door één kunstenaar bedacht en vervaardigd, en 
in eigen beheer uitgegeven. De achterliggende gedachte 
was om een zo goedkoop mogelijk kunstwerk te produ
ceren dat zonder bemiddeling van het traditionele kunst
circuit direct bij het publiek kon belanden. De oplagen 
waren zo hoog mogelijk, de productiekosten laag. Vroege 
voorbeelden zijn onder meer de boekjes van Ed Ruscha, 
zoals Twentysix Gasoline Stations (1962), dat foto’s be
vat van alle 26 tankstations tussen Los Angeles en 
Oklahoma City. In de loop van de jaren zestig ontston
den tevens artist’s books waarin het visuele tot een mini
mum was gereduceerd en de taal domineerde.
De door Robert Flynn Johnson samengestelde catalogus 
Artists’ Books in the Modem Era 7870-2000 documen
teert de onlangs aan de Fine Arts Museums of San 
Francisco geschonken collectie van Reva en David Logan, 
die hoofdzakelijk bestaat uit visueel zeer rijke livres 
d’artiste. De catalogus bevat onder meer afbeeldingen 
van de doör Odilon Redon geïllustreerde versie van 
Gustave Flauberts La Tentation de Saint Antoine (1896), 
en Auguste Rodins Le Jardin des supplices (1902), ge
schreven door Octave Mirbeau. Het Franse boek domi
neert, maar daarnaast zijn er verrassende voorbeelden van 
elders, zoals Cecile Lawson: A Memoir met afbeeldin
gen van James Whistler (Londen, 1889), en Oskar 
Kokoschka’s Die Traumenden Knaben (Leipzig, 1917). 
De reproducties worden voorafgegaan door een kort es
say waarin de kunstcritica Donna Stein de opkomst van 
het livre d’artiste tracht te verklaren aan de hand van de 
vernieuwingen in de druktechniek in de late negentiende 
eeuw. Kunstenaars zouden zich met hun luxe-edities heb
ben afgezet tegen goedkope reproductietechnieken, die 
in hun ogen leidden tot een verschraling van het druk
werk. Door de opkomst van de goedkope massaproductie 
waren drukkers niet meer geïnteresseerd in het verzor
gen van duurdere uitgaven. Stein reduceert het kunste
naarsboek zo tot het symptoom van een reactionair ver
langen naar exclusiviteit en ambachtelijkheid.
Een complexer beeld zou ontstaan wanneer men het livre 
d’artiste ook beschouwt als resultaat van de wens om te 
ontsnappen aan de traditionele kunstvormen en het kunst
circuit, vergelijkbaar met de latere ontwikkelingen in de 
jaren zestig, toen conceptuele kunstenaars podia buiten 
het galerie- en museumcircuit zochten. Steins blik is echter 
nogal nauw, vooral omdat zij het kunstenaarsboek defi
nieert als iets dat ‘méér is dan een boek’ — als een boek 
dat tot kunst is verheven. In haar eigen woorden: “A book 
is more than a book when it becomes art.” Dat zelfs de 
prachtigste kunstenaarsboeken ook wel eens bedoeld kon
den zijn om ergens tegenaan te schoppen, is vanuit dit 
perspectief ondenkbaar. Het zijn voor Stein artefacten die 
met respect behandeld moeten worden en zeker niet als 
een vorm van kunst- en maatschappijkritiek mogen wor
den gelezen. Dit verklaart ook haar geringe waardering 
voor de fundamentele ontwikkeling die het kunstenaars
boek in de jaren zestig heeft ondergaan. Zij is van me
ning dat deze periode een absoluut dieptepunt vormt, en 
ze relateert dat wederom aan “fundamental changes in 
production”. Goedkopere lithografische technieken stel
den de kunstenaars in staat om alles zelf te doen; maar 
dat had niets meer te maken met een voorkeur voor am
bachtelijk kwaliteitsdrukwerk. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat in de Logan-collectie alleen die kunste
naarsboeken uit de jaren zestig zijn opgenomen die nog 
enigszins in de traditie van het livre d’artiste passen.
In Rob Perrées Cover to Cover. Het kunstenaarsboek in 
perspectief, verschenen naar aanleiding van een tentoon
stelling van de collectie Becht in De Beyerd in Breda, 
ligt de nadruk juist op de jaren zestig. Perrée neemt een 
positie in die in alle opzichten het tegendeel is van die
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Imschoot, uitgevers

Walter Van Beirendonck

Mutilate, 1998, publicatie

van Stein. Dat het gaat om een klein boekje zonder veel 
afbeeldingen, strookt met zijn overtuiging dat fotografische 
reproducties van kunstenaarsboeken weinig nut hebben aan
gezien ze niets zeggen over de ‘hoekigheid’ van het me
dium. Perrée hanteert de definitie dat een kunstenaarsboek 
“de uitwerking van een creatief idee is die recht doet aan de 
‘hoekigheid’ van het medium en die onder verantwoorde
lijkheid van de kunstenaar tot stand is gekomen”. Het gaat 
Perrée dus om de specifieke eigenschappen van het medium 
boek, paradoxaal genoeg een modernistisch uitgangspunt 
waar beeldend kunstenaars uit de jaren zestig zich, onder 
meer door het maken van (‘onzijivere’,*intermediale’) 
kunstenaarsboeken, tegen verzetten. Perrée stelt echter dat 
een boek wel degelijk specifieke eigenschappen heeft, die 
enkel door het ter hand te nemen en het te doorbladeren 
- wat tijd in beslag neemt - ervaren kunnen worden. Om de 
lezer toch enig inzicht in het materiaal te verschaffen heeft 
Perrée een selectie van kunstenaarsboeken geannoteerd; in 
drie à vier alinea’s, vergezeld van enkele minimale zwart- 
witfoto’s, beschrijft hij de formele en inhoudelijke aspecten 
van ieder boek.
Met de diverse thematische hoofdstukken plus de annotaties 
geeft dit boekje van honderdveertig pagina’s de indruk alles 
in het kort te willen doen. Elke vorm van analyse en theorie
vorming ontbreekt. De lezer krijgt in plaats daarvan opsom
mingen voorgeschoteld en wordt tot drie keer toe vergast op 
dezelfde anekdote over Dieter Roths Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel: Werke in 20 Banden (1974): hoe de kun
stenaar de geschriften van de Duitse filosoof in twintig wor
sten transformeert en in een houten kastje plaatst. Daarente
gen is het lang wachten op de introductie van Seth Siegelaub, 
de tentoonstellingsmaker en galerist die aan het einde van 
de jaren zestig de catalogus omvormde tot een kunstenaars
boek dat tevens dienstdeed als tentoonstellingsruimte. 
Siegelaub zette de ‘hoekigheid’ van het medium kritisch in 
tegen de kunstwereld, die zich te veel zou richten op kost
bare unica. Het boek was een goedkoop, democratisch me
dium dat door iedereen kon worden aangeschaft. Perrée heeft 
echter problemen met het feit dat Siegelaub een tentoon- 
stellingsmaker was. Volgens Perrées definitie is het 
kunstenaarsboek gemaakt - of in ieder geval geïnitieerd - 
door een kunstenaar. De oude livres d’artiste werden geïni
tieerd door uitgevers en galeriehouders, maar het artist ’s book 
uit de jaren zestig was geheel een kunstenaarsinitiatief; het 
was één van de middelen waarmee conceptuele kunstenaars 
ageerden tegen bevoogding door critici en tentoonstellings
makers.
Perrée verabsoluteert hier een tegenstelling die niet meer 
dan een analytisch hulpmiddel is. Er is behoefte aan een 
goede historische en systematische analyse van het 
kunstenaarsboek in de jaren zestig en zeventig, een analyse 
die zich niet vastklampt aan een beperkte definitie. Een der
gelijke studie zou ook publicaties moeten omvatten als 
John Cages Writing Through Finnegans Wake & Writing for 
the second time through Finnegans Wake (1978) - een boek 
dat de absurditeit van sommige conceptuele kunstenaars
boeken koppelt aan de luxueuze uitvoering van het livre 
d’artiste. Ook kan men denken aan Marshall McLuhans 
The Medium is the Massage (1967), gemaakt in samenwer
king met vormgever Quentin Fiore, en zijn door Fluxus- 
kunstenaar Dick Higgins uitgegeven Verbi-Voco-visual 
explorations (1967). Dit zijn boeken die door hun overvloed 
aan (beeld)citaten, bizarre vormgeving en gebrek aan 
verhaallijn het kunstenaarsboek benaderen. Dan zijn er ook 

nog de andere publicaties van de beeldend kunstenaars 
die kunstenaarsboeken produceren. Wat is precies de re
latie tussen het kunstenaarsboek en de vele teksten die 
kunstenaars op dat moment schrijven voor tijdschriften? 
En hoe verhouden de door henzelf opgerichte tijdschrif
ten (bijvoorbeeld het Britse Art- Language en het Duitse 
Interfunktionen) zich tot het kunstenaarsboek? Aan der
gelijke vragen komt Perrée niet toe.
Dat een historisch en geografisch afgebakende studie 
van het kunstenaarsboek veel kan opleveren, bewijst 
de MoMA-catalogus The Russian Avant-Garde Book 
1910-1934, die voortkomt uit de schenking van de uit
puttende verzameling Russische kunstenaarsboeken van 
de Judith Rothschild Foundation. Met name het inleidende 
essay van Deborah Wye levert interessante inzichten op 
in de betekenisverschuivingen die het Russische 
kunstenaarsboek tussen 1910 en 1934 heeft ondergaan. 
Het kunstenaarsboek draaide aanvankelijk vooral om een 
vernieuwing van de vormentaal en het ontsnappen aan 
de gevestigde kunstwereld. Na de revolutie van 1917 
begon er geleidelijk iets te veranderen. Kunstenaars gin
gen zich inzetten om de nieuwe doelen uit te dragen die 
de Russische maatschappij kreeg opgelegd. Zo gingen 
zij zich toeleggen op het vormgeven van partijboeken en 
kregen ook de ‘vrije’ boeken een vaak zeer idealistisch 
en marxistisch karakter. In 1934 verdwenen alle 
kunstenaarsboeken van de markt. Onder het Stalinbewind 
werd het onmogelijk voor kunstenaars om vrije, avant- 
gardistische publicaties uit te brengen. Toch ging daar 
een periode aan vooraf waarin de Russische staat juist 
gebruik maakte van avant-gardevormgeving, met name 
in boekvorm, om haar propaganda over te brengen. Het 
intieme karakter, de sterke vormgeving, het gebruik van 
fotografie en collage werden van het kunstenaarsboek 
‘geleend’ voor propagandistische doeleinden. Zoals Wye 
het formuleert: “Interior page layouts, purposeful 
sequency of pages and devices like foldouts and 
coverflaps [...] became tools for avant-garde artists to 
create myth and assert power in book formats.” De ab
stracte vormen die in de jaren tien voortkwamen uit weer
zin tegen representatie en macht, komen via een periode 
van optimisme en idealisme uit bij de propaganda van de 
jaren dertig waar zij worden ingezet als nieuwe vorm van 
gestroomlijnde representatie.
Wye maakt duidelijk dat de boeken waar zij over schrijft 
niet tot één van de twee categorieën kunstenaarsboeken 
te herleiden zijn. De boeken van kunstenaars als Kazimir 
Malevich of Olga Rozanova zijn weliswaar geïnspireerd 
door de Europese livres d’artiste en vaak ontstaan uit sa
menwerkingsverbanden met kunstenaars uit andere dis
ciplines; tegelijkertijd ging het hen niet om luxeboeken 
voor de verzamelaar maar om zo goedkoop mogelijke 
drukwerken. De boeken verschenen echter in minimale 
oplagen, want ze werden veelal handmatig gedrukt met 
behulp van aardappelstempels, carbonpapier en andere 
primitieve technieken. De kinderlijke en sobere verschij
ningsvorm doet op geen enkele wijze denken aan het 
Franse livre d’artiste maar heeft meer weg van sommige 
artist ’s books zoals die door de Fluxuskunstenaars en con
crete dichters in de jaren zestig werden geproduceerd. 
De Russische kunstenaarsboeken vertonen dus trekken 
van beide categorieën, wat ze des te interessanter maakt. 
Dit is het soort cultuurhistorische analyse dat het als kunst- 
medium gebruikte boek nodig heeft. Ondertussen heeft 
het medium alweer een nieuwe, nog nauwelijks geanaly
seerde transformatie ondergaan met boeken als S,M,L,XL 
van Rem Koolhaas en Bruce Mau (1995), Mutilate van 
Walter Van Beirendonck (1998) en FARM AX van 
MVRDV (1998). Rob Perrée sugereert dat we in een tijd 
leven waarin we van het livre d’artiste via het artist’s 
book weer zijn uitgekomen bij een nieuwe versie van de 
eerste categorie. Deze glossy uitgaven, die vaak voort
komen uit een samenwerking tussen uitgeverijen, vorm
gevers en kunstenaars, hebben zeer hoge oplagen en een 
acceptabele prijs. Wat dat betreft is er net als bij de 
Russische avant-gardeboeken weer sprake van een mix 
tussen de Franse traditie van rond 1900 en de Amerikaanse 
variant uit de jaren zestig: een glossy boek dat in grote 
oplage is gedrukt en betaalbaar blijft. Om een dergelijke 
waarneming te kunnen doen, moet men wel een brede 
definitie van de termen ‘kunstenaar’ en ‘kunstenaarsboek’ 
hanteren. Uit de recente publicaties over dit onderwerp, 
met uitzondering van de MoMA-catalogus, blijkt dat de 
meeste kunsthistorici daar helaas nog niet aan toe zijn.

Margriet Schavemaker

Cover to Cover. Het kunstenaarsboek in perspectief van 
Rob Perrée werd in 2002 uitgegeven als het twaalfde 
deel in de reeks Fascinaties van NAi Uitgevers, 
Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; 
www.naipublishers.nl). Artists ’Books in the Modem Era 
1870-2000. The Reva & David Logan Collection of 
Illustrated Books werd samengesteld door Robert Flynn 
Johnson en in 2001 uitgegeven door Thames & Hudson, 
181 A, High Holborn, London WC1V 7QX (020/ 
78.45.50.00; www.thamesandhudson.com). The Russian 
Avant-Garde Book 1910-1934 werd in 2002 gepubli
ceerd door The Museum of Modem Art, New York 
(www.moma.org).
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Aglaia Konrad

Brussel, 1999

vervolg van pagina 45

voornamelijk zwartwitfoto’s, vervolgens tentoonstellings- 
lijsten en een inventaris met kleine reproducties van nog 
méér beelden en projecten.
Het is niet gemakkelijk om vandaag de wereld te fotografe
ren zonder te vervallen in conventionele ‘formats’ : in dra
matische landschapsbeelden die steeds opnieuw stad en rand, 
groot en klein, lichaam en beton tegen elkaar uitspelen, of 
in een vorm van genrefotografie die focust op stedelijke 
anekdotiek en de poëzie van de coïncidentie. Ook Konrad 
maakt, wellicht onvermijdelijk, dit soort beelden. Het gaat 
dan vooral om de foto’s die, schuin omhoog vanaf' straat
niveau, een smalle voorgrond met klein stedelijk leven pro- 
jecteren - enkele voorbijgangers, auto’s, een lege stoep- 
tegen een licht chaotisch decor van hoogbouw of infra
structuur dat het beeld bijna geheel vult en boven slechts 
een kleine rand lucht laat. Verder zijn er interieurbeelden 
die het samen wachten of het elkaar voorbijlopen van per
sonages in anonieme binnenruimtes vastleggen, en daar
door het toeval omvormen tot een ‘situatie’. Doordat de 
fotograaf net het moment kiest waarop iemand wegstapt
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Aglaia Konrad

Beijing, 2000

of zich afwendt, wordt de situatie meteen als een gemiste 
ontmoeting gelezen.
Konrad slaagt er echter ook in om de bekende beeldformules 
te manipuleren en zich ervan los te maken. Zij doet dit, voor
eerst, door te werken met series en variaties op enkele basis
beelden: de monotonie insisteert. De lijst van kleinbeelden 
aan het eind van het boek gaat hierin bijna té ver. De herha
ling en de nadruk maken dat de beelden noodzakelijk of 
fataal lijken: alsof er geen andere mogelijk zijn. Haar meest 
eigen strategie, die hetzelfde betekeniseffect beoogt, is de 
schuine luchtfoto vanaf geringe hoogte. Vanaf deze hoogte 
heeft de foto geen voorgrond meer en verdwijnen alle ver
halende details, zoals mensen of voertuigen. Doordat de foto, 
daar in de lucht,geen ‘standpunt’ heeft, jser^c.çn, lichaam 
meer om de maat aan té.géven, en krimpen de verschillen 
tussen kleine en grote landschapselementen, tussen wonin
gen en flatgebouwen. De hele wereld wordt homogeen klein 
of en miniature gezien. Een aantal foto’s lijkt bijna van 
modelbouwlandschappen of maquettes gemaakt. Door het 
vogelperspectief heeft het afgebeelde landschap geen hori
zon en geen lucht, en doordat de blik schuin staat, is het 
beeld niet statisch zoals op een satellietfoto of een landkaart,
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maar heeft het verschiet. De blik glijdt over het landschap 
naar de bovenrand van het beeld en vervolledigt het, buiten 
beeld, met méér-van-hetzelfde. De foto suggereert een still 
uit een scrollbeweging te zijn, of een detailopname van een 
weefsel. De strategie om een landschap te maken met een 
homogene middengrond die het hele beeld vult, zonder voor- 
scène en zonder protagonisten, en zonder verte of lucht, is 
tevens die van de zestiende- en zeventiende-eeuwse bos
landschappen, en sorteert ook hetzelfde effect: het imagi
nair eindeloos uitbreiden in alle richtingen van het segment 
dat door het beeld wordt uitgesneden. Zoals een eng bos- 
zicht op die manier een beeld wordt van De Wereld, zo toont 
Konrad beelden van een chaotisch landschap dat geheel met 
gebouwen en structuren is gevuld, en dat een functioneel 
gelijkmatig patroon vertoont en geen centrum heeft, alsof 
het Alles is.
Een beklijvende serie opnames - vooral kleurenfoto’s - uit 
1992, met zichten van woningblokken in de Egyptische 
woestijn, heeft een prominente plaats in het boek gekregen. 
Ze zijn in een filmische serie aan het eind van het overzicht 
geplaatst, net voor de commentaarteksten en de overzichten 
met de tentoonstellingsinformatie. Op de eerste bladzijden 
ziet men in de verte een dunne strip van flatgebouwen in het 
midden van het beeld, met op de onderste beeldhelft zand 
en op de bovenste helft een wolkenloze blauwe lucht. De 
camera komt in de volgende beelden steeds dichterbij en 
toont op korte afstand de nieuwgebouwde maar onbewoonde 
woonblokken, met zwarte, lege gaten voor deuren en ra
men. De beeldopbouw blijft echter identiek: in het midden 
bouwsels, zonder wegen of stoepen of straataanleg, met daar
boven en daaronder gelijke delen van homogene natuur
elementen: zand en lucht. De gebouwen zijn op de woestijn 
gezet als boten op het water. Uiteindelijk registreert de ca
mera individuele gebouwen, maar ze toont deze steeds als 
een muur, op het zand en met een lege lucht, zonder door
kijk of horizon. De plaats wordt een lege toneelscène. Op 
het laatste beeld, verdeeld over twee pagina’s, wandelt een 
man dit landschap binnen; zijn kleine verschijning wordt 
tegen de woestijnstad uitgespeeld. Dit laatste beeld is té re
torisch en overbodig. Maar de serie als geheel is sterk en 
laat zien hoe Konrad erin slaagt om, dit keer met die uit
dijende leegtes van lucht en zand, en dus op een geheel an
dere manier dan met haar luchtfoto’s, uiteindelijk toch het
zelfde te zeggen.
Elasticity van Aglaia Konrad, met teksten van Eran Schaerf, 
Antonio Guzman en Daniel Kurjakovic, werd in 2002 uit
gegeven door NAi Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR 
Rotterdam (010/201.01.33; www.naipublishers.nl). ISBN 
90-5662-273-0. (Bart Verschaffel)

DESIGN AND CRIME. Renée Green constateerde ooit dat 
boeken die een ‘radicale’ of ‘revolutionaire’ inhoud hebben, 
vaak zijn voorzien van omslagen in rood en zwart, soms 
met toevoeging van wit of geel. Hal Fosters bundel Design 
and Crime and Other Diatribes kan met zijn zwart-wit-rode, 
omslag aan Greens collectie worden toegevoegd. Ook van 
de titel, die een variant is op Adolf Loos’ Ornament und 
Verbrechen, gaan duidelijke signalen uit. In een cultuur die, 
wordt gedomineerd door design en spectaculaire architec- 
tuur zoekt Foster naar manieren waarop beeldende kunst, 
kunstkritiek en kunsttheorie nog iets kunnen betekenen. 
Zoals hij in zijn essaybundel Recodings uit 1985 ageerde 
tegen de inkapseling van het politiek gemotiveerde post-

galerie@de-expeditie.com 
www.de-expeditie.com

Dordrecht
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Omslagen van Artforum 1967-1969
van links naar rechts: werk van Robert Smithson, Morris Louis en Richard Serra 

gereproduceerd in ‘Design and Crime’ van Hal Foster, 2002

modernisme door eclecticisme en spektakel, zo stelt Foster 
hier: “Contemporary design is part of a greater revenge of 
capitalism on postmodernism - a recouping of its crossings 
of arts and disciplines, a routinization of its transgressions.” 
Het eerste deel van het boek gaat over architectuur en de
sign, terwijl het tweede deel, Art and Archive, de rol onder
zoekt van de kunst, het museum, de kunstgeschiedenis en 
de kunstkritiek in de moderne era en het tijdperk van 
digitale ontwerptechnieken. Ondanks polemische passages 
is dit vooral een tastend en vragend boek. In een hoofdstuk 
over Rem Koolhaas uit het eerste deel constateert Foster 
dat Koolhaas de excessen van de hedendaagse shopping- 
cultuur bekritiseert maar toch winkels voor Prada Ontwerpt, 
om vervolgens te vragen: “Is OMA/AMO an avant-garde 
without a project beyond innovative design?” Hierop be
sluit het stuk vreemd genoeg met citaten van de architect 
annex Überkünstler Koolhaas, waarin deze zegt dat ieder
een die zijn cynisme bekritiseert, niet ziet dat hij bezig is 
“a plausible relationship between the formal and the social” 
uit te vinden. Zou Foster dit werkelijk ook maar het begin 
van een antwoord op zijn vraag vinden?
Stérker is het titelessay, dat de kern van het eerste deel vormt 
en net als enkele andere stukken eerder is verschenen in 
The London Review of Books. De aanleiding is Bruce Mau’s 
boek Life Style, maar Foster maakt van de gelegenheid ge
bruik om een breder betoog te ontwikkelen over de heer
schappij van het hedendaagse design, die volgens hem vraagt 
om een herontdekking van Adolf Loos’ polemiek tegen de 
Jugendstil. Te midden van de ‘surfers van het spektakel’ zoals 
Mau - die het boek behandelt als designfetisj en niet als in
tellectueel medium - verdedigt Foster de noodzaak om een 
autonomiebesef te ontwikkelen. In zoverre Loos partici
peerde in de modernistische zuiverheidsideologie, kan hij 
geen voorbeeld zijn, maar dat hij zich verzette tegen de 

Jugendstiltendens om de disciplines met elkaar te vermen
gen en alles in een verstikkende vormgeving onder te dom
pelen, kan volgens Foster inspirerend werken: “Maybe we 
are in a moment when distinctions between practices might 
be reclaimed or remade - without the ideological baggage 
of purity and propriety attached.” Dat dit laatste niet ge
makkelijk is, blijkt wel uit Rosalind Krauss’ nostalgie naar 
een heldere afbakening van artistieke disciplines en haar 
poging om het mediumbegrip opnieuw uit te vinden, een 
poging die uiteindelijk op gecamoufleerd greenbergianisme 
uitloopt. Foster gaat subtieler te werk, en pleit voor een 
“sense of the historical dialectic of disciplinarity and its 
transgression” en een reflectie op “the political situatedness 
of both autonomy and its transgression”. Terecht memoreert 
hij dat Greenbergs gehamer op de specificiteit van het me
dium een enorme versmalling van het autonomiebegrip in
hield; hetzelfde kan men zeggen over de unheimliche terug
keer van Greenbergs technocratische hokjesgeest in het re
cente werk van Krauss. Hopelijk werkt Foster zijn gedach
ten in de nabije toekomst nog eens uit; er valt beslist meer te 
zeggen over die “historical dialectic of disciplinarity and its 
transgression”. Zo streefde de historische avant-garde schijn
baar naar een nieuwe heteronomie (de ‘integratie van kunst 
en leven’), maar ze deed dit tegelijk vanuit een extreem ont
wikkeld autonomiebesef: die integratie moest onder de voor
waarden van de avant-garde tot stand komen. Nu die eis 
vervallen is, kan het Centraal Museum in Utrecht de heden
daagse wooncultuur van IKEA en Jan des Bouvrie met vro
lijk cynisme als de vervulling van de utopieën van de jaren 
twintig presenteren, met daarbovenop een catalogus die als 
bijlage bij ELLE wonen verschijnt.
Het tweede deel van Fosters boek bevat enkele teksten die 
abstracter en gecomprimeerder van opzet zijn dan de stuk
ken uit het eerste deel. Alleen voor het hoofdstuk over kunst

kritiek is de aanleiding een boek, namelijk dat van Amy 
Newman over Artforum in de jaren 1962-1974: een publicatie 
die een beeld geeft van de heilige ernst waarmee dit blad 
gemaakt werd en aan kunstkritiek deed, maar ook van de 
bizarre oedipale drama’s en potsierlijke gebeurtenissen achter 
de schermen. Foster noteert dat de serieuze kunstcritici sinds 
de achteruitgang van Artforum midden jaren zeventig naar 
de universitaire wereld uitweken en October oprichtten, en 
dat de rol van de kunstkritiek in de jaren tachtig en negentig 
grotendeels werd overgenomen door “a new nexus of dealers, 
collectors, and curators for whom critical evaluation, let alone 
theoretical analysis, was of little use”. Dit is echter al zo 
vaak geconstateerd dat het eerder als begin- dan als eind
punt voor een analyse zou kunnen dienen. Ambitieuzer zijn 
de twee voorgaande hoofdstukken, Archives of Modem Art 
en Antinomies in Art History, waarin Foster onder meer on
derzoekt hoe de omgang met beelden, in dit geval historische 
kunstwerken, veranderd is onder invloed van de media- 
revoluties van de negentiende eeuw tot nu - hij gaat daar
voor te rade bij Baudelaire, Manet, Warburg, Wölfflin, 
Proust, Malraux en tal van anderen. Deze gecondenseerde 
teksten hadden best wat meer uitwerking kunnen verdra
gen; bij momenten lijkt het alsof Foster door de geschiede
nis rent en complexe kwesties slechts even aanraakt. In de 
slottekst, over de notie van ‘het einde van de kunstgeschie
denis’, gaat het boek helaas als een nachtkaars uit met een 
opsomming van kunstenaars die - voorzien van Fosters keur
merk- na het verdwijnen van avant-gardistische ambities 
elementen uit het verleden vernieuwen en verwerken. Een 
waardiger einde waren de slotwoorden van Antinomies in 
Art History geweest: “Like essentialism, autonomy is a bad 
word, but it may not always be a bad strategy: call it strategic 
autonomy.” Hoewel ze om een verdere uitwerking vragen, 
zijn Fosters allusies op een mogelijke omgang met de gren-
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zeloze heteronomie van de hedendaagse design- en media
cultuur in ieder geval te prefereren boven de bureaucratische 
directieven van Krauss.
Wat structuur en consistentie betreft is Design and Crime 
minder geslaagd dan Recodings en de latere bundel The 
Return of the Real (1996), dat duidelijk als een doorlopend 
boek was geconcipieerd. In Recodings sloten de essays zo
wel thematisch als wat tekstsoort betreft vrijwel naadloos 
op elkaar aan, maar in Design and Crime wil Foster zichzelf 
en de lezer al te krampachtig van zijn coherentie overtuigen 
door voortdurend tussen haakjes naar andere delen in het 
boek te verwijzen - “(see chapter 4)”. Na verloop van tijd 
komt dit over als een neurotisch symptoom. Een onaf en 
onvolmaakt boek kan echter veel nut hebben, en Fosters 
pogingen om tot een strategisch autonomiebegrip te komen 
zijn hard nodig. Recodings kondigde hij destijds aan als “a 
constellation of concerns”, hetgeen ook een goede omschrij
ving van Design and Crime zou zijn. Dat de constellatie 
soms wringt en meer een montage dan een compositie in 
traditionele zin is, zou wel eens een kwaliteit kunnen zijn 
— een kwaliteit die misschien zelfs de kleuren van het om
slag rechtvaardigt.
Hal Foster, Design and Crime and Other Diatribes werd in 
2002 uitgegeven door Verso, 6 Meard Street, London 
W1F0EG (www.versobooks.com). ISBN 1-85984-668-8. 
(Sven Lütticken)

IAN WALKER. CITY GORGED WITH DREAMS. In 
de context van de historische avant-gardes heeft het surrea
lisme altijd een aparte positie ingenomen, ook wat betreft 
de receptie en bestudering ervan. Om diverse redenen leek 
het surrealisme niet te passen in de analytische modellen 
die diverse invloedrijke theoretici voor de avant-garde heb
ben ontwikkeld. Clement Greenberg bijvoorbeeld negeerde 
het surrealisme vrijwel volledig. Het is dan ook. geen toeval 
dat de kritische herinterpretatie van het modernisme en de 
avant-garde tijdens de laatste decennia werd begeleid door 
een hernieuwde belangstelling voor het surrealisme, 
lan Walker draagt aan deze herwaardering bij met een inte
ressante motiefstudie. In City Gorged with Dreams - de ti
tel is ontleend aan een vers van Baudelaire - onderzoekt hij 
de wijze waarop surrealisten de fotografie hebben gebruikt 
om de stad te representeren of evoceren.
Walkers studie is zeker niet de eerste beschouwing die aan 
de relatie tussen surrealisme en fotografie is gewijd. In zijn 
eerste hoofdstuk brengt hij nog eens in herinnering waar de 
affiniteit van het surrealisme met de fotografie op berust. 
Het surréalisme zag in de fotografie een visueel equivalent 
voor de écriture automatique, de fotografie voert immers 
het toeval en de spontaneïteit hoog in het vaandel. Boven- 
dien heeft elke foto in zijn hoedanigheid als icoon en index 
een dubbelzinnige status. Walker legt evenwel nieuwe ac
centen. Ten dele is.dat het gevolg van zijn specifieke aan
dacht voor het stadsmotief, maar ook los daarvan werpt hij 
een nieuw licht op de status van het fotografische beeld bin
nen het surrealisme. In tegenstelling tot vroegere interes
sante studies over surrealistische fotografie, zoals 
L’Amour Fou van Rosalind Krauss en Jane Livingston 
(1985), is bij Walker geen sprake van wat hij zelf omschrijft 
als “een poststructuralistisch wantrouwen ten aanzien van 
de. straight photography”. Integendeel, Walker stelt reso
luut dat de surrealistische fotografie die straightness ten voilé 
heeft benut. Bovendien beweert hij dat deze documentaire 
aanpak een veel grotere breuk met de fotografische conven
ties betekende dan bijvoorbeeld Man Rays chemische - bijna 
alchemische - manipulaties in de donkere kamer.
Volgens Walker is het medium fotografie als geen ander in 
staat om het surreële in hetireële te verankeren. Het ‘reële’ 
is in dit verband de stedelijke ruimte, die in het tweede hoofd
stuk van het boek als een surrealistisch terrein wordt geana
lyseerd. Verwijzend naar de flânerie van auteurs als André 
Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Léo Mallet, Robert 
Desnos en Benjamin Péret en naar de mysterieuze picturale 
stadsbeelden van Giorgio De Chirico en Yves Tanguy, schetst 
Walker een beeld van de surrealistische mythologie van de 
straat, waar de stad zich manifesteert als een plek vol eroti
sche, poëtische, politieke, extatische en melancholische con
notaties.
Na deze twee inleidende delen komt in de volgende zeven 
hoofdstukken de eigenlijke surrealistische stadsfotografie 
aan bod - althans het bijzonder heterogene amalgaam dat 
onder deze noemer kan worden bijeengebracht. Walker be-

Man Ray

Terrain vague, 1932

spreekt achtereenvolgens de rol die de foto’s van Jacques- 
André Boiffard spelen in Bretons surrealistische sleutel
roman Nadja (1928); het gebruik van fotografische beelden 
in het surrealistische tijdschrift La Révolution surréaliste-, 
de surrealistische appropriatie van het werk van Eugène 
Atget; de voorkeur voor een stedelijk terrain vague bij on
der meer Boiffard, Atget, Emiel van Moerkerken en Eli Lotar; 
en het werk van twee grootmeesters uit de fotogeschiedenis, 
Brassai én Henri-Cartier Bresson, die beiden op enige ma
nier blijk gaven van een affiniteit met het surrealisme, Met 
uitzondering van een kleine paragraaf over een werk van 
Raoul Ubac, in het tweede hoofdstuk, schenkt Walker vreemd 
genoeg geen aandacht aan het fenomeen van de fotomontage, 
nóchtans op zich al een procédé met een surrealistische di
mensie, dat bovendien door kunstenaars als René Magritte, 
ELT Mesens, Georges Hugnet en Herbert Bayer effectief 
aan het stadsmotief werd gekoppeld. Het boek sluit ten slotte 
af met een beschouwing over de belangstelling in 
surrealistische kringervoor de etnografische' fotografie, die 
frappante overeenkomsteni vertoont met het ‘documentaire 
surrealisme’ dat na de publicatie van Nadja tijdensde late 
jaren twintig en vroege jaren dertig in de straten van Parijs 
werd ontwikkeld.
Walker is erin geslaagd om vanuit dit heterogene studie- 
materiaal een min of meer coherente visie té ontwikkelen 
en aan te tonen dat het motief van de grote stad niet alleen 
een cruciaal gegeven was voor stromingen als het expres
sionisme, futurisme, constructivisme en de rièue Sachlichkeit, 
maar ook voor de surrealisten een uitgelezen middel vormde 
om de moderniteit te becommentariëren. Hij wijst er voort
durend op dat surrealistische kwaliteiten pp diverse niveaus 
een rol spelen. Soms gaat het om een bepaalde manier van 
fotograferen, en vestigt de fotograaf de aandacht op de 
‘surreële’ aspecten van de grootstedelijke banaliteit, of op 
de mysterieuze, duistere en primitieve wereld die achter de 
representatieve en monumentale grandeur van de stad ver
borgen ligt. Maar elders zit het surrealistische aspect in de 
wijze waaróp de foto’s worden gepresenteerd, bijvoorbeeld 
in de bladschikking van Brassai’s nachtfoto’s óf in de neven
schikking van tekst en beeld in diverse surrealistische tijd- 
schriften. Het surrealisme, dat zich al presenteerde als een 
alternatieve manier om de werkelijkheid te lézen, produ
ceerde dus bewust beelden waarvan de betekenis voortdu
rend in een spanningsveld terechtkwam. De surrealistische 
stadsfotografie, zoals die door Walker wordt geduid, kan dan 
ook worden beschouwd als een voorloper van een praktijk 
die vaak terugkeert in de hedendaagse fotografie, film en

Nieuwe Publicaties

■ Giorgio Agamben, Homo sacer. De souvereine macht en 
het naakte leven, Uitgeverij Boom - Parrèsia, Amsterdam, 2002. 
ISBN 90-5352-829-6
■ Eija-Liisa Ahtila, Fantasized Persons and Taped 
Conversations, Kiasma, Helsinki, 2002.
ISBN 951-53-2395-9.
■ Antwerpen/Bruxelles ’60. Bram Bogart, Englebert Van 
Anderlecht, Jef Verheyen, red. Dieter Schwarz, Richter Ver
lag, Düsseldorf, 2002. ISBN 3-93380777-8
■ Cornel Bierens, Schildpad met roos en mes, NAi Uitge
vers, Rotterdam, 2002. ISBN 90-70149-86-9
■ Cosima von Bonin, Fondorientierte Ausstattung, Hatje 
Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2002. ISBN 3-7757-1279-8 
■ Trisha Brown, Dance and Art in Dialogue 1961-2001, red. 
Hendel Teichler, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2002. ISBN 
0-262-20139-9
■ Claude Cahun, Ecrits, red. François Leperlier, Editions 
Jean-Michel Place, Paris, 2002. ISBN 2-85893-661-1
■ Douglas Crimp, Melancholia and Moralism. Essays on 
AIDS and Queer Politics, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2002. 
ISBN 0-262-03295-3
■ Bernard Edelman en Nathalie Heinich, L’art en conflits, 
Editions La Découverte, Paris, 2002. ISBN 2-7071-3516-x 
■ Johan Grimonprez, dial H-I-S-T-O-R-Y, met dvd, Hatje 
Cantz Verlag, Ostfildern-Rut, 2003. ISBN 3-7757-1267-4 
■ Francis Haskell, Le musée éphémère. Les Maîtres et l’essor 
des expositions, Gallimard, Paris, 2002. ISBN 2-07-076249-1 
■ Stefan Hertmans, Engel van de metaforen. Over het werk 
van Jan Fabre, Meulenhoff, Amsterdam, 2002. ISBN 90-290- 
7265-2
■ Eva Hesse, October Files, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2002. ISBN 0-262-64049-x
■ Aglaia Konrad, Elasticity, NAi Uitgevers - Editions de 
1’aquarium agnostique - argos editions, Rotterdam - 
Valenciennes - Brussel, 2002. ISBN 90-5662-273-0
■ Muntadas, On Translation, Actar, Barcelona, 2002. ISBN 
84-95951-27-4
■ De plaatjesmaatschappij. Essays over beeldcultuur, red. 
Frits Gierstbergen Wama Oosterbaan, Nederlands Foto Insti
tuut - NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002. ISBN 90-5662-283-8 
■ Wilüarn Popé.L, The Friendliest Black Artist in America, 
red. MarkH.C. Bessire, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2002. 
ISBN 0-262-02533-7 .
■ Jules David Prown, Art as Evidence. Writings on Art and 
Material Culture, Yale University Press, New Haven, 2002. 
ISBN 0-300-08431-5 < :
■ Ed Ruscha, Leave Any Information at the Signal, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2002. ISBN 0-262-18220-3
■ Thomas Schutte, Scenewright, Gloria in Memoria, In-M‘e- 
dia.Res, Richter Verlag - Dia Center for the Arts, Düsseldorf- 
New York, 2002. ISBN 3-933807-45-x
■ Michael Snow, Des. écrits 1958-2001, Centre Georges 
Pompidou-Ecole nationale supérieure des Beaux- Arts’, Paris, 

2002. ISBN 2-84056-123 . • 2
• ■AnnaTilroe, Het blinkende stof. Op zoek naar een nieuw 
visioen^ Uitgeverij Querido, Amsterdam, 2002. ISBN 90-214- 
8458-7 ..
■ Underground Theory 2002. Voorwoord bij toekomstig 
kunstbeleid, red. Marty Barneveld en Soheila Najand, Stg. 
Inter Art, Lijnkamp, 2002. ISBN 90-807388-1-6 - 

videokunst, en waarbij documentaire, subjectieve en 
reflexieve invalshoeken elkaar voortdurend bevruchten. _ 
City Gorged With Dreams: Surrealism and Documentary
Photography in Interwar Paris van lan Walker werd in12002 
uitgegeven door Manchester University Press, Oxford Road, 
Manchester M13 9NR (0161/275.23.10; www.manchester- 
universitypress.co.uk). ISBN 0719062152. (Steven Jacobs)
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden ui 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- 
natieveruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in dé 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 EUR) of een abonne- 
mentvoor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen 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

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke
Aalbekeplaats - 8511 Aalbeke 
e056/40.18.92
ma-vr 9-12u 13u30-16u
• Geert Rochus - fotografie [tot 6/2] * 
Filip Peeters - fotografie [8/2 tot 6/3]

Aalst

■ Cultured Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst
«1053/7328.11
di-vr10-12u 14-/7uw-zo14-17u :
>“Lollipop”-RegineSchumann [tot9/2]
■ Galerie Denise Van De Velde
Tmgel 7- 9300Aalst
«053/70.04.65-do^a 14u30-18u
• Jupp Linssen [tot 1/2]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 -9300Aalst
&053/71D6.46 -wo-zal3-18u
• Mo Bêcha, Regine Schumann [18/1 
tôt 2/3]
■Gater^C De Vos
Oude Gentbaan 295-297 - 9300Aalst
«053/41.37.89
do-za 14-18u w 10u30-13u30
> Cari Jacobs, Nicole Thienpont [tôt 2/2]
>‘TœtheEndofEarth”-MikkoPaakkola
- schilderijen/Heli Maki-Arvela - schil
derijen [92 tot 15/3]
■Netwerk Galerij
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst 
«053/70.97.73 - wo-za 14-18u
> “Frisco”-Francis Denys/”Tcçokosm”
- Nicolas Moulin [tot 15/2]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst
«053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
• Gilbert Swimberghe [tot 9/2]

Antwerpen

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018Antwerpen 
«03/216.30.28- wo-za 14-18u
• Wesley Meuris [tot 18/1]

■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 
«03/542.49.40- ma-za. 10-17u
• Michiel Goessens - fotografie [tot 4/2] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74-2000Antwerpen 
«03/233.13.45 - do-zo 13u30-18u 
•TomLiekens, Nick Andrews [tot 23/2] 
• deSingel

Jan VanRijswijcklaan 155-2O18Antwerpen 
«03/248.28.28-di-zol4-18u
* Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
- architectuur [21/2 tot 6/4]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 
«03/289.84.58 - di-zo ll-18u
• “Out of 51” - Frank Horvat [tot 31/1 ] 
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen
«03/231.90.56 - wo-za 14-18u
• “Untitled (The Misinterpretation of the 
Image)” - Guy Van Bossche [23/1 tot 1/3] 
■ Galerie Jos Jamar
De Burburestraat2 A -2000Antwerpen 
«03/238.6&75 - wo-za 14-18u 
>“PanamarenkoMultiplesII 1995-2002” 
[tot 1/3]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Veriatstraat 14 - 20Ö0 Antwerpen 
«03/237.11.27-di-vrl0-18uzal2-18u 
• “Soon” - Marijke van Warmerdam [tot 
18/1 ] •Ur Tzaig [24/1 tot 1/3]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 
«03/206.03.50-di-zo 10-17u
• “Voor het museum gewonnen. De 
kunst van het verzamelen” [tót 19/1]
■ KN10
Korte Nieuw straat10-2000Antwerpen 
«014/41.46.48 - do za-zp 14-17u
I Wouter Roelstraete [16/1 tot 23/2]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
«03/226.06.30- do-za 13-18u
• Haleh Redjaian [23/1 tot 1/3] • Kris 
Fierens [6/3 tot 12/4]
• Kunstgalerij Isabella Brant 

Isabella Branlstraat 71 - 2018Antwerpen 
' «03/238.40.34 -ma-vr ll-13u 14-18u 
• Gerard Vanhove, Ruud Nelissen, 
Gerrit de Morée, Çees Rijppaert [7 tot 
26/2] • Dwin Versmesse - schilderijen 
[7 tot 27/3]
•ModeMuseumAntwerpen(MoMu) 

Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
«03/470.27.70
1 “Selectie 1 : Achter de schennen” [tot 
16/2]
■Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MuHKA)
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
«03/238.59.60-di-wlQ-i7u.
• "Collectiepresentatie net interventies 
van Joël Audebert, Nathalie Brevet, 
Hughes Rochette, Gert Robijns, Maria 
Roosen” [tot 9/2] * “Eerste huwelijk” - 
Suchan Kinoshita [tot 23/2]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 
«03/237.20.19 - vr-za 13-lBu 
> “In het Justitiepaleis” - Sergio De 
Beukelaer, HansOpde Beeck, Koenvan 
den Broek, Peter De Cupere [tot 18/1] 
■ Sint-Lucaspassage
St-Jozefstraat35 - 2018Antwerpen 
«03/223.69.70 - ma-vr 10-16u 
► Frauke Dendooven-fotografie[tot21/2] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 
«03/248.0&71 - wo-za 14-18u
• Denis Tyfus [tot 18/1] * Wolfgang 
Plöger [23/1 tot 1/3]
■ Twenty/Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat88- 2060Ant
werpen
«03/226.26.20 - do-zo 14-18u
• Portus Ojomo [tot 2/2] * Vera Snykers 
[8/2 tot 2/3]
■ Van Laere Contemporary Art 
Veriatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
«03/257.14.17-di-vr 14-19uza 14-18u 
> Juan Uslé [tot 18/1] I Serse [23/1 tot 1/ 
3] • Hentie van der Merwe [6/3 tot 12/4] 
■ Volkskimdeniuseum
Gildekamersstraat2-6- 2000Antwerpen 
«03/220.86.66- di-zo 10-16u45 
“Schenking Max Elskamp” [tot 2/2]

Bierbeek

■ C.C. De Borre
Speelpleinstraat 10 - 3360 Bierbeek 
«016/46.14.00 - di-vr 9-2Iuza9-12u
• "Toscania" - Injas Devoldere [15/1 tot
11/2]

Brussel

■ Archétype
Barthélémylaan 20 - 7000 Brussel 
«02/514.21.01 - wo-za 14-18u 
• “Déstockage week-ends” - Franky DC, 
AnneDeGelas,JoDelahaut,ElsDietvorst, 
Lucas Jodogne, Peter Downsbrough, Jo
zef Legrand, Richard & Danny Venlet... 
[tot 25/1] • "SingularTime"- Jake [tot 25/ 
1] 
■ argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 
«02/229.00.03 - wo-za 14-19u 
>“HorizonsofaWorid”-MarieJoséBuiki 
[tot 15/2] > Gert Verhoeven [1/3 tot 19/4] 
■ Atelier 340 Muzeum 
de Rivierendreef340 -1090Brussel 
«02/424.24.12 - do-zo 14-19u
• “Matières grasses” - Erwan Ballan, 
Jean-François Demeure [tot 9/3]
•Atomium
Eeuwfeestlaan -1020 Brussel
Bob Verschueren [tot 31/3]
■ Center for Contemporary Non
Objective Art (CCNOA)
O.L.V. Van Vaakstraat2 -1000 Brussel 
«02/502.69.12 - vr-zo 14-18u
• “Topos/atopos/anatopos” - Michel 
Desvigne, Christine Dalnoky, Olafur 
Eliasson, Peter Downsbrough, Har Hol
lands, Manon de Boer, Jiirg Conzett [tot 
26/1] • “Earwitness 1” - Hildegard 
Westerkamp [7/2 tot 9/2] I Willy De 

Sauter, Stephanie Paulus, Ane Vester 
[22/2 tot 20/4]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060Brussel 
«02/538.90.20 - £-vr 14-17u30 za-zo 
10-17u30
I “La science de l’arf ’ - Pascal Bernier, 
Dolores Sanchez Calvo, Michel Clerbois, 
Bart Van Audenhove,... [tot 9/3]
■ Cotthem Gallery
Gróte Markt16-1000Brussel 
«02/503.28.75-di-zal2-20uzol0-16u 
I “Standard 8” - Michael Ray Charles 
[tot 15/2]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 
«02/646.31.53 r wo-za 13-19u 
* “New York USA” - Dolores Marat - 
fotografie [tot 18/1]
■ DeMuelenaere&LefevereArtGallery 

Jules BesmestrOat 95 -1081 Brussel 
«058/51.47.57.
Thomas Ritter[tot21/3(gesl. 6/2 tot 17/2)] 
■ Dexia Galerie, Passage 44 
Kruidtuinlaan 44 -1000Brussel 
«02/222.45.05 - di-zo ll-18u
I “Ik of een ander. Zelfportretten van 
Belgische kunstenaars” - Rachel Baes, 
Dirk Braeckman, Mated Broodthaers, 
Koen Broucke, Sam Dillemans, Eric 
Duyckaerts,Sophie Whetnail... [tot 26/1 ] 
■Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
«02/538.42.20 - di-zo 13-18u
I ‘The New Painting” - Elina Brotherus 
[15/1 tot 9/3]
■ Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
«02/219.44.51- wo-za 14-18u30 
► “Legal Space/Public Space: l”[tot24/3]
■ Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 
«02/735.52 Ï2 - di-vr 13u30-18u 
* Michael & Barbara Leisgen [tot 18/1 ] 
I Fabrizio Comelli [23/1 tot 14/3] 
■ Galerie Christine &IsyBrachot 
Henri Pirennelaan 16 -1180 Brussel 
«02/511.05.25-di-vr 14-18u
• “Paul Delvaux” [tot 42] .
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
« 02/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za9u30-17u
>“Point(s)devue.Figureàfleurdepeau” 
- Petrus DeMan, Jean-DominiqueBurton, 
Vincen Beeckman, Philippe Dubit.

Claude Panier... [23/1 tot 8/3]
■ Galerie Guy Ledune 
Louizalaan 74 -1000Brussel 
«02/514.09.99 
di-vr ll-18u30 za 14-18u30
• “Sans titre/Ohne Titel/Untitled" - 
Kalharin Grosse,IngoMeller.PhilipLumai 
[tot 18/1] • “De l’atelier à la promenade” 
- Claude Rutault [23/1 tot 15/3]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
«02/514.10.10 - do-za 14-18u30
I “The Locked Room” - Dora Garcia [tot 
25/1]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
«02/219.14.22 ■ di-za 14u30-18u
• Enrico Castellani [tot 18/1] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
«02/542.11.12 - di-za 12-19u 
> Robert Currie, Alberto de Michele [16/ 
1 tot 1/3]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
«02/538.08.18 - di-za J4-19u
• "International Landscape” - Hiroshi 
Sugimoto, Balthasar Burkhard, Rudolf 
Stingel, Paul Morrison, Esko Mannikkö, 
Stephen Shore, Bernard Voita, Yan Pei- 
Ming [tot 25/1] 
•

Zuidlaan -1000 Brussel 
«02/534.15.18- di-za 10-17u
• “Centre - Centrum. Foto’s over het 
leven in de stad” - Fred Barthes, Vincent 
Beeckman, Jean-Marc Bodson, Marina 
Cox, Marco Jacobs, Marc Ots, Marie- 
Françoise Plissait, Bernard Plossu. .. [17/ 
1 tot 13/4]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP) 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
«02/504.80.70 - ma-zà 9u30-19u
• Yvonne Cattier - tekeningen/ Dany 
Danino [tot 25/1]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis

Jubelpark 10-1000Brussel 
«02/741.73.00-di-zo 10-17u 
> “De zonnetempel. Met Kuifje naar 
Peru” [tot 27/4] 
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
«02/512.02.88-wo-za 14-18u 
• Bernard Villers [tot 25/1] * Sébastien 
Reuze - fotografie [29/1 tot 15/3] 
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel . 
«02/226.12.11 -di-za ll-18uvrll-21u 
•"Pieme&Gilles"[17/1tot2/3]•"Klik"‛- 
Françoise Vigot-sdiilderijen [31/1 tot 9/3] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14-1000Brussel 
«02/227.34.04 -ma-za 10-18u
• “Le secret perdu du cotps” - Francine 
Wera [tôt 28/2]
■ Looking Glass
Dansaertstraat 72 -1000Brussel 
«02/410.99.40
• “Storingen” - Walter Verdin [tot 10/2] 
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050Brussel 
«02/649.86.65■ di-za 12-18uwol2-21u 
• “Antoine Courtens (1899-1969). Art 
déco ontwerper” [tot 27/4]
■ Platform van het RHoK
E. de Thibauldaan 2 -1040Brussel 
«02/733.45.51 - ma-wo 13-17u 
• “Roger Vandaele Editie, Antwerpen” - 
ChristcpheTerlinden,Simona Denicolai 
& Ivo Provoost, Huub Vinken, Gauthier 
Pierson [tot 24/1 ] 
■ Sint-Lukasgalerü 

Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
«O2/25O.11.66-ma-vrlO-17uzal3-17u
• ‘The Collector’s House” - Peter De 
Cupere [17/1 tot 22/3]
■Stichting voor Hedendaagse 
Belgische Kunst
Cité Fontainas4 -1060Brussel 
«02/537.34.16- wo-za 15-19u 
» Michel Barzin [17/1 tot 8/2] 
•Usagexterne

Oude Graanmarkt46 -1000Brussel 
«02/502.68.09 - di-za 10-19u
* “Diamant” [tot 25/1] • “Kroniek van de 
tegenwoordige tijd. Curator Georges 

Vercheval”-fotcgrafie, video [7/3 tot 25/5] 
■ Vlaams Instituut voor het Zelfstan
dig Ondernemen
Kanselarijstraat 19 -1000Brussel 
«02/227.49.60
di-vr ll-18u za-zo 13-17u
>“HenryVandeVeldePrijzen2002”[tót 
26/1 ] • “Groeten uit Wallonië” [6/2 tot 
23/3]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 
«02^39.67.30 - di-za 12-18u
I “Labyrinth & Pleasure Gardens” - Jan 
Vercruysse/‛NewFeet"-Gert Verhoeven 

[16/1 tot 2/3] » "TEFAF Maastricht’ - 
kunstbeurs [14 tot 23/3] • Hans Op de 
Beeck [6/3 tot 20/4]
■ De JapanseToren/Chinees Paviljoen 
Van Praetlaan 44 -1020 Loken 
«02/268.16.08 - di-zo 10-16u45
“Kunst voor de oorlog in het Oude en 
Nieuwe Japan” [tot 16/2]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchierme 
«071/43.58.10 - di-zo 10-18u
• “Regards sur le monde, 1860-1914. 
Trésors photographiques du Quai 
d’Orsay’ï’JacquesDubois.L’elumineur” 
[tôt 16/2] • “Man Ray intime"P‛Rétro- 
spective Marcel Lefrancq (1916-1974)”/ 
MaryMollo [22/2 tôt 1/6]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340Damme-Sijsele 
«0498/75.43.37-za-zo 10-12u 15-18u 
» “Synthesen 2002/3” - Marie-Claire 
Gouat, Luc Deroeck, Marcel Hubin, 
ValèreLeDoumer,Robert Kayser,Didier
Vé... [tot26/1]

Deinze 

■ Museum van Deinzeen Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800Deinze 
«09/381.9670 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-12ul4-17u
• "Inzicht/Uitzicht" - Antoon De Clerck 
- schilderijen [tot 19/1]

Dearie

■MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
«09/28Z51.23 
di-vr 13-17u za-zo ll-17u
• ‘Tuinproject” - Maria Roosen [tot 

: 3Q/l]>“SwitchOver”-Elke Boon,Cel 
Crabeels, Bojan Fajfric, Damien Hirst, 
Igor & Svetlana Kopystiansky [16/2 
tot 30/3]

Eeklo

■ Kunstgalerie Mareterra Artes
Kaaistraat 10- 9900Eeklo 
«09/378.35.89- vr-zo 14-19u
I Miguel Berrocal, Pol Mara [tot 1/2]

Evergem

■ Cultuurcentrum Evergem
Weststraat 31- 9940 Evergem 
«09/35&51.00
ma-za 8u45-ll-4514-16u
* Frans Devriese - fotografie [tot 6/2] • 
Rik Van Den Bussche - fotografie [8/2 
tot 6/3]

Gent 

■ Caermersklooster - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 
Gent
«09/269.29.10-di-zo 10-17u
> “Stille schildets”-MarioDeBrabandere,
Ignace De Vos, Use D’Hollander, Alex 
Michels, Matyam Najd [31/1 tot 23/3]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
«09/267.99.99- di-zo 9u30-17u
I “Van bakeliet tot composiet Design 

met nieuwe materialen” [tot 23/2] 
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000 Gent 
« 09/222.00.33 - wo-vr 14-18u za 
10u30-18u30
• “The Motif Is Painting Itself’ - 
Christopher Le Brun [tot 25/1 ]
■ Galerij Kunst-Zicht
Overpoortstraat z/n - 9000 Gent 
«09/264.82.75 - di-do ll-15u 
• “La trahison des images” [tot 30/1 ] 
■ Kunst in het Geuzenhuis 
Kantienberg 9- 9000 Gent 
«09/220.80.20 - vr20-22uzo 14-16u 
► Smet Krie [17/1 tot 1/2] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark- 9000 Gent 
«09/240.07.00-di-zo 10-18u 
• “Maria Magdalena” [tot 6/4] 
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK) 
Citadelpark - 9000 Gent 
«09/221.17.03-di-zo I0-18u 
> Jan Fabre [tot-/I] I Annika Larsson [tot 
19/1]»Jacquesi Chartier, Leo Copers [25/ 
1 tot 13/4] 
■ Kunst Nu - Vrienden van SMAK 
Citadelpark - 9000 Gent 
«09/240.76.25
Eva-Maria Bogaert [tot 19/1] • Pieter 
Vermeersch [1/2 tot 23/3]

Hasselt

■ CIAP
Zuivelmarkt44-3500Hasselt 
«011/22.5321 - di-vr 12-18uza 14-17u
I Michel François - tekeningen, multip
les (tot 18/1]
■ Zuivelmarkt 33 - Z33
Zuivelmarkt33- 3500Hasselt 
«011/29.59.60-di-za 10-17uzo 14-17u 
> Christoph Coppens [15/2 tot 21/4]

Heist-op-den-Berg _________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg
Bergstraat z/n - 2220Heist-op-den-Berg 
«015/25.07.70 - ma-za10-20u do 10- 
17uzo 12-20u
• Karin Borghouts - fotografie [10/1 tot 
4/2] "Stillegetuigen"-Willy Roothooft, 
Dore Grandjean [8/2 tot 2/3]

Herk-de-Stad

■ G.G De Markthallen
Markt2-3540Herk-de-Stad 
«013/55.41.63-ma-dol4-17uzol4-18u
•‘Het geritsel van de Bosporus"-Mehmet
Aydogdu [19/1 tot 23/2]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 3550Heusden-Zolder 
«011/43.52.02 - vr-za 14-21uzo 14-18u
• “Statementtestamenf’-OctaveLanduyt 
[tot 26/1]

Hoeselt

■ Cultureel Centrum Ter Kommen 
Europalaan 2-3730Hoeselt 
«089/41.63.58- ma-vr9-12u 13-16u
I Wouter James - fotografie [tot 5/2] • 
Lucille Fetemans - fotografie [7/2 tot 5/3] 
I Karin Borghouts-fotografie [7/3 tot 2/4]

Kasteriee_______________________  

■ Frans Masereel Centrum Centrum 
voor Grafiek
Zaardendijk 20 - 2460 Kasteriee 
«014/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
• “Jubileumtentoonstelling” [tot 5/4]

Knokke_________________________

■ Benoot Gallery
ZeeOjk 743 -8300Knokke 
«050/61.12.37 -za-ma I0u30-18u30 
• “Abstractions II. From the Past to the 
Future” - Luc Peire, Pol Bury, Amédée 
Cottier, Jo Delahaut, Joseph Lacasse, 
Claude Pnier, Antoine Mortier, Phil 
Billen, Dan Van Severen.../”Bram 
Bogart. The Early Years (1951-1966)" 
[tot 26/1]

Atelier HSL
Atelier HSL is opgericht door de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid, SKOR 
(Stichting Kunst en Openbare Ruimte) en wordt ondersteund door Infraspeed.

Aankondiging Ideeën Prijsvraag
A DESIGN FOR PLACES LEFT 
OVER AFTER PLANNING

Krijn de Koning, Schetsontwerp Leiderdorp, 2002

Atelier HSL schrijft op 15 februari 2003 een competitie uit 
waarin zij landschapsarchitecten, architecten, stedenbou
wers, ontwerpers, archeologen, kunstenaars e.a. geïnteres
seerden met uitzonderlijke ideeën uitnodigt een plan te 
leveren voor vijf landschappelijke inpassingszones (rest- 
plekken/Places left over after planning) langs het tracé van 
de Hogesnelheidslijn-Zuid.

De prijsvraag wordt bekend gemaakt via de website van 
Atelier HSL en inschrijving op de competitie kan via de 
website. De plannen moeten uiterlijk op 15 april 2003 bin
nen zijn.
Meer informatie over Atelier HSL, de randvoorwaarden, 
het programma van eisen en de betreffende locaties aan
gaande deze competitie, zijn vanaf 1 februari 2003 te vin
den op de website: www.atelierhsl.nl

De jury bestaat uit:
- Judith Barry (kunstenaar), New York
- Tom van Gestel (artistiek leider SKOR), Amsterdam
- Fred Kaaij (stadsarchitect), Haarlemmermeer
- Kasper König (directeur Museum Ludwig), Keulen
- James Lingwood (directeur Artangel), Londen
- Paul Wintermans (architect & supervisor HSL-Zuid), 

Rotterdam
Voorzitter jury: Nelly Voorhuis (Intendant Atelier HSL), 
Amsterdam

Informatie:
uitsluitend via de website vanaf 1 februari 2003.
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•Geukens&De Vil '
Zeedijk 735 - 8300 Knokke
Z>050/62.41.92 - za-zo ll-13u 14-18u 
► Melissa Kretschmer, Cari Andre [1 tot 
31/3]

Kortrijk______ I.._______________

■ Art Concern
Handboogstmat20 - 8500Kortrijk 
© 051/61.32.91 - vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uw 14-18u
• Julia Jansen [tot 19/1]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 
(Q056/21.78.63 - di-zo 14-18u
DFilipPeeters-fotografie[tot6/2)DFrans
Devriese - fotografie [8/3 tot 10/4]

Leopokisburg____________________

■ Cultured Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg 
<D011/34.65.48 - zo-vr 14-17u
• “Chroom zonder chroom” - Luc
Daelemans - fotografie [tot 5/2]

Leuven

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestmat96 - 3000 Leuven
D016/23.03.20 
ma-vr 10-18u ar 14-17u
• “Observatorium 5 [lvnl]3 - Angelo 
Vermeulen, BoudewijnGoddeeris, Louis 
De Cordier [17/1 tot 2/3]

Liège______________________

■ Cabinet des Estampeset des Dessins 
de la VOle de Liège
Parc de la Boverie 3 - 4020 Liège 
<004/342.39.23
“Noirs & Couleurs” - Michel Barzin [tôt 
3/2]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren 
Torenstraat 1-9160 Lokeren 
<009/340.50.50 - ma-vr 10-12u 14-17u
* Claudia Tricnon - fotografie [tot 6/2] * 
Juan Vervliet - fotografie [8/2 tot 6/3]

Louvain-la-Neuve_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain- 
la-Neuve
<0010/47.48.41
ma-vr 10-18u zo 14-18u
• “Donation Meeùs. Artistes belges 
contemporains” - tekeningen [tot 30/3]

Loverval

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval
<0071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo14-18u 
* Clémence Van Lunen [18/1 tôt 22/2]

Maaseik

■ Cultureel Centrum Achter Olmen
Van Eyddaan 72 - 3680Maaseik 
<0089/56.99.53
Lucille Fere mans - fotografie [tot 5/2] 
Karin Borghouts-fotografie [7/2 tot 5/3]

Marke

•Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke
<0056/24.08.22
ma-vr 9-12u3013u30-16u
• Johan De Poorter-fotografie [tot 6/2] •
Geert Rochus - fotografie [8/2 tot 6/3]

Mechelen

■ Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang5-2800Mechelen 
<0015/29.40.00- di-zo 10-18u
► “Synesthetics. Pop & Art in Belgium”- 
Elke Boon, Stef Kamil Carlens, Eaves
dropper, Dennis Tyfus, Maarten Vanden 
Abeele, Anne Mie Van Kerckhoven... 
[tot 306]
■Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
<0015/33.63.36-zpl4-18u
► “Innerlijke grammatica”-Allart Lakke 
[tot 19/1]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930Menen
<0056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-I8u 
► Ine De Handschutter- fotografie [tot 62] 
► Johan De Poorter - fotografie [8Z2 tot 66]

Mol

■ Galerie Cum Laude
Achterpad 12 - 2400 Mol
<0014/31.00.10-vrl4-20uza-zol4-18u
► “Onvoltooide levensbeschrijvingen 
1997-2003”-KoenBroucke[19/l tot2/3]

Mons

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8-7000Mons
<0065/40.53.06-di-zal2-18uzol0-18u
►“Lego0tdel’encre”-GaoXingjian[14/ 
1 tot 306]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
<0064/21.21.93 - di-zo 10-18u
► “Liberchies, entre Belgique et
Germanie” [tot 26/1 ]

Namur

■ Service de la Culture de la Province 
de Namur - Maison de la Culture 
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
<0081/22.90.14 - dagelijks 12-18u 
► Georges Weemaels, Thierry Lenoir, 
Fremok [tot 9/2]

Oostende

■ Pick’s Art
Christinastraat 99 - 8400 Oostende - do- 

vr 16u30-19u za-zo 14-19u
► “Het water vloeit waar het vloeien wil” 
-JoostColpaert-schilderijen [15/2 tot 6/4]
■ ProvinciaalMuseum voor Moderne
Kunst
Romestraat 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
Tiegemstraat 6 A- 8553 Otegem 
<0056/64.48.93 - wo-do za-zo 14-18u vr 
9-12ul3-18u
► “Alpen” - Josef Felix Müller [tot 30/1 ] 
► “Arco 2003” - Panamarenko - kunst
beurs [12 tot 18/2] • ‘Thomas Lange - 
1983-2003” [9/2 tot 23/3]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-
Truiden
^011/69.39.90 - zo-vr 14-17u
► Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
5/2] • Wouter Jamees -fotografie [7/2 tot 
5/3]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 
<0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
* Nathalie De Cotte, Alain Janssens, 
Anne-Marie Kienes - schilderijen, foto
grafie, sculpturen [tot 2/2]

Strombeek-Bever

■ CultureelCentrumStrombeek-Bever

Gemeenteplein z/n -1853 Strombeek- 
Bever
<002/263.03.43 - dageüjks 10-22u
► ‘Playtime. Computerspelen” [tot 2/2] •
Dany Deprez [14/2 tot 9/3]

Tielt

■ Cultureel Centrum Gildhof 
Sint-Michielstraat9 - 8700 Helt 
<0051/40.29.35 - ma-vr 9-I2u 14-17u 
► Frans Devriese-fotografie [8/2 tot 6/3] 
► Rik Van DenBussche-fotografie [86 
tot 10/4]

■Galerie CD
Kortrijksestraat 44 - 8700 Tielt 
<00475/2889.29 -do-zal5-18u -
► Nina Haveman [2/2 tot 296]

Turnhout

■ Cultuurcentrum De Warande
Warandestradt42 - 2300 Turnhout 
<OO14/41.94.94-di-zal4-18uz01O-12u 
14-18u
► Els Van den Veyver [tot 26/1]

Wevelgem

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
<0 056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
► Juan Vervliet - fotografie [tot 6/2] ► Ine
DeHandschutter-fotografie[8/2tot66]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fiir Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<00241/180.71.04-di+do 10-17wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
» "Kunstpreis Aachen 1983-2002” - 
LucianoFabro.AJL Penck, RichardLong, 
Hya Kabakov, On Kawara, Christian 
Boltanski, Katharina Fritsch, Richard 
Tuttle... [tot 9/2] ► “Adieu Avantgarde, 
Wilkommen zu Haus” - Roland Boden, 
Tobias & Rafael Danke, Martin Eder, 
Anton Henning... [7/2 tot 20/4]

Baden-Baden

■ StaatlicheKunsthalleBaden-Baden 
Lichtenlaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<007221/232.50 - di-zp ll-18u
► “Disimile. Prospektionen: Junge 
Europaische Kunst” [tot 16/2]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau 
<002824/95100
zp-do 10-18u vr 10-21u
► ‘Torso der Frau” - Wilhelm Loth [tot 
26/l]»“WolfgangSchulte(1911-1936)” 
- tekeningen [19/1 tot 9/4] ► “Theo. Eine 
Retrospektive" [9/2 tot 27/4]

Bertin

■ Biiro Friedrich
Holzmarktstrasse 15-18, S-BahnArches
- 10179 Berlin
<0030/20.16.51.15
di-za 14-19u zo 14-16u
► Jalal Toufic [tot 25/1] ► "Lebendige 
Archive” - Katrin von Maltzahn, Heidi 
Specker, Guillaume Paris, Michael 
Schmidt [tot 15/2]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhoferstrq/le 13 -10785 Berlin
<0030/254.00.20 - wo-ma lO17u
► "Bauhaus-Möbel. Eine Legende wird 
besichtigt” [tot 106]
■ Bertinische Galerie
Methfesselstrasse 28-48 -10965Berlin
<0030/7890.26.00 - di-zo 10-18u
► Teh tin’s. Selbstbild, Menschenbild, 
Welttild”[tot-/4]

Bonn

■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<00228/77.62.12- di-zo 10-18u 
► “Ernst Wilhelm Nay” [tot 16/2] ► “Die 
Briicke. Meisterwerke des Expressio- 
nismus aus [tot 23/2]
■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21U do-zo 10-19u
► “PetitPalais Paris. Glances into the 18th
Century” [tot 6/4]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring22 - 53119Bonn 
<00228/69.39.36
di-zo ll-17udoll-19u
► Viola Klein, Kiron Khosla [tot 19/1] ► 
“Some Time Later” - Eran Schaerf [tot 
26/1] DPeterPiller[12/2tot23/3]DMark
Dion [12/2 tot 306]

■ August Macke Haus
BomheimerStrasse 96 - 53119Bonn * 
<00228/65.55.3iwP, ni/ ml • 
di-vr14u30-18u za-zo H-17u l ■ 
►‘TatjanaBarbakoff.TanzerinundMuse 
(1899-1944)” [tot 23/2]

Duisburg ; -nivrÀoHtfcj’.

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
<00203/283.26.30 
di-za ll-17uzo 10-18u
► Jessica Stockholder [tot 26/1] • 
“Wilhelm Lehmbruck. Grabmâler” 
[tot 9/2] ► “Stephan von Huene 
(1932-2000). Tune the World” [16/ 
2 tot 30/3]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-West
falen
Grabbeplatz 5-40213 Düsseldorf 
<00211/83.81.130 
di-zp 10-18u vr 10-20u
► “On The Spending Money Tendai/’ - 
Jessica Stockholder [tot 26/1 ]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Stiindehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
<00211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zp ll-18u
• “Griinspan” - Daniel Richter - 
schilderijen [tot 19/1] • Magnus von 
Plessen - schilderijen [tot 16/3] ► 
"Startkapital. Ausschnitte aus den 
Sammlungen Speck und Schür- 
mann” [tot 27/4] ► Rodney Graham 
[15/2 tot 25/5]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Dusseldorf 
<00211/89.962.60
► ‘Tableaux historiques. A Graphic 
Cycle of the French Revolution” [tot 8/ 
2] • “Glass Culture in the Orient” [18/ 
1 tot 6/4] ► “The Endless Enigma. Dali 
andtheMagicianof Multiple Meaning" 
[22/2 tot 8/6]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 -26721 Emden 
<0021/209.95
dil0-20u wo-vr 10-17u za-zp ll-17u
► “Der Akt in der Kunst des 20. 
Jahrhunderts" [tot26/l] ►“JeanTinguely 
(1925-1991)” [8/2 tot 11/5]

EssMtgeri"___________________

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zp ll-18u
► “Von Schimaren und anderen 
Menschen”[totl9/l]>“Encyclomania” 
- Mark Dion [tot 2/2]

Frankfirrt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.9882.20
wo-za ll-22u di+zp ll-19u
► “Henri Matisse. Die Scherenschnitte" 
[tot 26] ► “Lieber Maier, male Mir.. 
Radikaler Realismus nach Picabia" - 
Luc Tuymans, Neo Rauch, Sigmar 
Polke, Martin Kippenberger... [14/1 
tot 6/4]
■ Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 Frankfurt am 
Main
<0069/605.00830
di-zp ll-18u wo ll-20u
► “Phases+Versions”-RenéeGreen [tot 
26/1]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 FnanlfurtamMain 
<0069/219314.0
di-vr 12-20u za-zp ll-18u
► "deutschemalereizweitausenddrei" - 
Jonathan Meese, Birgit Megerle, Klaus 
Merkel, Stefan Müller, Jutta Koether, 
Andreas Hofer... [15/1 tot 13/4]

Hamburg_______________________

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

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover : 
<00511/32.45.94
di-zp ll-17uwo-'ll-21u '
• “On Stage” - Birgit Brenner, Christoph 
Büchel, Janet Cardiff & George Bures 
Miller, Stefan Exler, Rodney Graham, 
Ross Sinclair... [14/12 tot 26/1] ► Luc 
Tuymans [96 tot 27/4]

Karlsruhe 

•Zentrum fiir Kunst und Medien- 
technologie
Lorenzstrasse 19 - 76135 Karlsruhe 
<00721/81.00.0 
wo ll-20u do-zp ll-18u
► “Future Cinema. The Cinematic 
Imaginary after Film” [tot 306]

Kassel

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
<00561/707.27.20
di-zp 10-18u do 10-20u
► “Video Quartet’ ’ - Christian Marclay 
[18/1 tot 166] ► “Fluxus. Eine lange 
Geschichte mit vielen Knoten. Fluxus in 

Deutschland 1962-1994” [tot 166]

Köhi

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
<00221/221.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zp ll-18u 
►PeterRschli&David Weiss/”122x 122 
Gemalde auf Masonit” - Per Kirkeby [tot 
19/1 ] ► Hans Peter Feldmann [tot 26]
■ Museum für Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
<00221/940.518-0 
di-zo ll-17udo ll-20u
► “Neuerwerbungen 1992bis 2002” [tot 
26/1]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798Krefeld 
<002151/975.580 - di-zo ll-17u 
► “Sand in the Vaseline. Artists’ Books 
1980-2002"Z’[tot9/2]

München

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 40 - 80333 München 
<0089/23.80.50 
di 10-20u wo-zp 10-17u
►“Exemplarisch. KonstruktiommdRaum 
in der Architektur des 2O.Jahrhunderts” 
[tot-/2]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fiir 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster 
<00251/59.07.01 - di-zo 10-18u
► Wolfgang Winter & Berthold Hörbelt 
[tot 23/2] ► “Zerbrochen sind die Fesseln 
des Schlendrian. Westfalens Auftiuch 
in die Moderne” [tot 166]

Nfimberg_______________________

■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zp 10-18u
»‘TheDefetGift”[tot26]

Segai

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Siegen
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
<00271/405.77.10
► Gregor Schneider [tot 166] 
“Landschaften. August Sander undTho- 
mas Struth” [tot 306]

Stuttgart

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Strafte30-32- 70173
Stuttgart
<00711/212.40.50
di-zo 10-18u do I0-21u
►“EdouardManetunddielmpressionisten” 
[tot 96]

Ulm

■ Stadthaus Uhn
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm 
<00731/161.77.40
ma-vr 9-18ù za-ZP 11-18U
►“Hausordnungen”-JacquelineHassink, 
Matthias Müller, Andrea Geyer, Monica 
Bonvicini... [tot 26/1]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
CharlesEamesstrqPe1 -79576WiilamRhein 
<007621/7022.00 
di-vr 14-18u za-zp 11-17u
► “Light Reaching for the Mochi” - Ingo 
Maurer [tot 10/8]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53- 38440 Wolfsburg 
<005361/266.90
wo-za ll-18u di+zo ll-20u
► “Blast to Freeze. Britische Kunst im 20.
Jahrhundert” [tot 19/1]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de
Vassivière en Limousin
He de Vassivière-87120Beaumont du Lac 
<005.55.69.27.27-dageüjks ll-18u 
► “Pauvres de nous”/Adel Abdessemed
[tot-6]

Calais

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais
<00321.46.77.10- di-zo 14-18u
► “Jardins nomades”-Michel Wolhfahrt 
[tot 2/2]

Define

■ Centre d’art contemporain La 
Synagogue de Dehne
Rue Poincaré33 - 57590Delme 
<003.87.01.43.42 - wo-za 14-19u 
> “Silent Gliss" - Stéphane Dafflon [tot 
19/1]

Marseille

■ Ateliers d’Artistes de la Ville de 
Marseille
BoulevardBoisson11-19-13004MarsetUe 
<004.91.85.42.78 
di-za 14-19u
► “Un monde presque parfait” - Michèle 
Sylvander/”The Monster Show” - Lee 
Bui [tot 16/2]
■ GaleriescontemporainesdesMusées 
de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 -13008Marseille 
<004.91.25.01.07
“Distorsions et glissements de sais” - 
Chris Burden, François Curlet, Wim 
Delvoye, Jef Geys, Raymond Hains, 
Carsten Hölla, Ann Veronica Janssens, 
Gabriel Orozco, Philippe Ramette/”The 
Monster Show” - Lee Bul/’Un monde 
presque parfait” - Michèle Sylvande [tot 
16/2]

Metz

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier; Rue des Trinitaims 1-Metz
<003.87.74.20.02
wo-zo ll-19u
► “Parcours de choix. Une sélection des 
Amis dans lacollectionduFrac Lorraine” 
[tot 2/2]

Mouans-Sartoux _______

■ Espace de I’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
<004.93.75.71.50 - wo-ma ll-18u
► “Nouvelle simplicité. Art construit et 
architecture suisse contemporaine" [tot 26]

Nantes

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
RueGeorges-Clémenceaul0-44000Nanies
<002.40.41.65.65 -wo-ma 10-18u
•“Hors-jeu”-Annette Messaga[tot 27/1]

DEWEER 
ART 
GALLERY

Deweer Art Gallery presenteert de one-man show
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“Thomas Lange / 1983-2003”
een overzicht van 20 jaar samenwerking met de Berlijnse 
kunstenaar, aan de hand van tekeningen, schilderijen en 
sculpturen

8 februari - 23 maart 2003

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 / www.artsite.be/deweer
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Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
<£04.92.07.73.80 - di-zp 14-19u
• Martin Walde, Virginie Bane, Jean- 
Baptiste Ganne, Arnaud Maguet [25/1 
tôt 30/3]

Paris

■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38-75003 
Paris
<£01.42.71.38.38 - wo-zo 14-19u
• "Mursollaici" - Nevin Aladag, 
Emmanuelle Antille,JohnM.Armloeder, 
Pipilotti Rist, Thomas Hirschhorn, 
Matthias Poledna, Christoph Draeger... 
[tot 30/3]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
© 01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-w!0-19u
I “Magritte” [11/2 tot 9/6]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné23 - 75003Paris 
£01.42.72.21.13-di-w!0-17u
• “L’Art de la soie, des ateliers lyonnais 
aux palais parisiens, Prelle 1752-20027 
"Pierre Bobot (1902-1974), maître- 
laqueur parisien” [tôt 23/2]
■ Maison Européenne 
de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 
£01.44.78.75.00 - wo-w ll-20u
• Ikko Narahara, Markus Raetz [tot -/2]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
£01.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u
• Roland Barthes [tot 10/3] • “Louise 
Bourgeois - James Lee Byars. Il disparut 
dans le silance total”/”Otto Dix (1891- 
1969). Dessins d’une guerre à l’autre” 
[15/1 tot31/3]>UgoRondinone [26/2 tôt 
28/4] » Philippe Starck [26/2 tot 12/5] 
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
£01.53.59.12.40 - di-w 13-19u
* “Lauréats du Prix de Rome” [30/l tot 
9/3]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008Paris 
£01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u 
•‘FunHouse"-MartineAballéa/‘Befor 
and After” - Franck Scurti/Vaclav Strati! 
[tot 24/2] » Moly Sabata [12/3 tot21/4] » 
Kyoichi Tsuzuki, Federico Patellani [12/ 
3 tot 1/6]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009Paris 
£01.48.74.95.38 
di-wl0-17u40
• "François-Désiré & Emile Froment- 
Meurice (1802-1855/1837-1913). 
Orfèvres romantiques” [4/2 tôt 15/6] 
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
£01.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo ll-19u
>“Delarepésentationàl’action”-Pablo 
Leon de la Barra, Johanna Calle, Wilson 
Diaz, Pilar Echezarreta, Fabrice Gygi, 
Charlotte von Poehl... [tot 16/2]
■ Musée Galliera-Musée de la Mode 
de la Ville de Paris
Avenue Pierre-Ier-de-Serbie 10 - 75116 
Paris
£01.56.52.86.00- di-zo I0-18u
• “Henry Clarke (1918-1996). Photo
graphe de mode” [tôt 2/3]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
£01.53.67.40.00
di-vr 10u-l 7u30 za-ZP 10u-19u
• Steve McQueen [tot -/3] • “Retrospec
tieve Francis Picabia (1879-1953)” [tot 
16/3] • “Une sélection de Malevitch des 
collectionsdu Stedelijk. Amsterdam” [tôt 
74]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
£01.40.20.50.50
do-zp9-18u ma+wo 9-21u45
“Mémoires du visible. Cuivres et 
estampesdelaChalcographiedu Louvre” 
[17/1 tôt 14/4] • "Chaouabtis. Des 
travailleurs pharaoniquespourl'étemité” 
[7/3 tot 30/6] • “Le Louvre en 
métamorphose. Photographiesdumusée” 
[17/1 tôt 29/9]

■Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343
Paris cedex 07
£01.40.49.48.84- di-zo 10-18u
• "Chefs-d’œuvres de la collection photo
graphiques du Musée d’Orsay” [tot 232]

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

■ Centre d’Art Contemporain. Parc
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
£03.86.90.96.60 - wo-zo 14-18u 
► ‘Where Are You?" - Olga Kisseleva 
[tot 2/2]

Quimper

■ Le Quartier
Place dul37èR.L- 29107Quimper 
£02.98.55.55.77-di-zal0-18uzol4-17u 
• “Citizen Game” - Luc Deleu, Sven
Pahlsson, Paul No [18/1 tot 9/3]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
£03.26.05.78.32 - di-zp 14-18u
• Aernout Mik, Jean-François Texier 
[24/1 tot 23/3]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
£02.99.22.27.27-ma-vrl3u30-20uwo
9-20u za 10-12u 13u30-18u
* “Aujourd’hui, demian, toujours, peut- 
être, enore, mais” - Dominique Dehais 
[tot 17/2] • "Femmes militantes des Bal
kans” - Philippe Bazin [10/1 tot 26/2]

Roubaix

•EspaceCroisécentred’artcontemporain 

Grand Place - Roubaix
£03.20.66.46.93 - di-zo 14-19u
• “Tu avais oublié, non?” - Joël 
Bartoloméo [tot 1/3]

Tourcrang y-. -

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
£03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
>“2000et3Tableaux,200collectionneurs 
pur l’an 2003"/"Collection Yves 
Brochard”-Jiri-GeorgDokoupil. Daniel 
Johnston, PhiiippeMayaux, Alain Séchas, 
Phi lippe Perrot [tôt 3/2] > “Henry Moore: 
Heads, Figures and Ideas" [tôt 17/3]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
AUéeduMusée l -59650Villeneuved’Ascq 
£03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
> “Sans commune mesure. Imageet texte 
dans l’art actuel” - Martine Abbaléa, 
John Baldessari, Victor Burgin, Philippe 
Cazal, Jochen GerZ, Jenny Holzer, 
Philippe Parreno, Martha Rosier... [tot 
19/1]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
£ +352/22.50.45 - wo-ma 10-18u
D’LivingPicturesandOtherHuman Voices
1992-2002” - SylvieBlocher [tot 16/3]

Groot-Brittannië

Edinburgh_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh
£0131/332.22.66-ma-zalO17uzol4-17u
• “The Vaughan Bequest of Turner 
Watercolours” [tot 31/1] • “The Print in 
Italy 1550-1620”[21/2tot27/4]»“Degas 
and the Italians” [tot 29/2]
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
£0131/624.62.00 
ma-zal0-17uzpl4-17u
• ‘The Pleasure of Patronage” [tot 2/2] I 
“SculpturesofIjfe”-DuaneHanson [tot 
23/2]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
£0113/234.31.58 - dagetijks 10-17u30
wo 10-21U
> Simon Periton [tot 16/3]»‛Try and See It 
Your Way” - Job Koelewijn [8/2 tot 4/5] * 
"RefashioningtheFigure:GastonLachaise 
(1882-1935) and ‘Elevation’” [8/2 tot4/5]

London

■ Victoria Miro Gallery 
16 Wharf Road - NI 7RW London 
£020/7336.8109-di-za!0-18u 
>"Rijksakademie”-Lais Arrhenius, Hans 
Broek, Thomas Demand, MeschacGaba, 
Carla Klein, Kiki Larners, Hans Op de 
Beeck, Fiona Tan... [tot 8/2]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
£020/78.87.86.87-vr-za 10-22uzp-do 
10-18u
• Eva Hesse [tot 9/3] • ‘The Unilever 
Series”-Anish Kapoor [tot 6/4] > “Retro
spectieve Max Beckmann(l 884-1950)” 
[13/2 tot 5/5]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 
£020/78.87.80.08-dagelijks 10-17u50 
►“RetrospectieveThomasGainsborough 
(1727-1788)”[totl9/l]»AnyaGallaccio 
[tot20/l]l“MarcusGheeraertsIi(1561- 
1636). Elizabethan Artist’ [tot 20/4] • 
“OutofBlue”-ZarinaBhimji[l/3tot27/ 
4] • “Constable to Delacroix: British Art 
and the French Romantics” [5/2 tot 11/5] 
• “Days Like These. Tate Triennial 
Exhibition of Contemporary British Art 
2003” - Kutlug Ataman, Nathan Coley, 
Gillian Camegy,Ian Davenport, Richard 
Deacon, Peter Doig, Mike Marshall, 
George Shaw... [26/2 tot 26/5] 
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V0DS London 
£0171/439.74.38 - ma-zp 10-18u 
• “Aztecs” [tot 11/4]

Oxford 

■ Museum of Modem Art
30 Pembroke Street - OXI IBP Orford 
£01865/72.27.33-£-zpll-18udoll-21u 
• “Veil” - Faisal Abdu'Allah, Kourush 
Adim. AES art group, Jananne Al-Ani, 
Ghada Amer.FarahBajull.ShirinNeshat, 
Emily Jacir, Elin Strand... [tot 26/1]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2-7607ZD Almelo 
£0546/84.33.88-di-zp 13u30-17u 
• “Canvas. Five Centers. Hedendaagse 
kunst van buiten Europa” [tot 16/2]
■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607 BN Almelo 
£0546/53.11.12
“Country Life” - Lin de Mol [tot 19/3]

Ahnere

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 -1325ALAlmere 
£036/537.82.82
wo za-ZP 12-17u do-vr 12-21u
* “It’s Unfair!" - Henry Bond, Angela 
Bulloch, Klaar van der Lippe, Allen 
Ruppersberg, Barbara Visser, Berend 
Strik. Inez van Lamsweerde... [tot 16/3]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht36-3811Amersfoort 
£033/461.40.88-di-vrll-17uza-zpl2-17u
• ‘Tegen de tijd” - Armando, Isaac 
Applebaum, Susan Feindel, Adrian 
Göllner, Mary Riter Hamilton, Steve

Topping... [tot 16/3]
■ Centrum Beeldende Kunst
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
£033/461.87.46
di-vr 10-17U za-zp 13-17u
• “Het reservaat” - Robbie Cornelissen 
[tot 23/2]
■ Museum Flehite
Westsingel50-3811 BL Amersfoort 
£033N61.99.87-di-vrl0-17uzarZP14-17u 
>“JoKoster(1868-1944).Een zwervend 
bestaan” [1/3 tot 25/5]

Amstelveen

Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
£020/547.50.50 - di-zp ll-17u
I “Fernando Garcia Ponce. Mexicaans 
avant-garde schilder"PFocus Paris. Beke- 
ringtot: abstract’ [tot 2/2] > “Poems to Life” 
- Sam Middleton [tot 11/2] >‘Lotti van der 
Gaag. Pionier in de beeldhouwkunst’ [14/ 
2 tot 13/4]>“AsgerJom. Europese meester 
uit Denemarken” [7/2 tot 27/4]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
£020/641.57.54 - do-zo 13-17u 
► Bob ten Hoope [30/1 tot 9/3]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
£020/320.92.42-do-za 13-17u30 
> “www.adkactuelekun.st nl”-kunstenaars 
vandegalerie[tot22/22]ÏMarenaSeeling, 
Rosa Lachenmeier [28/2 tot 29/3]
■ Amsterdams Centrum voor Foto
grafie
Bethaniënstraat 9 • 1012 Amsterdam 
£020/622.48.99 - wo-za ll-17u
• Vincenzo Castella [15/2 tot 22/3]
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
£020/523218.22 - ma-vr 10-17u zp-zp 
ll-17u
• “Kopstukken. Amsterdammers gepor
tretteerd 1600-1800” [tot 26/1] ►“Zwart
wit kleur. 1000 foto’s van Amsterdam 
1945 tot nu” [21/2 tot 5/5] • “Amster
dams zilver” [31/1 tot 17/8]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
£020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
► Ubaldo Sichi - schilderijen, objecten 
[tot 2/3] • Esther Levigne - schilderijen, 
installatie [8/2 tot 2/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
£020/422.04.71- di-zp ll-17u
► “Handheld” - Albert van Westing [tot 
26/1] • ‘Loud & Clear” - Pipilotti Rist, 
Viktor&Rolf.Saatchi&Saatchi,Mariene 
Dumas; Ryuichi Sakamoto, Pierre 
Huyghe, Pierre Bismuth, Aernout Mik, 
Gillian Wearing, Yello, John M. Arm- 
leder... [30/1 tot 9/2] • “The Death of 
Abbé Faria”-Ryan Gander [23/2 tot 6/4] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
£020/625.56.51 - di-zp ll-18u
• Eija-Liisa Ahtila [17/1 tot 23/3]
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam
£020/622.90.14-di-zal0-20u30zpl3-17u 
► “Below and Opposite Right Top Left 
Bottom”-EIkeBoon[tot2É/l]FT(h)ree” 
- Dirk Hendrikx, Maquette XXX [7/2 tot 
30/3]
■ De Nieuwe Kerk
Grâvenstraât 17 <r-1012 Amsterdam 
£020/626.81.68 - ma-zp 10-18u 
•"Derijkdom van Stroganoff.Het verhaal 
van een Russische familie” [tot 21/4] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
£020/422.17.27-wo-za 13-18u
► “Vertellen” - Albert van Westing/ 
"Martyrs” - Armen Eloyan [tot 5/2] 
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A - 1016LZAmsterdam 
£020/530.49.94 
di-za 13-18u zp 14-17u
► “1st Colour Room” - George Korsmit 
[tot 18/1]
■ Filmmuseum
Vondelpark 3 ■ 1071 AA Amsterdam 
£020/589.14.00 - Lauwaert 
“Filmmuseum Biënnale; See the Sound, 
Hear the Image” [23 tot 27/4]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
£020/551.65.00 - dageUjks 10-17u 
► “Portraits” - Mario Testino [tot -/2] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
£020/330.20.66-di-za 11-18U
► “ARCO ‘03 Madrid” - kunstbeurs - 
Yael Bartana, Carlos Amorales, Alicia 
Framis, Barbara Visser [13 tot 18/2] • 
Gallery open by appointment [20/1 tot 
21/2]Hohannes Schwartz/The Bakery: 
Electric Himalaya” - Jennifer Petterson 
[22/2 tot 22/3]

■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
£020/620.47.58 
wo-vr 10u30-18u za 14-18u
► “Het flatscreenproject 7 filmische gedich
ten 1971-2002" - Ger van Elk [tot 18/1] » 
Wim Janssen - schilderijen [25/1 tot 1/3] 
■ GalerieFerdinandvanDieten-d’Eendt 
Spuistraat270-272-1012VW Amsterdam 
£020/626.57.77- do-za ll-18u 
► “Verhoogde aandacht” - Hans Aars
man, Henk Jonker, Saverio Lucariello, 
Vivan Sundaram, Henk Visch [tot 25/1] 
► Iris Kensmil [1/2 tot 8/3] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 
£020/423.30.46- di-za 13-17u30 
►“Groepstentoonstelling. Kunstenaars van 
de galerie”/’Playstation” - Scott Myles 
[tot 15/2] ► Jennifer Tee/‘Playstation" - 
John Hodany [22/2 tot 29/3] 
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam 
£O2W418.7O.O3 - wo-zp ll-17u30 
► “Videofestival” - Jennifer Petterson, 
Filip van Dingenen, Bastiaan Serie, Tho
mas Agge... [24 tot 26/1] ► Christina 
Kokou- schilderijen [tot 5/2] ► “Fotogra
fen van deze tijd” [14/2 tot 5/3] ►Antony 
de Baat - schilderijen [7/2 tot 12/3] 
■ Galerie Josine Bokhoven 
Prinsengracht 154 - lOlöHAAmsteidam 
£020/623.65.98 - di-za 13-18u 
► Hans Landsaat - schilderijen, tekenin
gen [tot 21/1] • Marie-Luc Grall - schil
derijen [24/1 tot 25/2] 
■ Galerie Paul Andriesse 
Prinsengracht 116- 1015EAAmsterdam 
£020623.6237-di-vrll-18uzaI4-l8u 
►Lidwienvande Ven [tot 8/2] ► Vincenzo 
Castella [15/2 tot 22/3] 
■ Gate Foundation
Lijnbaansgracht 322-323 - 1017 DS 
Amsterdam
£020/620.80.57-ma-vr 10-I7u
► “A Short History of Dutch Video Art” 
[8/2tot8/3]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 1016EKAmsterdam 
£020/531.89.89 -di-za ll-17u 
► Naoya Hatakeyama [tot 23/2] ► 
“Mindscapes” - Jacqueline Hassink [1/3 
tot 1/6]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam
£020/622.17.32 - wo-za 13-17u30 
►“FellowTravellers”-RonHooghiemstra, 
Par Strömberg, Joris van der Horstftot 25/ 
l]>DavidBade,PamEmmerik, Charlotte 
Schleiffert, CA Wertheim [1/2 tot 1/3] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
£020/624.17.77 
wo-zo 14-20u
► Yee Ling Tang/’De ontmoeting” ) 
Joostvan den Borek, Janna Dekker, Katja 
Devlamynck,RogierOversteegen,Laura 
Samsom Rous [tot -/3]
• Rijksmuseum
Stadhouderskade42-1071ZDAmsterdam 
£020/674.70.00 
ma-zp 10-17u
►“De Nederlandse ontmoeting met Azië 
1600-1950”[tot9/2]»“HendrickGoltzius 
(1558-1617). Tekeningen, prenten en 
schilderijen” [7/3 tot 25/5] ► “Gespierd 
brons. Beelden van Willem van Tetrode 
(1525-1580)” [7/3 tot 25/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam 
£020/573.29.11 
di-zp ll-17u
►“Seasons in theSun”-FranzAckermann 
[tot 19/1] ► ‘Ten Years” - Tracey Emin 
[19/10 tot 2/2] » "In Two Minds” - 
Aernout Mik & Toneelgroep Amster- 
dam-theatervoorstelling [tot 8/2] D"Life 
in a Glass House. Gemeentelijke kunst- 
aankopen Amsterdam 2002” [tot 16/2] 
■ Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
£ 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot zonsopgang
“Laurien, March 1996/Laurien,Septem
ber 2001 (projecties)” - Manon de Boer 
[tot 2/2]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071 CXAmsterdam 
£020/570^2.52 - dagelijks 10-18u 
► “Japanse beestenboel” - prenten [tot 26/ 
1] • “De keuze van Vincent Van Goghs 
Musée imaginaire” [14/2 tot 15/6]

■ VrijeUniversrtât, Vakgroep Kunst
geschiedenis
De Boelelaan 1105 -1081 Amsterdam 
£020/444.63.60 - ma-vr 9-22u30za 9- 
15u30
► “United in Passion” - Dunstan Coire 
Low, Patrick Ross, Hester Slingenberg 
[tot 31/1]
■ W139

Warmoesstraat 139 -1012 JB Amster
dam
£020/622.94.34
wo-zo 13-18u
► “At Least Begin to Make an End. Strip, 
Revert and Dewind” - Anne de Vries, 
Endre Koronczi, Geert Goiris, Michael 
Sailstorfer, Tazro Niscino [tot 23/2]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
£026/351.24.31
di-za 10-17u zo ll-17u
• “30 jaar sieradenontwerp door Ruudt 
Peters”/”Het ontstellende werk van Ad 
Gerritsen” [tot 19/1] ► “Mooie woor
den. Installaties van beeldend en woord
kunstenaars” - Mark Manders, Dyane 
Donck, Roland Schimmel, Jake de Vos, 
Melle Smtes, Wilma Sommers... [tot 
2/2] ► “In het licht van Alassio. Edgar 
Femhout (1912-1974) neorealisf’ [tot 
16/2] » “Ali Goubitz (1904-1975). De 
volmaaktheid van het allerkleinste” [tot 
23/2]

Bladel

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
£0497/3869.14 - vr-zo 13-17u
• Nicole van den Biggelaar, Jörg 
Zimmermarm-schilderijen,glasobjecten 
[tot 16/2] • Theo Kuijpers, Jan W. 
Goossen - schilderijen, sculpturen [21/2 
tot30/3]

Breda

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan8-4811 DK Breda 
£076/530.31.00 - ma-za 13-18u
► Jan Decleir [tot 30/3]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22-4811GH Breda 
£076/529.99.00
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
► Roy Villevoye & Jan Dietvorst/’Mor- 
bus Sacet” - Erszébeth Baerveldt/’Ne- 
derland viert fees’ ’ - Morad Bouchakour 
[26/1 tot 16/3]
■ Nieuwe Brabantse Kunststichting 
Reigerstraat 16 - 4811XB Breda 
£076/520.53.33 - di-zo 13-17u
► “Kiz Part 1. Kunstenaarsinitiatieven in 
Brabanf’[16/1 tot 2/2]

Burgh-Haanstede _______

■ Galerie Jan Eikenaar
Zuidstraat 16- 4328AD Burgh-Haan- 
stede
£0111/65.45.44 - wo-vr+zo 13-17u
► Ad Timmerman, Wim Landsman - 
schilderijen, objecten [tot 25/1]

Den Haag ____________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43-2517Den Haag 
£070/338.11.40- di-zo 14-22u
► “Fotografen in Nederland 1852-2002” 
[tot 72]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan '41 - 2517 HV Den 
Haag
£070/338.11.11 - di-zo ll-17u
► ‘Wonen op de Kaap en in Batavia 
1602-1795” [tot 9/2] ► “Raoul Hynekes 
(1893-1973) [tot 16/2] » “Beter één vo
gel... Recente aanwinsten” [tot 23/2] • 
TsaacIsraëlsindemode”/BemardFrize 
[tot 9/3] • “Poppen, maskers en zelfpor- 
tretten” - Wouter van Riessen [tot 16/3] ► 
“Snow-white in Fashion” [16/11 tot 30/ 
3] ► “Mondriaan: Op weg naar abstrac
tie” [tot 20/4] • “Emil Nolde ai ha 
expressionisme” [8/3 tot 1/6]
■ HCBK Stroom - dependance 
Toussaintkade 55 - Den Haag 
£070/365.89.85-di-za 12-17U
• André Kruijsen - installatie [19/1 tot 
16/2]
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■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
D070/365.89.85 - ma-za 12-17u
• “The Archives Project 1986-2002 & 
Spui DenHaag2002”-Tadashi Kawamata 
[tot 18/1]D"De stad, de kloof en de regels. 
Jonge ontwerpers in Transvaal Dan Haag 
en Belgrado” [6/2 tot 74]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer

< D0572/39.14.34 - di-zp ll-17u
• ‘'Transparantie” - Moritz Bösiger, Ton 
van den Boomen, Jean Le Noble, Peet 
Verrijn.MaijoleinMandersloot, Simone 
Zaugg... [tot 2Z2]

Diepenheim
■ Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestmat 17- 7475AA Diepenheim 
<00547/35.21.43
di-vr!2-17u za-zp 14u30-17u
► Cor van Dijk [tot 2/2]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
<0078/631.4689
wo-za 12-17u do 12-21 u
► "Scopofilia" - Céline van Balen. Sara 
van der Heide, Gertjan Koeken, Albert 
van Westing, Ina van Zyl [25/1 tot 2/3] • 
Zhuang Hong Yi, Lu Luo [-3 tot 74]
■ Dordrechts Museum 
Museumstraat40-3311 XP Dordrecht 
<0078/648.21.48 - di-zp ll-17u
I Nan Groot Antink, Mirhjam Kuiten
brouwer, Par Stromberg [tot 2/2] 
•Pictura
Voorstraat190-192-3311ES Dordrecht 
<0078/614.98.22 - di-zp 14-17u
► “Subcontinent”-Membrandt [1 tot 23/2]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931 EVEgmondaan 
Zee
<0072/506.71.51 - do-zp 15-19u 
>“Overzichtstentoonstelling2002Z2003” 
- Jean Mamboulès.MartyTeeuwen,Kees 
van der Woude, Andre Evrard, Jac 
Bisschops, Enrico Castellani, Wicher 
Meursing... [tot 16Z2]

Eindhoven

■ MU Art Foundation
Emmasingel20 - 5611AZ Eindhoven 
<0040/2961663 - ma-vr 10-18u za 11- 
17uzp13-17u
» “I Am a Camera” [22/1 tot 12/2] » 
“Yuzen History Mix. Kimonodessins” 
[18/1 tot 23/2]
■ Museum Kempen land
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEind
hoven
< 0040/252.90.93- di-zp 13-17u
• "Lampegats caranval. Een cultuurhis- 
torischoverzichf’/”FotokringEindhoven 
80 jaar. Leden van toen” [18/1 tot 9/3]
■ Van Abbemuseum

Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
<0040/23810.00 - di-zp ll-17u 
► “Over wij/About We. De openingsten- 
toonstelling”/”No Ghost Just a Shell: 
The AnnLee Project” - Pierre Huyghe, 
Phil ippe Parreno, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Liam Gillick... [19/1 tot -]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda 
<00182/52.07.46- za 14-17u zp 15-17u
• “De Ilias" - Claes Neusinaars - grafiek 
[tot 16/2]

Groningen______________________

■ Centrum Beeldende KunstGronin- 
gen
Tnrmpsingel27- 9724 Groningen 
<0050/368.01.60
di-vr 10-17u za-zp 13-17u
• “Energietik” - Martin Borchert, Erik 
Botman, Joost Conijn, Theo Jansen, 
Oskart de Kiefte, Christaan Zwanikken 
[tot 2/2]
■ Galerie Jacoba Wijk
Akerkhof 18 ZZ - 9711JB Groningen 
<0050/31836.48 - do-zp 13-17u 
• “De gebroeders Miedema" [tot 8/2]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
<0050/366.65.55- di-zp 10-17u 
►“NoCopy”-Arjan vanArendonk/”17de 
eeuwse prenten uit eigen bezit” [tot 26/1 ] 
• “Hendrik Werkman” [tot 9/2] * “Fatale 
vrouwen 1860-1910” [19/1 tot 4/5]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum
Gropt Heiligland47-2011 EP Haarlem 
<0023/534.05.84 
di-zal2-17uzpl3-17u
>“Zuid-Afnkabouw”-AbWagenvoort 
- fotografie [tot 19/1] •"Een eiland in het 
Spaame. Gedaanteverandering van de 
SpaamoogstraatendeDamaststraat’ ' [tot 
23/2] ►“Haarlem, havenen hemel van de 
doopsgezinden van schuilkerk tot expo- 
sitie"rDe man, het vak, de projecten. 
Alle Hosper (1943-1997)” [tot 23/2] 
■ De Vishal
Grote Markt20-2011 RD Haarlem 
<0023/532.6856 
di-zall-17uzpl3-17u
► “Het stilleven van de 21ste eeuw” [18/ 
1 tot 16/2] • “Lolita Meets Frankenstein” 
[22/2 tot 16/3]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
<0023/511.57.75 
di-zall-17uzpl2-17u
► “Onze lieve ende loffelijke stad. Portret 
van Haarlem in de Gouden Eeuw” [tot 
31/8]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
<0023/545.15.53 
do-za 13-17u zp 14-17u
► “Psychodynamic Immunesystem" - 
Anutosh - tekeningen [tot 26/1] ► “Het 
reservaat” - Robbie Cornelissen - teke
ningen [1/2 tot 2/3]
■ Spaamestad Fotoarchief
Gropt Heiligland47 - 2011 Haarlem 
<0023/51851.52 
di-zal2-17uzp!3-17u
► “Licht uit, spot aan! 50 jaar tv-cultuur 
door de lens van Fotopersbureau Kippa” 
[tot 26/1]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<0023/531.90.10 
di-za 10-17uzo 12-17u
► “Componeren in groen. De tuinen 
van Leonard Springer (1855-1940)” 
[tot 19/1] ► “Romantische aquarellen 
1820-1870” [9/2 tot 4/5] » “De ver
sierde mens II; Piercing” [22/2 tot 1/6]

Heino/Wijhe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
<00572/39.14.34 - di-zp ll-17u
► “De kleur van de seizoenen. Werken 
uit de collectie” [tot 31/5]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s- 
Hertogenbosch
<0073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zp 12-17u
► “De vier jaargetijden. Kunst van de 
Nederlanden 1500-1750" [tot 21/4] » 
“Jonge Brabantse kunstenaars” - Marjo
lein Landman, Linda Arts,Ruud van den 
Broek, Phoebe Maas, RogierWalrecht... 
[tot 31/8]

Hoog Soeren_____________________

■ Arti Vizier Galerie
Hoog Soeren 35 A- 7346Hoog Soeren 
<0055/519.13.96 - za-zp 12u30-16u 
► Nursen Bölükbas, Jorieke Putman, 
Jacqie Vink - fotografie [tot 71]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17u
► “Grafiek Nu 10” [tot 19/1] » Hans 
Bayens - schilderijen, tekeningen, sculp
turen [26/1 tot 9/3] • “Otto van Rees 
(1884-1957). Verkenner van het moder
nisme” [31/1 tot 27/4]

Leeuwarden 

■Fries Museum
Turfrnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00 
di-zp ll-17u
►“StarringLaurensAlmaTadema, Chris
toffel Bisschop, Pier Pander en anderen” 
[tot 19/1] • “Not the End” - Vanessa Jane 
Phaff [tot 26/1] • “Pas de deux. 
Gelegenheidsduo’s uit de grafiek- 
verzameling Knecht-Drenth" [tot 16/2] ► 
“All About Nothing” - Ronald Zuur
mond - schilderijen [tot 9/3] ► “De ruïnes 
vanhetslagveld”-B.C.Epker[2/2tot 16/ 
3] ► "TakomstTreast. GastfotograafHan 
Singels ziet Friesland”/”Jan Frearks van 
der Bij” [tot 23/3] ► “De Friese Nassaus. 
Wapenbroedereenrivalen”[28/1 tot 9/6] 
► “Herkomst gezoch" [15/2 tot 31/8]

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 -8911 DZLeewwarden
<0058/212.74.38
ma-za 10-17u zp 14-17u
► Hans vanBentem-sculpturen [21/1 tot 
11/5]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden 
<0071/51653.60
di-vr 10-17u za-zp 12-17u
> “Retrospectieve Fiais Verster (1861- 
1927)”-schilderijen, tekeningen [tot2/3]

Maastricht ___________________

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<0043/329.01.90 
di-zp ll-17u
► “The Last Comics Tribe” - Marcel 
Ruijters, Chris Crielaard, Mike Diana, 
Jakob Kiemende, Matthias Lehmann - 
strips [tot 19/1] • “Van Cuypers tot 
Dibbets. 100 jaar kunst in Limburg” [tot 
2/2] ► Frank van den Broeck- tekeningen 
[tot 3/2] • “De eeuw van Titiaan. 
Venetiaanse prenten uit de renaissance” 
[tot 16/2]
■ Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 - 6211 KM Maastricht 
<0043/350.37.37
ma-Zp 12-17u
► “Opening academisch jaar” [12 tot 
17/1]

Middelburg

•DeZenkasT
Verwerijstraat28-4331 TC Middelburg 
<00118/63.70.79 
do-za 14-17u
► Henric Borsten [26/1 tot 10/3]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zp 12-17u
► “Deftige dames, hoge heren. Drie eeu
wen Gelderse portretkunst 1550-1850” 
[tot 23/3]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss 
<00412/62.93.28 
di-zp 12u30-16u30
► “Color is Power. Robert Walker foto
graaf’ [tot 26/1 ] * Tineke Schuurmans 
[tM30/3]>“Ossensia-intheMeantime” 
-EllenLigeteringen,Federicod’Orazio, 
Mijke van Griensven, Jannie van Hui
zen, Dan Geesin, Barend van Hoek, 
Henri Jacobs, Maja ven Hanno [tot juni 
2003]

Plasmolen

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586Piasmolen 
<0024/696.21.76
do 13-21u vr-zp 13-18u
► "Zwischenraum" - Gisela Hoffmann -
textiel [tot 26/1 ]

Roermond

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041 KD Roermond 
<00475/33.17.04
do-za I3-17u zo 14-17u
► Jan Wolkers [tot 19/1] ► “Van Picasso 
tot Lucebert I" - tekeningen, grafiek [2/ 
2 tot 16/3]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
<00475/33.34.96
di-vr ll-17uza-ZP 14-17u
► “Quilt Art Moving On” [ta 19/1] • 
“Marianne vanda'Heijden(1922-1998).
De tijd danst" [tot 2/2] ► Patrick Schols - 
vormgeving [ta 30/3]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/43637.13
di-vr ll-16u30 za 11-17uzp 1217u
» “Philipp Bauknecht (1884-1933)” - 
schilderijen, grafiek [ta 2/2]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 
<0010/440.03.01
di-za 10-17u zp 11-17u
► “Wintetreise” -Luc Delahaye-fotogra
fie [ta 26/1] ► “Kees van Dongen com
pleet Flaneren op papier” [ta 27/4] ► 
"Impressionnisme&postimpressionisme. 
Le miracle de la couleur” [18/1 ta 25/5]

■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<0010/441.94.00-di-za 10-17u
►‘Imagine, You AreStandinginFrontof 
You. De Caldic Collectie"[tot 2/2] ► 
“VanMonet tôt Picasso. Meesterwerken 
op papier 1860-1960uit het bezit van de 
Triton Foundation”/’Winnie de Pooh” - 
EH Shepard - tekeningen [ta 212] ► 
“Internationaal Filmfestival Rotterdam; 
Dominique Gonzalez-Foerster” [18/1 tot 
2/2] ► “A Personal Touch, late 19th and 
20th Century Silver from a Private 
Collection” [1/3 ta20/4] ► “Shine. Stads- 
collectie Rotterdam” [22/2 ta 20/4] 
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011GK Rotter
dam
<0010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zp ll-17u
► “Hollands ABC. Prenten, tekeningen 
en affiches” [ta26/l] ► “Ro-oots. Vorm
gevers en Rotterdam” [tôt 23/3] ► ‘Wa
tersnood 1953. Steeds weerkerende beel
den” [1/2 ta 1/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/440.12.00
di-za 10-17u zo ll-17u
► “Gio Ponti (1891-1979): een wereld 
van design” [ta 15/1] • “Reality Machi
nes. Five Design Disciplines on the Edge 
of Reality” - NL Architects, West 8, 
Maxwan, Experimental Jetset, Thonik... 
[7/2 ta 20/4] ► "Tatirama. Jacques Tati 
(1907-1982)” [16/1 ta 27/4] ► "Solid 
Sea” - Multiplicity [19/1 tot Z3/2]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63-3012BN Rotter
dam
< 0010/213.20.11 - di-zp ll-17u
► “De Ramp. 1 februari 1953” [19/1 tot 
9/3] • "Fotobiënnale Rotterdam 2003. 
Experience” - Chantal Akerman, Her
man Asselberghs/Els Opsomer/Rony 
Vissers, Claude Closky, Rineke Dijks
tra, Andreas Gursky, Alfredo Jaar, 
Gerald van der Kaap, Bruce Mau 
Architects, GeertMul, Joachim Schmid, 
Thomas Strath... [15/3 tot 21/4] 
■RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
<0010/476.76.44 
do-zp 13-18u
► “Small Works VIII Kunst en design” 
[tot21/l]>“ArtRotterdam”-kunstbeurs 
[26/2 tot 3/3] ► Gaard Verdijk, Dianne 
Hagen, Laure Tixier [19/1 tot 9/3]
■ V2
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotter
dam
<0010/206.72.72-
“Dutch Electronic Art Festival 2003;
Data Knitting” [25/2 tot 9/3]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BRRotter- 
dam
<0010/411.01.44 .
di-zo ll-18u
► “[based upon] True Stories” - Chantal 
Akerman, Pedro Costa, Mauricio Dias& 
WalterRiedweg.PeterFriedl.OmerFast, 
Jean-Luc Moulène... [24/1 tot 30/3]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 -- 2586 EL 
Scheveningen
<0070/3585857- di-zp ll-17u
► “Animo. Een jonge garde” - Alquin, 
Hans Op de Beeck, Arias, Diaz Morales 
& Janssen, Racké & Muskens [tôt 26/1]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
<0 010/246.36.66 - di-za ll-17u zo 
12u30-17u
► “Muscles” - Atelia van Lieshout [tot 
16/2]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<0046/451.34.60 - di-zp ll-17u
► "Öyvind Fahlström. The Complete
Graphics and Multiples. Collection 
Falckenberg-Hamburg" [19/1 tot 9/3]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
<0013/584.10.10-di-vrl0-17uza-zpl3- 
17udol0-21u
» “2002 nacht’ [tot 19/1]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg
<0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
► “Akte 1” - Fiona Tan [25/1 tot 11/5]

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 - 5401AZ Uden
<00413/263431-di-vrl0-17uzii-zpl3-17u
»“Ikonen”[tot2/2]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
<0077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zp 14-17u
► “Asterix & Europa” [tot 26/1 ]► Patrick
Creijghton/’PietCampscartoonist”/”Re- 
trospectieveAugustDesser(1870-1942)” 
[21/2 tot 27/4]
■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD
Venlo
<0077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zp 14-17u
► Harry Scheffer-grafiek/”La pêche à la 
baleine”-Benjamin Demeyere [tot 28/2] 
► “Zuiderlicht” [7/2 tot 4/5]

Venray__________________________

■ Stichting Odapark Venray
Melroseweg 117 - Venray 
<00478/51.36.90 
di-zp ll-17u
► “De wereld volgens.. .Frankrijk deel 2”
- Roseline Granet, Philippe Perrin, Jean 
Rustin, Muriel Toulemonde [tot 16/2]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<00118/41.55.05 - do-zp 12-17u
► Ton Slits, Narcisse Tordoir, James
Becket [9/2 tot 6/4]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
VUssingseweg239-4381 CGVlissingen 
<00118/41.55.05 - do-zp 12-17u
► “Zingen decitroenen”- BeiNing/Jelle 
Kampen [tot 19/1] ► Marco Cops, Una 
Henty, Lise Kelderman [9/2 tot 30/3]

Oostenrijk

Innsbruck

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 - 6020
Innsbruck
<00512/58.40.00-ma-vr ll-18udo 11- 
20uza ll-17u
► “Even if the Driver may Be Different, 
the Track St [17/1 tot 29/3]

Klosterneuburg__________________

•
Aijeldstnasse17-23-3400Klosterneuburg
<002243/41.03.38
di-zp 10-19u wo 10-21 u
► Siegfried Anzinger, Marie-Luise
Lebschik - schilderijen [tot 22/3]

Wien ________________________

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
<001/587.53.07 
di-za 10-18u
► “Art fa the Institution and the Hone” 
- Sue Williams/”3355" - Koo Jeong-A/ 
Michael Beutler [tot 2/2]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
<001/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20u
► ‘Fact-Fiction” - Wong Hoy Cheong 
[16/1 tot 2/3]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<001/504.98.80
di-vr ll-18u do U-20u za-zp 11 -16u
►“Geography and thePoliticsofMobility” 
[17/1 tot 27/4]
■ Kunsthalle Wien,Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
<001/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20u
► Sabine Jelinek - fotografie [tot 27/1] ► 
“Deanimated: The Invisible Ghos" - 
Martin Arnold [tot 9/2]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien (MUMOK)
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<001/525.00 
di-zo 10-18u do 10-21u
►HeimoZobemig[tot-/2]>KaraWalka 
[tot 16/2]
■ Kunsthalle Wien,Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
<001/521.8933 
dagelijks 10-18u do 10-20u
► William Wegman - video [tot 28/2] ►
Walter Niedennayr [31/1 tot 26/4] ► 
Almut Rink - fotografie [29/1 tot 28/4]

Spanje «

Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<0093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zp 10-15u 
>“OnTranslation:Museum”-Muntadas 
[tot 9/2]
■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
<0093/30641.00
► “Cosmopolis. Borges and Buenos 
Aires” [tot 16/2]
■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<0093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15u
► Blinky Palermo [tot 16/2] • “The 
Kingdom” - Dora Garcia [20/2 tot 73] ► 
Joan Hernandez Pijuan [21/1 tot 23/3] ► 
“In Perspective” - Richard Hamilton [6/ 
3 tot 1/6]
■ Fundado Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 
<003/487.03.15 - di-zp ll-20u
• ‘Tapies. Escriptura material.Llibres” 
[tot 9/3]
■ Fundado Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
<00934/439.470
► “Retrospectieve Fernand Léga(1881- 
1955)” [tot 26/1 ] ► “Psychodrome.02” - 
MichelGouéry,Franz Ackermann,  David 
Renaud [tot 9/2] ► ‘The Contemporary 
Discontinuity in Modem Art” [13/2 tot 
21/4] ► “Psychodrome.03” - Fred 
Tomaselli, Beatriz Barral, Ta-Magnus 

Lundeby [27/2 tot 27/4]

Vigo________________________

■ Museo de Arte Contemporanea 
Rua Principe 54 - 36202 Vigo 
<00986/11.39.00
► "Cardinales” - Bas Jan Ada, Pawel 
Althamer, Jorge Barbi, Tacita Dean, 
James Casebere, Harun Farocki, 
Muntadas, Anri Sala,TonyOursler, Con
stant... [tot 23/2]

Zwitserland

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
<0041/226.7800
wo 10-20u di-zo I0-18u
► "ZentralschweizerKunstschaffen" [tot 
26/1] ► "Körperspuren. Ana Mendieta 
(1948-1985)"[tot23/2]»“Bibliotherapy” 
- Remy Markowitsch, Michael Ming 
Hong Lin [tot 23/2] ► “Surpassing Sur
plus” - Anton Henning - schilderijen, 
installaties [1/2 tot 27/4]

Riehen Basel

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
<0061/645.97.00-dagelijks 10-18u 
► “Ellsworth Kelly. Zwischen-Raume.
Skulptur und Malerei 1957-2001” [tot 
19/1]

Zürich

■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
<001/251.67.65
di-do 10-21u vr-zp 10-17u
► “Pierre Haubensak. Zeichnungen und 
Arbeiten auf Papier 1978-2002” [tot 16/ 
2]>“Obrapictorical992-2002”-Francis
Alÿs [28/2 tot 11/5]
■ Museum fur Gestaltung
AusteUungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
<001/446.21.11 
di-vr Ï0-18u za-zp 10-17u
► “Be Creative! DerKreative Imperativ" 
[tot 16/2]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2003. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 februari 2003 op ha postbus
adres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue qfDe Witte Raaf will 
be released on 15 March 2003. 
Please sendyourinformationbefore 
15 February2003to: Postbus1428, 
B-1000Brussel 1.

GALERIE DE PRAKTIJK»LAURIERGRACHT 96» 1016 RN AMSTERDAM

D
e W

itt
e R

aa
f 1

01
 • j

an
ua

ri
-fe

br
ua

ri 
20

03

13 februari - 18 februari 2003 Arco “03 Madrid
www.arco.ifema.es

22 februari - 22 maart 2003 Jennifer Petterson
Electric Himalaya

www.depraktijk.nl
the bakery annet gelink

Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel:+3120.330 20 66 | fax:+31.20.330 20 65 | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm TEL: +31 (0)20 4221727»FAX: +31 (0)20 4220304«E-MAIL GALLERY@DEPRAKTIJK.NL
5 4

http://www.arco.ifema.es
http://www.depraktijk.nl
mailto:GALLERY@DEPRAKTIJK.NL


Inhoudsopgave
NUMMER 95 - JÀNUÂKI-FEBRUAR12002

Colofon
VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 Delen Inbreiding versus uitbreiding: 
Antwerpen, Renovatie van de oude haven met eengetijdendok, 2001 
■ Allan Sekula De trieste wetenschap: deel 1 ■ Sven Lütticken 
Diamantenzee, elektrische aarde, nieuwe oceaan Over Doug Aitken 
■ Sven Sterken Van penseel tót pixel Immersie en interactie in de 
twintigste-eeuwse lichtkunst

NUMMER 96 - MAART-APRIL 2002

■ Frank Vande Veine Fascisme als diabolisch formalisme Over Pasolini ’s 
Salo of de 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 nfanti li seri 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-JVNI2002

■ Paul De Vylder Het argument van de minotaurus ■ Petra Brouwer 
“History corrupts. Absolute history cormpts 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 Veine Geen lekkerder stront dan die van een ter dood veroor
deelde vrouw Over Pasolini ’s Salo (deel II)

NUMMER 98 - JUU-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 ■ Marc 
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.” FlorBex, samensteller van Kunst in België na 1975, Ant
werpen, Mercatorfonds, 2001, p. 9 ■ 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)

NUMMER 100 - NOVEMBER-DECEMBER 2002

■ Willem Oorebeek Nu nog beter, nog mooier ■ Jouke Kleerebezem 
Een onbetekenende tijd ■ Sven Lütticken Het ergste publiek ■ Rudi 
Laermans Kunstpubliek in soorten ■ Peggy Phelan Performance en 
dood: Ronald Reagan ■ Marc Verminck Actualiteit, artefactualiteit, 
obsceniteit Over de tautologisering van het televisiemedium ■ Jennifer 
Allen L.A. Raeven Wat verschijnt, is goed; wat goed is, verschijnt ■ 
Bart Verschaffel Thierry De Cordier 1982-2002■ Koen Brams & Dirk 
Pültau Naar een andere geschiedenis van de kunst in België van 1975 tot 
heden Pmblemen, hypotheses en onderzoeksvoorstellen

• Niets uit deze uitgave nutg 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.
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■ Mark Terkessidis Psycholoog, als freelance-auteur ge
vestigd te Keulen. Samen met Tom Holert publiceerde hij in 
2002 Entsichert. Krieg als Massenkultur.
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Nijmegen).
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