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Anesthesie

De gedachte dat het museum een ar
chief is en het kunstwerk een docu
ment, gaat ervan uit dat de relevantie 
van de kunst losstaat van haar esthe
tische kwaliteiten. Meer nog: het be
wust neutraliseren van de esthetische 
blik, of van de schoonheid van het 
werk, stuurt hier de omgang met kunst 
en met het museum. Het artistiek her
gebruiken of bewerken van documen
ten, het aanmaken van documentaire 
beeldreeksen, het omzetten van mu
seumzalen in archiefkamers en het in
wisselen van het kijken voor het le
zen - het gaat allemaal in tegen de ver
wachting dat kunst iets te maken heeft 
met schoonheid. Blijkbaar ligt de 
kwestie van schoonheid en kunst van
daag zo moeilijk dat zelfs het verlan
gen naar schoonheid al ondraaglijk is. 
Het verlangen naar een zuivere kunst 
die zich niet aan schoonheid waagt, 
leidt tot het ultieme beeldverbod - een 
verbod op het ‘tentoonstellen’ als zo
danig. De loutere geste van het ten
toonstellen, die selecteert en iets als 
belangrijk aanwijst, is al verdacht. 
Niet voor niets gaat het paradigma van 
het archief gepaard met het celebreren 
van de uitzaaiing van informatie, en 
van een ‘netwerk’ dat alles met alles 
in verband brengt. Het eindeloze op
schorten van elk stabiel aandachts
punt wordt gedreven door het fantas
ma van een ultiem totaalbeeld dat 
voorbij alle beelden ligt. Alleen de her
senschim van dit beeldloze beeld kan 
ons ertoe brengen alles relationeel te 
zien. Het beeld van het archief als een 
oneindig netwerk is dus wellicht niets 
anders dan een zoveelste eerbetoon 
aan een sublieme onvoorstelbaarheid. 
De apologeten van het netwerk en het 
archief verwijzen vaak naar de on
overzichtelijke veelheid en complexiteit 
van de huidige informatiestromen. Hun 
benadering staat het niet toe om op een
der welk object, kunstwerk of niet, se
rieus in te gaan. Elk singulier aan
dachtspunt wordt bij voorbaat weg
geabstraheerd. Deze oefening in een 
‘anesthetisch’ doorglijden tussen de 
dingen rijmt met een anti-intellectua- 
listische houding die koketteert met 
alle mogelijke ideeën en filosofieën 
maar geen enkele daarvan serieus 
neemt. Indien het vermoeden klopt dat 
dit zen-achtige dwalen en migreren 
door de mondiale informatiestromen 
een ‘subliem’ vluchtpunt verbergt, dan 
is het wellicht aangewezen om met 
volharding stil te staan, bijvoorbeeld 
bij de onuitroeibaarheid van het esthe
tische.

Dirk Pültau/Bart Verschaffel
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Over pracht en moderne schoonheid

Bart Verschaffel

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu ’importe, 
Ô Beauté! monstre énorme, effrayant, ingénu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte 
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu?

De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange ou Sirène, 
Qu’importe, si tu rends —fée aux yeux de velours, 
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine! — 
L’univers moins hideux et les instants moins lourds?

Baudelaire, Hymne à la Beauté [1]

Binnen de westerse denktraditie wordt de 
schoonheid als een waarde beschouwd die 
op zichzelf genoten en beoordeeld kan wor
den. Onder de esthetische blik, die belan
geloos en met gendegen ‘verzelfstandigde 
schoonheid’ schouwt, liggen echter oudere 
en nog niet verzelfstandigde vormen van het 
schone en van het zich verhouden tot 
schoonheid. Zo is bijvoorbeeld de pracht 
of het prachtige zeker ouder en antropolo
gisch éérder te situeren.

Het prachtige staat voor het surplus in • 
de verschijning van datgene wat zich op een 
gelukte manier toont. Dit surplus bestaat 
erin dat de verschijning de voorwaarde van 
het zichtbaar worden of van het verschij
nen zelf in zich lijkt te dragen. Het prach
tige brengt zelf zijn licht mee: het schittert 
of straalt. Dit licht, dat niet op de dingen 
valt maar van binnen naar buiten straalt, is 
aura. De pracht verheerlijkt datgene wat 
prachtig verschijnt, omdat het dit zélf tot 
een zon of bron van licht transformeert, en 
dus ‘heerlijk’ maakt: onafhankelijk en soe
verein. Het prachtige straalt uit, het treedt 
uit zichzelf naar buiten, en het intensifieert 
daardoor zijn aanwezigheid. Het transfor
meert een aanwezigheid tot een ‘verschij
ning’ die zich uit de wereld losmaakt. .

Zoals bekend zetten de premoderne, 
traditionele culturen de pracht in als machts
teken en machtsmiddel. De Oude Macht legt 
zijn aanwezigheid op, eerst door krachts
vertoon, maar daarnaast steeds ook door

Jean-Marc Bustamante ■

uit de serie ‘Amandes Amères’, project voor Documenta X, 1997

overvloed tentoon te spreiden. Zich zo ‘vol’ 
en ‘overvloedig’ tonen heet, met een oud 
Nederlands woord, prachen of pronken. De 
uitstraling, of het zonder berekening 
rondom rond schenken van licht, is geen 
conventioneel symbool, maar een treffende 
uitbeelding van deze overvloedigheid, en 
daarom het eerste middel om de aanwezig
heid van macht te doen voelen. Elke koning 
is een bron van licht. Elke koning treedt uit 
zichzelf en doet zijn aanwezigheid - zoals 
de zon - voelen waar hij niet is. De oudste 
basis van de visuele machtsretoriek is dus 
niet de koninklijke blik, maar de licht- 
metafysica of de .werkzaamheid van het 
licht. Het licht kijkt niet: de koning straalt 
vooraleer hij kijkt.

Het prachtige bestaat echter nog in een 
tweede premoderne variant, die duidelijk 
van de eerste onderscheiden moet worden. 
In deze variant is het ‘prachtige’ eveneens 
een machtsmiddel, maar wordt hét defen
sief gebruikt: de pracht beschermt door te 
bedekken. Het uitgangspunt is hier de 
ambigue kracht van de blik. De menselijke 
blik priemt naar voren en legt contact. Kij
ken is een soort aanraking. De blik eigent 
zich toe wat hij bekijkt: hij transformeert 
en betovert. In alle culturen beschouwt men 
de blik, en in het bijzonder ‘de eerste blik’, 
als een bijzonder krachtig en gevaarlijk con
tact. Daarom wordt de menselijke verschij
ning, en in het bijzonder het gelaat - de 
plaats waar dé inwendigheid het meest naar 
buiten treedt en waar een persoon dus het 
meest kwetsbaar is - beschermd. Hiervoor 
beschikt elk wakend gelaat over de eigen 
blik, die alvast een deel van het werk kan 
doen, en de vreemde blikken kan weerstaan 
en wegjagen. Maar het middel is onbetrouw
baar: de blik doet veel tegelijk en spreekt 
ook zichzelf tegen. Het oog is immers niet 
alleen een donkere pupil, maar zelf ook 
glans en schittering. Het trekt blikken aan 
en houdt ze vast. Deze verdediging is dus 
zwak. In alle culturen worden daarom ge
zichten en lichamen - in het bijzonder die 
van vrouwen - gemaskerd, bedekt en ver
borgen onder ‘pracht’. De gevaarlijke eer
ste blik wordt zo gevangen, verstrooid en 
verzwakt door de haartooi, door de glans 
en kleur van oorringen en halssnoeren, door 

de versiering van de handen en armen met 
schitterende ringen en armbanden, door 
versierde kleding en door maskers... Al wat 
glanst en schittert trekt immers het oog aan 
en houdt de blik vast. Zeker wanneer het 
voorwerp dat de aandacht trekt ook nog 
symbolisch geladen is, zoals een parel of 
een schelp, of juwelen in de vorm van een 
fallusbeeldje of met spiraalmotieven, wordt 
het amuletkarakter of de magische afkomst 
van het juweel en van de versiering duide
lijk. De pracht-als-opsmuk verbergt én be
schermt. Maar tegelijk deelt ze, onvermij
delijk, ook in de machtseffecten van de 
pracht: ook de opsmuk en het masker 
intensifiëren de aanwezigheid. Ze transfor
meren aanwezigheid tot een stralende ver
schijning, ze trekken de aandacht en hou
den die vast.

In zijn beide varianten wordt het prach
tige niet ter wille van zichzelf —'esthetisch' - 
genoten. De pracht wordt steeds gezien en 
begrepen als datgene wat de aanwezigheid 
intensifieert van wat op zichzelf waarde vol 
is of een belang heeft. De middeleeuwse 
filosofie en theologie hebben, zoals bekend, 
de eerste variant van deze archaïsche 
schoonheidsbepaling ingepast in een zijns- 
leer en een lichtmystiek. Het hoge, het ware 
en het schone worden intrinsiek verbonden: 
het hoge en het ware kunnen niet anders dan 
als stralend, schoon en ‘heerlijk’ verschij
nen. De schoonheid moet dan worden be
grepen als de wijze waarop het hoge en het 
ware uit zichzelf treden. Wat waar is en wat 
‘ideaal’ is, is vanzelf schoon... Moeilijker 
te denken, en geen thema voor de middel
eeuwse esthetiek, maar wel gegeven in de 
beleving én een thema voor de stichtelijke 
literatuur, is dat het omgekeerde niet geldt. 
•Niet alles wat schoon is, is waar. Soms kan 
de schoonheid niets dan opsmuk of ver
siersel blijken: oppervlakkige schoonheid, 
een gefabriceerde buitenkant, een bedrieg
lijk masker ... In de beide modi heeft het 
schone echter een plaats en betekenis in de 
werkelijkheid en de wereld. De zaak is al
leen dat die betekenis wezenlijk ambigu is, 
en dat de schoonheid dus steeds onbetrouw
baar is: ze is of waarheid of schijn. Mis
schien is de glans der dingen waar, mis
schien is de schoonheid hemels, misschien
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is die glans niets dan oogverblinding, en 
komt ze uit de donkere afgrond: “Viens-tu 
du ciel ou sors tu de l’abîme/ O Beauté? 
[...] Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu 
des astres?” [2] De maniëristische en ba
rokke schoonheidstheorie én het protes
tantse iconoclasme gaan beide uit van deze 
ambivalentie van de schoonheid. De eerste 
riskeert de legitimatie van de aanspraken 
van de schoonheid en het stichtelijke ge
bruik van het prachtige, de tweede veroor
deelt de schoonheid.

In de geschiedenis van het westerse denken 
is deze kwestie theoretisch opgelost of be
slecht door een dubbele operatie, die men 
— pour faire vite - met de figuur van 
Immanuel Kant, en ook — in de Franse tra
ditie - met het academisme kan verbinden. 
De moderne esthetica gaat uit van de zelf
standigheid van het schoonheidsgevoel en 
zo van de autonomie van de schoonheid. In 
de opvatting van Kant betrekt het schoon
heidsoordeel, zonder concepten toe te pas
sen, een voorstelling van de wereld op een 
gevoel van ‘welbehagen’. Het schone wordt 
dus niet gekend of begrepen, en het is er 
ook niet om gebruikt te worden; het wordt 
‘interesseloos’ gesmaakt. De hele kwestie 
van de waarheid of de betrouwbaarheid van 
de schoonheid stelt zich hier niet meer. De 
kenbare werkelijkheid valt samen met de 
natuur, het rijk van waarden en zin vormt 
een autonome sfeer en valt samen met het 
ethische en met de religieuze verwijzingen 
die de zinvolheid van de ethiek kunnen ga
randeren. Voor Kant verhouden waarheid en 
schoonheid, of goedheid en schoonheid, 
zich niet tot elkaar. De schoonheid heeft 
geen plaats in de werkelijkheid en ‘betekent’ 
niets. Het goede, het ware en het schone 
verzelfstandigen zich en bestaan naast el
kaar. Deze zelfstandigheid van het schone 
en, daarvan afgeleid, van de kunst, wordt 
later door het moderne tot een zaak gemaakt. 
Ze vormt de basis van de autonomie die de 
kunst voor zichzelf moet opeisen.

Bepalend voor de lotgevallen van het 
moderne denken over schoonheid en kunst 
is echter dat deze verzelfstandiging van de 
schoonheid gepaard gaat met de introduc
tie van een nieuwe esthetische categorie, die 
een grote toekomst tegemoet is gegaan: het 
sublieme. Zowel Burke als Kant vereenvou
digen het schone. Burke verbindt het schone 
met het aangename en het aantrekkelijke, 
en met sociale drijfveren; Kant ontzegt het 
elke kennis- en betekenisaanspraak. Het 
sublieme daarentegen is voor beide denkers, 
elk op hun manier, ‘dieper’ dan het schone. 
In Burkes beschrijving is het sublieme de 
merkwaardige genotvolle huivering bij het 
op afstand voelen van gevaar, bij het meten 
en vergeten van de menselijke maat tegen
over de onmenselijke mateloosheid van de 
zee, het hooggebergte, de sterrenhemel... 
Het sublieme grijpt aan omdat het appel
leert aan de diepste drijfveren van zelfbe
houd. Het sublieme is een ervaring die de 
mens - voor de duur van een esthetisch 
moment - negeert en daardoor bijna van 
zijn ‘bestaan’ en zeker van zijn menselijk
heid verlost. Eerst draait het in de cultuur 
van het sublieme alleen om het hoogge
bergte, de natuurervaring, enzovoort. Zowel 
binnen de filosofie als binnen het kunst- 
discours gaat het diskwalificeren van de 
schoonheid echter steeds meer gepaard met 
het doorschuiven van de oude waarheids- 
aanspraken van de schoonheid naar het su
blieme.

Mensen zelf kunnen niet ‘subliem’ 
maar wel ‘prachtig’ zijn. Mensen maken zelf 
pracht en schoonheid. Hoe zouden ze dan 
kunnen denken dat die schoonheid ‘waar’ 
is? We kunnen toch niet echt geloven in wat 
we zelf maken? Wanneer het sublieme even
wel verschuift van de leegte van de ravij
nen in het hooggebergte of de eindeloze 
nacht, naar het zwijgen en de randen van 
de taal, naar de grondeloosheid van de 
betekenis, de barsten in de betekeniscon
structie, de verstomming en de sprakeloos
heid van het trauma, de gaping in het zelf, 
en de onvoorstelbaarheid van het Andere, 
enzovoort, wordt deze esthetische catego
rie opgeladen met de ervaringsrealiteit van 
het denken zelf. We maken immers wel zelf 
betekenis, maar we maken toch niet zelf de 
grenzen van onze betekenissen, de randen 
van ons denken? Dus - zo lijkt het althans - 
valt aan de ‘rand’ van onze representaties, 
en binnen het denken, ‘werkelijkheid’ (en 
dus ‘waarheid’) te halen. De huivering 
waarmee de denker over de rand van het 
zelf of de identiteit kijkt, wordt zo geïnter
preteerd als een contact met het echte, als 
een index veri. De schoonheid is oppervlak
kig, maar het sublieme is ‘diep’. Het su
blieme “legt een andere mogelijkheid bloot 
om met gedachten om'te gaan, een manier 
om zich te laten raken door wat is, als iets

2 wat zich steeds geeft zonder zich ooit te 

geven”. [3] Omdat we het sublieme niet 
maken, bedekt of versiert het niets en be
driegt het niet; de ervaring van het sublieme 
bedekt niet maar ontdekt en dus lijkt ze 
‘waar’...

Kant zelf heeft de basis gelegd voor 
het geloof in het sublieme en de post
structuralistische heroïsering van de denk- 
ervaring. Het schoonheidsoordeel ‘lukt’; de 
verbeeldingskracht synthetiseert intuïtief en 
zonder te categoriseren. Aan de basis van 
de ervaring van het sublieme daarentegen 
ligt een onvermogen van het dénken: wan
neer de verbeeldingskracht geen syntheti
serende ‘vorm’ kan vinden roept dit onver
mogen de op zichzelf onbevattelijke of on
voorstelbare Idee op van wat de verbeel
dingskracht te boven gaat: het oneindige. 
In het denken zelf opent zich zo een gaping; 
de confrontatie van het denken met zijn ei
gen onmacht is - nog meer dan het zicht op 
de Alpen - aangrijpend. Het moderne den
ken, en vooral vele versies ervan die in de 
kunstinterpretatie en de cultuurkritiek de 
ronde doen, heeft deze mislukking van het 
denken op vele manieren heropgevoerd. Het 
heeft van de mislukking van de representa
tie een waarheid willen maken, precies zo
als de middeleeuwse esthetica van de 
schoonheid een waarheid heeft gemaakt. 
Het ware denken is geen bemeesterend 
‘voorstellen’, maar een ‘ander denken’, den
ken als “se laisser toucher par l’être”, enzo
voort. Slechts door in het denken of de 
kunstervaring het risico te nemen van het 
betekenisverlies, van de duizeling en de 
verstomming, zou men radicaal recht doen 
aan het ‘andere’ en het ‘verschil’ ; pas dan 
zou men wachten en waken aan de open 
grens van de taal, de ‘afwezigheid’ besef
fen, enzovoort. Zowat alle belangrijke me
taforen die het begrippen veld en de kenmer
kende argumentatielijnen van het decon
structivistische en poststructuralistische 
denken dragen, komen uit het veld van het 
sublieme.

De esthetiek sinds Kant heeft de 
schoonheid vereenvoudigd, eerst door ze 
tegengesteld te maken aan het sublieme, en 
vervolgens door het esthetische te ver
zelfstandigen. Het schone is aantrekkelijk, 
maar het toont niets en het verbergt ook 
niets. Wanneer echter duidelijk wordt hóe 
het denken zichzelf heroïseert door binnen 
de denkervaring de basisstructuur van het 
‘sublieme’ te ensceneren, om vervolgens via 
dat effet de vérité in zichzelf te geloven, kan 
het interessant zijn even naar de schoonheid 
terug te keren. Laten we beginnen bij een 
reflectie op, of een thematisering van de 
schoonheid die (nog) niet door een kan- 
tiaans iconoclasme getekend is. De voor
onderstelling dat de schoonheid geen belang 
heeft, of het voorwerp is of kan zijn van een 
‘interesseloos genoegen’, is voor de 
premoderne esthetica, waarvan Baudelaire 
een erfgenaam is, immers volstrekt onge
loofwaardig.

Er zijn meerdere manieren om bij schoon
heid een belang te hebben, of erop betrok
ken te zijn. Men kan menen dat de mens 
geen neutrale, afstandelijke verhouding 
heeft tot ‘de waarheid’, en dat de waarheid 
niet primair een epistemologische kwestie 
is, maar dat de mens naar waarheid verlangt. 
Men kan zo, volgens een lange en eerbied
waardige traditie, het verlangen aan de ba
sis van de interesse voor schoonheid leg
gen, en de schoonheid denken vanuit de ero
tiek. Baudelaire suggereert echter een an
der uitgangspunt: la curiosité.

Baudelaire heeft geen esthetisch trak
taat geschreven, maar in enkele bladzijden 
van zijn bespreking van de Salons, en zijn 
Peintre de la vie moderne, geeft hij wel de 
basistrekken van een schoonheidsopvatting 
aan. Alle schoonheid bevat iets eeuwigs en 
absoluuts, maar tegelijkertijd iets verganke- 
lijks en bijzonders - “quelque chose 
d’étemel et quelque chose de transitoire, - 
d’absolu et de particulier”. Het ‘particuliere’ 
moment van de schoonheid komt voort uit 
betrokkenheid of uit ‘onze passies’, “et 
comme nous avons nos passions particu
lières, nous avons notre beauté”. Men kan 
Baudelaires aandacht voor ‘la beauté parti
culière’ zeker lezen als een variant van de 
romantische kritiek van het klassieke 
schoonheidsbegrip, die in dit geval zijn tijd 
vooruit is doordat hij “la beauté de circon
stance” niet verbindt met de ‘identiteit’ van 
het volkse en het lokale, maar met de ‘mo
derne’ aesthèsis. Baudelaires rationele en 
historische schoonheidsleer gaat ervan uit 
dat schoonheid altijd samengesteld is, en hij 
vergelijkt de twee elementen zelfs met een 
eeuwige ziel en een veranderlijk lichaam: 
“De schoonheid is gemaakt van een eeu
wig element, onveranderlijk, waarvan het 
aandeel zeer moeilijk te bepalen valt, en van 
een relatief element, van omstandigheden, 
die om de beurt of samen gevormd worden 

door de tijd, de mode, de moraal, of de pas
sie. Zonder dit tweede element, dat de amu
sante, tintelende, smaakmakende verpak
king is van de goddelijke taart, zou het eer
ste element onverteerbaar en niet te sma
ken zijn, want niet aangepast en geschikt 
voor de menselijke natuur.” [4] “La 
modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le 
contingent, la moitié de l’art, dont l’autre 
moitié est l’étemel et l’immuable. ” Interes
sant is echter dat Baudelaire schrijft dat de 
kunstenaar met een zintuig voor de moderne 
schoonheid, erin slaagt om het eeuwige uit 
het vluchtige- te puren. Wanneer hij over de 
moderne schoonheid spreekt, en deze wil 
bepalen, zoekt Baudelaire niet simpelweg 
het aandeel te bepalen van de mode en de 
omstandigheden, dat samen met de onbe
weeglijke component het mengsel van de 
moderne schoonheid zou opleveren. Het is 
er Constantin Guys - de ‘schilder van het 
moderne leven’ - om te doen “uit de mode 
te halen wat ze ‘poëtisch’ mag bevatten in 
het historische, het eeuwige te trekken uit 
het voorbijgaande”: “dégager de la mode 
ce qu ’elle peut contenir de poétique dans 
l’historique” en “tirer l’étemel du tran
sitoire”. Maar wat is “het eeuwige van het 
voorbijgaande”?

Het eeuwigheidsmoment van de mo
derne schoonheid wordt niet aan het ver
gankelijke toegevoegd maar - zo schrijft 
Baudelaire - uit het ‘transitoire’getrokken. 
En elders schrijft hij dat de schilder een 
dichter wordt wanneer hij schildert “wat 
toevallige omstandigheden aan eeuwigs 
suggereren”; De moderne schoonheid is 
geen historisch mengsel van het essentiële 
en de tijdsgeest: het is geen ‘stijl’ na of naast 
andere. De vergankelijke helft van de mo
derne schoonheid heeft geen klassieke, eeu
wige helft om zich mee te mengen of op te 
rusten. Hier ligt de aanzet van een scherp 
en nieuw schoonheidsbegrip, dat in de re
cente esthetica in vele varianten terug te 
vinden is, en dat de schoonheidservaring 
tracht te denken in termen van tijd. Het 
schone wordt dan niet gedacht als eigen
schappen van dingen die objectief geperci
pieerd of subjectief gesmaakt worden: de 
schoonheid wordt begrepen als een plaats 
in de tijd. De schoonheid heeft haar mo
ment, en Baudelaire geeft elders aan wat 
haar moment is: het schone is het nieuwe. 
Het schone is altijd nieuw: het nieuwe is 
het eeuwigheidsmoment van het transitoire. 
Het schone verschijnt steeds op dezelfde 
plaats in de tijd. Baudelaires schoonheids
begrip conceptualiseert de schoonheid niet 
maar lokaliseert haar.

Het zintuig van ‘la beauté moderne’ en 
de drijfveer van de schilder van het moderne 
leven is de curiosité: nieuw-gierigheid. In 
Peintre de la vie moderne beschrijft 
Baudelaire de curiosité van Constantin 
Guys als een “passion fatale”, en hij ver
bindt deze passionele betrokkenheid met 
een ‘eerste blik’ op de wereld. De figuren 
die hij verderop noemt hebben beide een 
belangrijke literaire carrière gemaakt in de 
moderniteit: de zieke die, na een onverwacht 
herstel van een bijna fatale ziekte, terugkeert 
in het leven en dé wereld als voor het eerst 
en als nieuw ziet, en het kind. “Het kind 
ziet alles als nieuw, het is altijd dronken. 
Niets lijkt meer op wat men ‘inspiratie’ 
noemt dan die vreugde waarmee een kind 
vormen en kleuren opzüigt [...]. Het is deze 
diepe en vreugdevolle nieuwsgierigheid die 
de gefixeerde en dierlijk-extatische blik 
verklaart van kinderen voor het nieuwe, wat 
het ook is - een gezicht of een landschap, 
licht, verguldsel, kleuren, glanzende stof
fen, of de tover van schoonheid die zich 
opmaakt.” [5]

Uit deze verwijzingen blijkt dat het 
nieuwe voor Baudelaire geen culturele 
waarde is die bepaald wordt door vergelij
king. Het nieuwe wordt niet gemeten aan 
een actuele toestand van de cultuur, het is 
niet wat bij de tijd past of erop vooruitloopt. 
Het nieuwe is niet avant-gardistisch of re
volutionair of kritisch. Het nieuwe is de 
structuur zelf van de verschijning. Wat ver
schijnt is niet iets wat beschikbaar en aan
wezig is, en waarop men dan zijn aandacht 
richt. Het prachtige verschijnt en is ‘struc
tureel’ nieuw: het stapt een gewone wereld 
als van buitenaf binnen, het treedt geheel 
onverwacht naar voren, alsof het helemaal 
op zichzelf bestaat. Het prachtig-schone 
maakt, door ‘nieuw’ en uitzonderlijk te zijn 
en onaangekondigd te verschijnen, van zijn 
bestaan een raadsel. Door te verschijnen en 
dus te bestaan, onthult het zijn eigen moge
lijkheid, terwijl het tegelijk zijn ‘begin’ ach
terhoudt. Doordat het schone zo zonder 
oorzaak in de wereld verschijnt, roept het 
als eerste respons precies de vraag op naar 
de oorsprong: “Viens-tu du ciel profond ou 
sors-tu de l’abîme, Ô Beauté?” In zijn vraag 
zelf herformuleert of citeert Baudelaire de 
oude, premoderne ambiguïteit van de 

schoonheid. Maar beslissend voor de dui
ding van de schoonheidservaring is niet het 
antwoord op deze vraag, maar het feit dat 
Baudelaire de vraag vasthoudt, en de ma
nier waarop hij de schoonheid adresseert en 
naar haar oorsprong vraagt: Wie ben je? = 
Waar kom je vandaan? = Hoe is het moge
lijk datje hier bent? De (moderne) schoon
heid is ‘nieuw’, men ziet ze steeds als voor 
het eerst, en de verbazing over haar onver
klaarbaar hier-zijn, haar “qualité essentielle 
de présent”, drukt zich uit in een vraag naar 
de plaats van de schoonheid in de werke- 
lijkheid. Het kan niet dat het onverklaarbare 
feit van de schoonheid niet te denken geeft.

(Het besef dat schoonheid essentieel 
‘nieuw’ is, maakt ze van de dingen los. De 
schoonheid denken in termen van tijd en van 
de structuur van het ‘verschijnen’, houdt in 
dat men geen schoonheid kan maken. Een 
traditionele bepaling van wat kunst is, wordt 
daarmee terzijde geschoven: De kunstenaar 
maakt geen schoonheid maar maakt kunst 
- die zich natuurlijk wel tot schoonheid kan 
verhouden. Sommige kunstwerken en artis
tieke oeuvres gaan over schoonheid, en die
nen in termen van die verwijzing geïnter
preteerd te worden, zonder dat ze schoon
heid zijn.)

De schoonheid is geen zaak van ap
preciatie, maar evenmin een eigenschap of 
zijnswijze van de dingen. Het schone be
staat, maar het laat zich nooit werkelijk of 
definitief aan een plaats of identiteit in de 
wereld binden. Het bezet die slechts even, 
vluchtig, zonder een waarheidseffect te 
worden. Niets bezit schoonheid. Het ver
schrikkelijke in de schoonheid - wat toe
gedekt wordt door Kants idee van schoon
heid als voorwerp van een autonoom, be
langeloos welbehagen - is dat die ‘zelfstan
dige schoonheid’ zich nooit intrinsiek ver
bindt met wat waarde en betekenis heeft. 
Het schone, dat steeds tussenkomt als een 
positieve interruptie, provoceert daarom een 
vraag waarop geen antwoord mogelijk is. 
“De Satan ou de Dieu, qu’importe? Ange 
ou Sirène,/ Qu’importe, si tu rends - fée aux 
yeux de velours,/ Rythme, parfum, lueur, ô 
mon unique reine! - /L’univers moins 
hideux et les instants moins lourds?” De 
‘positieve sublimiteit’ van een plaatsloze 
schoonheid te midden van dit wanstaltig 
universum en deze loodzware tijd kan en
kel - zoals Valéry schrijft - doen wanho
pen. Ovidius vertelt hoe Sysiphus, wanneer 
Orpheus in de Hades zingt om Eurydice te
rug te krijgen, voor één moment in de eeu
wigheid zijn arbeid staakt, op zijn rots zit, 
en luistert. Wat kan hij daarna doen? Hij kan 
slechts opnieuw en voor altijd zijn steen de 
heuvel op en af rollen, nu tegelijk getroost 
en diep wanhopig door de herinnering, met 
de zekerheid dat de schoonheid bestaat en 
dat de zang - extatisch - een moment ge
heel kan vullen maar tegelijk de wereld 
onaangeroerd laat.

Noten

[1] Hymne à la Beauté (Les Fleurs du 
Mal, XXI), in: Charles Baudelaire, Oeuvres 
Complètes, Paris, Gallimard, 1990, vol. 1, 
pp. 24-25.
[2] Ibid.
[3] Jean-François Lyotard, Pérégrinations. 
Loi, Forme, Evénement, Paris, Galilée, 
1990, pp. 79-80: “[...] le sublime découvre 
une autre manière de venir au contact des 
pensées, une manière de se laisser toucher 
par l’être comme par ce qui se donne 
toujours sans jamais se donner.”
[4] “Le beau est fait d’un élément étemel, 
invariable, dont la quantité est excessive
ment difficile à déterminer, et d’un élément 
relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, 
tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la 
mode, la morale, la passion. Sans ce second 
élément, qui est comme l’enveloppe amu
sante, tintillante, apéritive, du divin gâteau, 
le premier élément serait indigestible, 
inapppréciable, non adapté et non approprié 
à la nature humaine.” Salon de 1846, in: 
Baudelaire, Oeuvres Complètes, vol. 2, 
pp. 493-497.
[5] “L’enfant voit tout en nouveauté; il est 
toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce 
qu’on appelle l’inspiration que la joie avec 
laquelle l’enfant absorbe la forme et la 
couleur [...]. C’est à cette curiosité profonde 
et joyeuse qu’il faut attribuer l’oeil fixe et 
animalement extatique des enfants devant 
le nouveau, quel qu’il soit, visage ou 
paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes 
chatoyantes, enchantement de la beauté 
embellie par la toilette.” Le Peintre de la 
vie moderne, in: ibid, pp. 682-697.
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15 maart - 1 juni 2003

Viktor Alimpiev - Sergey Vishnevski

Viktor Alimpiev - Maryan Zhunin

Vladimir Arkhipov

Sergey Bratkov

FFC [Factory of Found Clothes: Glyuklya & Tsaplya]

Lyudmila Gorlova

Dmitri Gutov

Dimitri Gutov - Konstantin Bokhorov

Irina Korina

Nina Kotei

Oleg Kulik

Vladimir Kupriyanov

Vladislav Mamishev-Monroe

Andrey Monastirski

Anatoli Osmolovski

Georgi Pervov

Kerim Ragimov

Aleksandr Ragimov

Aleksandr Shaburov

Dmitri Vilenski

Yevgeni Yufit

Konstantin Zvezdochotov

tel +32 3 238 59 60 fax +32 3 216 24 86
info@muhka.be www.muhka.be

Het MuHKA is open van dinsdag tot en met zondag, van 10 tot 17 uur

Gesloten op maandagen, 1 en 29 mei
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Kleine theorie van de zak
Ole Frahm & Friedrich TIETJEN

"NIETS in het leven gaat zonder verpak
king. Te vroeg geboren baby’s belanden in 
de couveuse, doden in de kist of in de 
bodybag. In deze tijd van het jaar worden 
kinderen aangemaand: ‘Pak je maar warm 
in! Het is koud buiten.’ De auto is een blik
ken doos die ons van de ene verpakking naar 
de andere transporteert. Die omhulsels be
schermen tenminste nog tegen de ongemak
ken van de omgeving. Die FUNCTIE is bij 
de koopwaar in de supermarkt zo goed als 
verdwenen. De verpakking is een OPROEP 
tot het GEBRUIKEN van het verpakte. Ze 
dringt aan op haar eigen VERNIETI
GING.” [1]

Zelfs wie de drastische toon van deze 
anonieme auteurs niet wil delen, moet toe
geven. dat ze het inhoudelijk bij het rechte 
eind hebben. Niets in het leven gaat nog zon
der verpakking, toch niet in de consumptie
maatschappij, en ook nauwelijks in de rest 
van de wereld. De verpakking is alomtegen
woordig, proteïsch zijn haar vormen en ge
daanten: ze omhult bloemen, speelgoed, 
bier, cement, marmelade, machines, kortom 
zo goed als elke koopwaar die je maar kunt 
bedenken. Als je de oorsprong van de ver
pakking in de handel onderzoekt, blijkt dat 
ze ook in het begin al veel meer deed dan 
efficiënt te beschermen tegen beschadiging 
of het transport te vergemakkelijken: zegels 
en loodjes moesten al in de antieke tijd de 
herkomst van de koopwaar garanderen, ter
wijl stempels op de verpakkingen verwezen 
naar hun producent en daarmee meteen ook 
naar hun hoedanigheid als waar. Dat de ver
pakking die eigenschappen niet is kwijtge
raakt, zoals elk bezoek aan de supermarkt 
bewijst, blijkt ook uit de groeiende interesse 
voor haar eindfase. Vernietigd en verbruikt 
wordt de verpakking als afval opnieuw koop
waar die tussen verschillende recyclage- 
bedrijven wordt verhandeld, teneinde als 
secundaire grondstof weer in de kringloop 
van de koopwaar te worden opgenómen, om 
in verbrandingsinstallaties warmte en min of 
meer gevaarlijke gassen te produceren of 
- over de hele wereld geëxporteerd - om weg 
te rotten op vuilnisbelten.

Niets in het leven gaat dus zonder ver
pakking - en, zo kun je daaraan toevoegen, 
weinig in het leven gaat zonder plastic zak
ken. Net zoals kartonnen dozen, cellofaan- 
zakjes, blikjes en PET-flessen verpakken 
plastic zakken onze consumptiebehoeften, 
maar toch horen ze niet zomaar in dat rijtje 
thuis. Dat heeft te maken met hun dubbele 
functie: ze functioneren tegelijk als verpak
king zonder koopwaar en als verpakking 
van om het even welke koopwaar; als draag
tas markeren ze de intrede in de wereld van 
de consumptie, die ze vaak als afvalzak weer 
verlaten. Meer nog, als de consument naar 
huis gaat, verwezenlijkt de plastic zak een 
gebruikswaarde, niet alleen voor de consu
ment, maar vooral ook voor de handelaar: 
bedrukte plastic zakken maken reclame 
voor het shoppen en voor winkels - van de 
platenwinkel tot de supermarktketen. En ten 
derde: als object van de massacultuur wor
den plastic zakken op velerlei manieren 
gerecycleerd: klanten, daklozen, verzame
laars en criminelen hebben er een reeks toe
passingen voor bedacht die de makers zelf 
nooit hadden kunnen bevroeden. In deze tekst 
willen we die drie momenten, gebruiks
mogelijkheden en recyclages van de plastic 
zak nader toelichten.

Als efemeer gebruiksvoorwerp is de 
plastic zak vluchtig en duurzaam, opvallend 
en terloops, doelmatig en vervreemdbaar, 
nuttig en gevaarlijk. Daarin lijkt hij op de 
mode, waarvan Walter Benjamin de voor
spellende eigenschappen beklemtoonde: 
“Het vurigste belang van de mode ligt voor 
de filosoof in haar buitengewone anticipa
ties... Elk nieuw seizoen verbergt in zijn 
nieuwste creaties geheime vlagsignalen van 
wat komen gaat. Wie in staat zou zijn om 
ze te lezen, zou niet alleen vooraf op de 
hoogte zijn van nieuwe kunststromingen, 
maar ook van nieuwe wetboeken, oorlo
gen en revoluties.” [2] Een kleine lectuur 
van de plastic zak, een theoretische defi
nitie van dat object als figuur van de waren- 
esthetica maar ook daarbuiten, zal wel niet 
de maatschappelijke orde van de toekomst 
kunnen voorspellen, maar ze kan ons wel 
de ogen helpen openen voor de oppervlak
kige modaliteiten van de alledaagse we
reld, waardoor die wereld misschien inhe
rente mogelijkheden tot verandering van 
maatschappelijke verhoudingen kan ont
hullen.

1
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belebt nhr krftig.

Figuren van de warenesthetica - 
gebruiksmogelijkheden van de plastic zak

Verpakking

Wie met plastic zakken is opgegroeid, ge
bruikt ze als een vanzelfsprekend onderdeel 
van de maatschappelijke natuur. Aan ken
nis en trucjes valt er overigens niet zo heel 
veel te leren: dat de knisperende, transpa
rante zakjes van de' afdeling groenten en 
fruit niet stevig genoeg zijn om zware fles
sen en potten te transporteren; dat ze een 
zwaardere last kunnen dragen als je twee 
plastic zakjes over elkaar heen gebruikt; dat 
ze aan geen enkele supermarktkassa ooit uit
verkocht zijn, zodat je tijdens de openings
uren om het even wanneer boodschappen 
kunt doen, onvoorbereid en spontaan, zon
der je zorgen te hoeven maken over het 
transport. Alleen de geldbuidel, hun grim
mige tegenhanger (want ook geld is koop- 
waar die verpakt moet worden), beperkt wat 
en hoeveel je kunt kopen en in draagtassen 
naar huis kunt dragen. Het assortiment van 
de supermarkt biedt daarbij een bijna onbe
perkt aantal variaties: het komt maar zel
den voor dat twee klanten precies hetzelfde 
hebben gekocht. De transportband bij de 
kassa is de catwalk waarop de consumen
ten hun nieuwste collecties aan elkaar en 
aan de caissières laten zien. Wanneer ze na 
het vrije nummer van het kiezen en het ver
plichte nummer van de betaling de winkel 
verlaten, dragen ze plastic zakken mee die 
nauwelijks van elkaar verschillen: de uit
stulpingen en de plooien in de zak en het 
volume verraden weinig van de inhoud; wat 
hun uiterlijke vorm, het materiaal en de 
opdruk betreft, lijken twee plastic zakken 
op elkaar als twee druppels water.

De verpakking is een integraal be
standdeel van de waar, maar ze is bijkom
stig en kan worden verwijderd: enerzijds 
verhindert ze de consumptie, maar ander
zijds maakt ze die juist mogelijk. Pas wan
neer je de verpakking openmaakt en dus 
vernietigt, krijg je toegang tot het verpakte 
product. [3] De verpakking kan haar inhoud 
en de gebruikswaarde ervan op verschil
lende manieren communiceren - niet alleen 
door hem af te beelden: “verpakking 
begoochelt en ontgoochelt, ze bevat iets 
anders dan wat ze belooft, uit het conser- 
venblikje valt een gelatineachtige cilinder 
van sardines en hart, niet de koddige kat die 
zich op de wikkel uitrekt; maar wie had 
zoiets ook verwacht, in de door reclame en 
tekens geproduceerde anti-alledaagsheid 
speelt de verpakking met elke consument 
een spel, gestileerd presenteert ze hem elke 
koopwaar als iets wat onontbeerlijk is voor 
zijn individuele geluk, iedereen beseft de 
onzin van deze geluksbelofte; wat gekocht 
wordt, is niet de vervulling, maar de smaak 
van het geluk.” [4] Met andere woorden: de 
gebruikswaarde die de verpakking belooft, 
hoeft niet direct in verband te staan met de 
concrete gebruikswaarde, wat ook voor de 
productie van belang is: “De productie van 
elke waar is tweeledig: eerst wordt de ge
bruikswaarde gepresenteerd, en vervolgens 
ook - als een extraatje - de verschijnings
vorm van die gebruikswaarde.” [5] In het 
kader van een warenesthetica moet die ver
schijningsvorm nader worden bepaald.

Belofte

Dat koopwaar en verpakking uit elkaar val
len, verklaart ook iets anders: je treft de plas-
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tic zak weliswaar als verpakking zonder 
specifieke waar aan, maar hij maakt zo goed 
als nooit reclame voor zijn eigen gebruiks
waarde of voor die van afzonderlijke 
producten: hij maakt reclame voor een merk
naam. Doordat hij niet iets bijzonders maar 
iets algemeens verpakt, doet hij een twee
ledige utopische ruimte ontstaan. Enerzijds 
loopt zijn contingente, telkens weer verschil
lende inhoud vooruit op de mogelijkheid dat 
de verpakking wordt gerecycleerd, productief 
voor iets anders wordt gebruikt; anderzijds 
bevat elke gevulde boodschappentas poten
tieel alle mogelijke waren en hun gebruiks
waarden. Deze utopie tref je als belofte aan 
op een plastic zak van eind jaren zestig, 
beginjaren zeventig. Ze toont een vriende- 
lijk lachende figuur, die de detailhandels- 
keten waarvoor de zak reclame maakt 
metaforisch toont als “Uw grote vriend”. De 
figuur toont met de ene hand een wereld
bol, waarop de producten van de diverse 
regio’s staan, en met de andere hand biedt 
ze ons die overvloed aan: ooit kon je de 
wereld spreekwoordelijk in een notendop 
vatten, nu kun je ze in een plastic zak stop
pen. De afbeelding op de zak belooft de hele 
wereld aan de hele wereld: “Een gelijkenis 
voor de alledaagsheid van de utopie?” [6] 
Belangrijk is in dit verband ook het mate
riaal. De ingeburgerde benaming ‘plastic 
zak’ laat zien dat niet de concrete grondstof 
polyethyleen wordt waargenomen, maar een 
hele groep van materialen die bekend staan 
als kunststof en die sinds het eind van de ne
gentiende eeuw in diverse varianten worden 
verwerkt, en op z’n laatst sinds de jaren vijf
tig voor alle mogelijke toepassingen worden 
gebruikt. [7] Met name in West-Duitsland 
stuitte die universaliteit niet alleen op het 
enthousiasme van het vooruitgangsgeloof, 
maar ook op veel scepticisme. Zo ging de 
architect Hans Schwippert, in die tijd be
kend als voorzitter van de Werkbund en als 
de ontwerper van Konrad Adenauers bu
reau, uit van de gedachte datje het karakter 
van materialen kunt aflezen aan de weer
stand die ze je bij het vormgeven bieden, 
en hij merkte op: “Nu echter komen stoffen 
op ons af, die dat karakter niet meer bezit
ten. [...] Zo gewillig als die nieuwe mate
rialen zijn, dat hebben we nog niet meege
maakt. Ze bieden ons geen streng, specifiek 
karakter meer, maar ze zeggen: Alstublieft, 
u bent mijn meester, ik ben uw dienaar, ik 
doe alles wat u wilt.” [8] In dergelijke uit
spraken hoor je impliciet het verwijt dat de 
kunststoffen geen karakter, geen wezen be
zitten - een echo van de door het nationaal- 
socialisme gekoesterde ideologische voor
liefde voor harde en vermeend natuurlijke 
materialen, zoals Krupp-staal en leer.

Behalve zijn moderniteit en zijn aan
wezigheid in het dagelijkse leven waren het 
juist die kwaliteiten die plastic, maar ook al
lerlei soorten folies en zakken, interessant 
maakten voor de kunststromingen die de 
seriematige massaproductie van consumptie
goederen toepasten om kunst te produceren. 
In 1969 ontwierp Joseph Beuys voor de 
Organisation für direkte Demokratie plas
tic zakken met daarop schema’s van hoe de 
scheiding der machten er volgens hem 
moest uitzien; de plastic zakken verbergen 
een ruimte die op haar ontplooiing wacht. 
Vanuit een andere methode beklemtoonde 
ook Andy Warhol het utopische karakter van 
de plastic zak: bedekt met een laagje zilver 
en gevuld met helium zweefden ze in 1966 
als Clouds in de Leo Castelli Gallery - het 
idee van de kunstenaar om ze door de open 
ramen te laten ontsnappen werd niet gerea

liseerd. [9] Doordat in beide gevallen vir
tueel alles en in de praktijk niets verpakt 
werd, sprong een eigenschap van de zak in 
het oog: zijn mediale karakter.

Stedelijk medium

De zak is een stedelijk medium. In dorps
gemeenschappen was de behoefte aan zak
ken eerder klein. Wat mensen nodig had
den, konden ze voor het grootste deel vin
den in de tuin, op het veld en in de stal, of 
kopen bij rondtrekkende handelaars en in 
lokale winkeltjes; minder alledaagse be
hoeften werden bevredigd tijdens occasio
nele uitstapjes naar de dichtstbijzijnde stad. 
In de stedelijke economieën is de mogelijk
heid om zelf in je behoeften te voorzien 
beperkt. De dagelijkse behoeften moeten 
worden gekocht met het geld dat de arbeid 
oplevert. Om de actieve bevolking in staat 
te stellen hun dagelijkse behoeften te dek
ken, moest enerzijds massaal worden ge
produceerd, maar anderzijds moest die 
massa producten ook worden gereedge
maakt voor de individuele consumptie. Dat 
was de rol van de verpakking — of nauw
keuriger: van de individuele verpakking, die 
zich gaandeweg in een steeds vroegere fase 
met de koopwaar verenigde. De negen- 
tiende-eeuwse winkeliers deden de zorgvul
dig afgewogen of getelde koopwaar in punt- 
zakjes die ze eerst nog ad hoe rolden; 
algauw beschikten ze over verschillende 
voorgefabriceerde verpakkingen, nog later 
over koopwaar die ze zelf hadden voor
verpakt - tot de verpakking uiteindelijk al 
meteen door de producent werd gemaakt en 
in de supermarkt haast uitsluitend nog do
zen, blikjes, pakjes en zakken met machi
naal afgemeten hoeveelheden werden gele
verd en verkocht, die de consument in draagt
assen naar huis kon dragen. [10] Daarmee 
zijn meteen enkele beslissende momenten 
aangeduid in de kapitaalbeweging van de 
laatste twee eeuwen, waarvan Karl Marx de 
essentiële kenmerken heeft beschreven: “De 
kapitalistische productiewijze vermindert de 
transportkosten voor de individuele waar 
door transport- en verkeersmiddelen te ont
wikkelen en het transport zoveel mogelijk 
te bundelen. Ze vergroot het deel van de 
levende en concrete maatschappelijke ar
beid die aan het warentransport wordt be
steed, eerst door de grote meerderheid van 
producten te veranderen in koopwaar, en 
vervolgens door de lokale markten te ver
vangen door verder verwijderde markten. 
De circulatie, dat wil zeggen de feitelijke 
omloop van de waar in de ruimte, veran
dert in het transport van de waar. Enerzijds 
vormt de transportindustrie een zelfstandige 
productietak, en dus een investeringsgebied 
voor het productiekapitaal. Anderzijds wordt 
die transportindustrie gekenmerkt door het 
feit dat ze optreedt als de continuering van 
een productieproces in het circulatieproces 
en voor het circulatieproces.” [11].

Zonder de verpakking in het algemeen 
en de zak in het bijzonder is het ondenk
baar dat de in koopwaar veranderde 
producten circuleren. De verpakking in 
puntzakjes en andere recipiënten schept de 
voorwaarden voor de industrialisering van 
de levensmiddelenproductie [12], en de 
plastic zak is het Vehikel waarmee de koop
waar het laatste stukje van het traject naar 
de consumptie aflegt. Dankzij de verpak- 
kingsindustrie, die zich sinds het midden 
van de negentiende eeuw had ontwikkeld, 
konden nieuwe groepen van consumenten 
worden ontsloten en gedefinieerd. Tegelijk 
maakte die industrie de producten die de 
consumenten aangeboden kregen duurder 
- een prijsverhoging die de consument zelf 
heel goed als een prijsverlaging kon erva
ren. De lokale kleine producenten van vroe
ger hadden immers niet alleen absoluut ho
gere productiekosten - omdat hun markt nu 
eenmaal kleiner was - maar ook relatief 
hogere transportkosten: de massaproductie 
en de massa-import maakten appels uit 
Zuid-Afrika een stuk goedkoper dan de ap
pels van de fruitboer net buiten de stad.

Dat is een van de grote verwezenlijkin
gen van de kapitalistische productiewijze: ze 
maakte het transport goedkoper en bedacht 
daarvoor tegelijk nieuwe transport- en 
communicatiemiddelen. Dat was mogelijk 
doordat de transportsector interessant was 
voor het productiekapitaal, zodat enorm 
werd geïnvesteerd — ook al rendeerden die 
investeringen niet altijd: de catastrofe van 
de emerging markets in de late jaren negen
tig van de twintigste eeuw heeft een voor
loper in de spoorwegspeculaties rond 1850. 
Anderzijds weten we dat de verpakkings- 
industrie zich maar kon doorzetten omdat 
ze in haar beginfase de menselijke arbeids-
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kracht uitbuitte - van weeskinderen, bewo
ners van werkinrichtingen en gevangenen 
die zakjes moesten plakken om toch nog iets 
te verdienen. De winstmarges van de on
dernemers waren navenant hoog. Maar zo
lang de papieren zakken in de verpakkings- 
industrie nog manueel geproduceerd wer
den, zette de detailhandel nog goedkopere 
arbeidskrachten in: de winkeliers lieten de 
leerjongens tijdens hun stage zakjes plak
ken. [13] Pas nadat rond 1875 machines 
waren ontwikkeld om de zakjes mechanisch 
te fabriceren, vielen de met de hand ge
maakte zakjes duurder uit. [14] De leertijd 
kon worden ingekort, de kinderen werden 
op andere manieren opgevoed en bezigge
houden, en de werkinrichtingen werden af
geschaft. Alleen de gevangenen werden niet 
van hun corvee bevrijd: ook vandaag nog 
worden in veel strafinstellingen met de hand 
draagtassen gemaakt. [15]

“Minderwaardig”

Eind negentiende eeuw was het ‘zakjes 
plakken’ in de omgangstaal al synoniem 
geworden voor de gevangenisstraf. Daar
mee kregen niet alleen de productie van de 
zakken èn het werk in de betreffende indus
trie een slechte reputatie, maar gaandeweg 
ook de zakken zelf. Om daar iets aan te 
doen, sleutelde men niet aan de productie
omstandigheden, maar aan de terminologie: 
toen een uit verschillende overheidsorganen 
en andere instanties samengestelde profes
sionele commissie in 1942 onderhandelde 
over een nieuw beroep voor de korte leer
tijd, werd het begrip ‘machinale zakjesplak- 
ster’ unaniem weggestemd - enerzijds ar
gumenteerde men dat het aandeel van de 
zakken in de totale productie kleiner was 
dan dat van de gewone tassen; anderzijds 
vreesde men dat de term door de productie 
in gevangenissen en tuchtinrichtingen te 
zeer beladen was. Als nieuwe beroeps
aanduiding werd daarom voor ‘machinale 
tassenplakster' gekozen. De zakken veran
derden in draagtassen, om de papier- 
verwerkende industrie ook in de toekomst 
van verse arbeidskrachten te kunnen voor
zien. [16]

Die anekdote zou niet veel te beteke
nen hebben als ze niet uit het Derde Rijk 
stamde. De verse arbeidskrachten, waarvoor 
in 1942 werd gezorgd, werkten toen al in 
streng gereglementeerde omstandigheden. 
In datzelfde jaar werd de productie van 
draagtassen uit papier uitdrukkelijk verbo
den. Alleen “papieren en kartonnen pro
ducten die van beslissend belang voor de 
oorlog waren” mochten nog worden gepro
duceerd: zakken leverden geen bijdrage aan 
de eindoverwinning. [17] Meestal wordt de 
achteruitgang van en het verbod op de 
zakjesproductie alleen verklaard door te 
wijzen op het gebrek aan grondstoffen. Als 
dat zo zou zijn, waarom werd dan de 
productie van “draagtassen, draagbuidels en 
grammofoonplatentassen” al in 1936 (met 
ingang van het eerste vierjarenplan) stop
gezet? [18] Uit een door de historicus en 
zakkenverzamelaar Heinz Schmidt-Bachem 
geparafraseerde discussie valt af te leiden 
dat het verbod op papieren zakken ook wor
telt in de nationaal-socialistische ideologie: 
“Naar de mening van de Abteilung Presse 
und Propaganda in de Hauptabteilung 1 
van de Wirtschaftsgruppe hadden de 
verpakkingsmiddelen zich in het verleden 
zowel kwantitatief als kwalitatief tot een 
echt luxeproduct ontwikkeld, [...] dat ech
ter elke rechtvaardiging ontbeerde. Omdat 
de waarde van de eigenlijke koopwaar niet 
meer veranderd of verbeterd kon worden, 
moest de verpakking, de vormgeving in de 
concurrentiestrijd de doorslag geven. Ook 
met het oog op de concurrentie leek het 
ongezond wanneer de verbruiker zich moest 
afvragen waarvoor hij nu eigenlijk had be
taald: voor de vaak minderwaardige koop
waar of voor de hoogwaardige verpak
king?” [19]

In het verschil tussen de “eigenlijke 
6 koopwaar” en de oneigenlijke verpakking 

wordt de gebruikswaarde van de koopwaar 
verabsoluteerd. Elke andere waarde is niet 
wezenlijk - ook die van de verpakking niet, 
die geen eigenlijke gebruikswaarde bezit en 
daarom “elke rechtvaardiging” ontzegd 
wordt. Ze wordt niet - zoals bij Marx - 
begrepen als een product in en voor de sfeer 
van de productie, maar als overbodige luxe. 
Nauwkeuriger geformuleerd: in de nationaal- 
socialistische ideologie valt de koopwaar 
samen met haar gebruikswaarde; de verpak
king, de zak wordt daar als iets vreemds van 
buitenaf aan toegevoegd. De transport
middelen omvatten zowel de gebruikswaarde 
als de ruilwaarde. Het dubbele karakter van 
de waar wordt in deze scheiding zodanig 
opgesplitst, dat de in het kapitalisme gebrui
kelijke naturalisering van haar fetisjkarakter 
door de nationaal-socialistische ideologie 
wordt omgevormd tot een biologiserende 
personificatie: de ‘scheppende arbeid’ pro
duceert de gebruikswaarde van de koopwaar 
en is dus ‘arisch’, terwijl elke vorm van 
kapitaal, de gehele sfeer van de ruilwaarde 
Wordt beschouwd als ‘roofzuchtig kapitaal’, 
als ‘joods’ : de sfeer van de gebruikswaarde 
wordt toegewezen aan de ariër, die van de 
ruilwaarde aan de joden.- [20] Volgens deze 
logica is het de scheppende arbeid die ge
bruikswaarden creëert, terwijl de hoogwaar
dige verpakking slechts waarden voorspie
gelt die minderwaardig en ongezond zijn. 
De biologisering brandmerkt de jood als 
schadelijk ongedierte, en omgekeerd krij
gen de verpakking en de zak de impliciete 
connotaties ‘parasitair’ en dus meteen ook 
‘joods’ mee. Doordat de sfeer van het trans
port op die manier in verband wordt ge
bracht met de sfeer van de ruil, die bij het 
‘roofzuchtig kapitaal’ wordt ondergebracht, 
kan die transportsfeer de gezondheid van 
de ‘eigenlijke waar’ aantasten. Die combi
natie van een antikapitalistische en een 
biologiserende vorm van antisemitisme 
wordt nog aangevuld met een derde antise
mitisch element: men klaagt erover dat een 
hoogwaardige verpakking minderwaardige 
koopwaar kan verhullen. Die motieven van 
de misleiding, de maskering, de ‘joodse list’ 
duiken in de nationaal-socialistische ideo
logie telkens weer op: “Hij [de jood] hult 
zich in de maskers van degenen die hij wil 
bedriegen,” zo luidt in 1930 de diagnose van 
Joseph Goebbels, de latere minister van 
Propaganda. [21] De gele jodenster, de in 
het paspoort gestempelde J, de verplichting 
om de voornamen Sara en Israel aan te ne
men - dat alles moest er na de Nürnberger 
rassenwetten voor zorgen dat de wezenlijke 
minderwaardigheid van de als jood ontmas
kerde mens altijd zichtbaar bleef, dwars 
door alle andere uiterlijkheden heen. [22] 
Door de joden te brandmerken, werden ze 
eerst uit het publieke en vervolgens ook uit 
het economische leven verdreven. Wie er 
niet in slaagde te emigreren, werd later bij
eengedreven in getto’s, gedeporteerd naar 
concentratie- en vernietigingskampen en 
omgebracht. En de ‘vernietiging door ar
beid’ reduceerde de slachtoffers tot hun ar
beidskracht, die achteraf beschouwd eigen
lijk op een zo goed als onproductieve ma
nier werd verspild. Ongetwijfeld moeten we 
al die vormen van arbeid daarom zonder 
onderscheid als een vorm van straf beschou
wen. En het hoeft niet te verbazen dat een 
van die bezigheden het zakjes plakken was; 
vanaf 1943 werd bijvoorbeeld ook Victor 
Klemperer daartoe gedwongen: de als min
derwaardig beschouwde dwangarbeider 
produceerde de als minderwaardig be
schouwde verpakking. [23]

Onderscheiden

Elke beschrijving, elke theoretische defini
tie van de zakken moet zich ertegen verzet
ten dat ze als iets minderwaardigs worden 
beschouwd. De zak is een vluchtig opper
vlak, waarmee ook reclame wordt gemaakt. 
Daarom is het nog niet ‘ongezond’ - het kan 
ook praktisch zijn. Breekbare koopwaar zo
als de grammofoonplaat werd pas dankzij de 
draagtas voor de consument goed transpor- 

teerbaar. Dat in het begin van de vorige eeuw 
de grammofoon en de 'Tragetasche Handfrei' 
haast gelijktijdig op de markt kwamen, hoeft 
nauwelijks te verbazen. [24] Het gaat hier 
niet om een historisch toeval, maar om fe
nomenen die het ontstaan van een nieuwe 
cultuur begeleiden: de cultuur van de be
ambten. “Honderdduizenden beambten be
volken elke dag de Berlijnse straten, maar 
we weten minder van hun leven af dan van 
de primitieve volken, waarvan zij in de bio
scoop de exotische gewoonten bewonde
ren,” schrijft Siegfried Kracauer nog eind 
jaren twintig. [25] Hij stelde de beambten 
voor als een nieuwe laag van werknemers, 
“wegbereiders van de massamaatschappij, 
van het tijdperk van de massaconsumptie”, 
gekenmerkt door een “behoorlijk ontwik
kelde sociale identiteit”. [26] Ze waren de 
eersten die überhaupt zoiets als ‘vrije tijd’ 
kenden - daarbij hoorde onder meer dat ze 
na kantoortijd nog snel even boodschappen 
konden doen, zonder zich door pakken en 
zakken belemmerd te hoeven voelen. De 
beambten, voor wie het onderscheid met de 
arbeiders een centraal probleem vormde, 
ontwikkelden allerlei kleine distinctie- 
methodes. Nadat ze zich dankzij de ‘boord’ 
tegen de arbeiders hadden afgezet, moes
ten ze hun betere smaak bewijzen middels 
de winkels waar ze hun dagelijkse bood
schappen deden - en waarvan de naam op 
de zakken te lezen stond. [27] Wie het zich 
vandaag kan veroorloven om in een chic 
warenhuis dure levensmiddelen te kopen, 
kijkt misschien neer op de klanten van de 
goedkope supermarkten. Dat ook de hogere 
sociale lagen in die supermarkten hun da
gelijkse voedingsmiddelen kopen, maakt 
deel uit van deze logica, evenals de eviden
tie waarmee zakken van chique winkels, 
eenmaal verworven. Opnieuw worden ge
bruikt.

Vanuit dit perspectief bekeken hebben 
de plastic zakken dergelijke distincties niet 
vernieuwd, maar verveelvoudigd. Doordat 
men voortaan verschillende kleuren ge
bruikte, vielen de draagtasjes - en dus ook 
de tentoongespreide distinctie - veel ster
ker op. Die distinctie lijkt haaks te staan op 
het seriële van de zakken, op hun onver
mijdelijke massaproductie, die er juist voor 
zorgt dat ze een medium worden. Het te
gendeel is waar: de distinctie stoelt op de 
massaproductie, die er immers voor zorgt 
dat gelijkgezinden zichzelf kunnen identi
ficeren via een merk en een makkelijk te 
herkennen logo. Daarom vindt het serie
matige van de productie een echo in het 
seriematige van de motieven op de zakjes. 
Bij winkelketens wordt dat seriële karakter 
duidelijk: ze zijn niet slechts óp één plek te 
vinden, overal bieden ze hun beste service 
aan; de klemtoon ligt op de snelle her
kenbaarheid. De reclame op de plastic zak
ken moet ook en passant te herkennen zijn, 
voor de verstrooide blik zelfs uit de oog
hoeken, en ze moet hun dragers kunnen 
identificeren.

Natuurlijk gaat het hier om publiciteit, 
om reclame die de massa’s en hun koop
gedrag wil sturen. Zoals elke banaliteit is ook 
dit inzicht doordrenkt van antikapitalistische 
mythen: de consumenten vallen aan de re
clame ten prooi doordat ze onbewust wor
den gemanipuleerd, en niet doordat de re
clame behoeften zou opwekken en bevre
digen. Het communicatiemedium van de 
plastic zak maakte - samen met een heleboel 
andere producten, van het billboard tot de 
sticker en het T-shirt - van het consumptie
gedrag een deel van de identiteit, een posi
tieve bepaling van de existentie in het 
postfordiaanse kapitalisme. Het plastic zakje 
houdt niets geheim. Als het op de koop toe 
wordt genomen, laat de opdruk zien wat erin 
zit. In een zak van Aldi zitten Aldi-producten, 
in een zak van Penny zitten spullen van Penny, 
in een zak uit de dutyfree shop waar Marlboro 
op staat, zitten Marlboro-sigaretten. Dat de 
Marlborozakken ook nog voor Marlboro 
reclame maken als er een fles Laphroaig of 
een slof Senior Service in zit, verandert niets 
aan het principe: het beeld laat koopwaar 

zien die belastingvrij werd gekocht. Natuur
lijk maakt die redundantie reclame voor 
Marlboro-sigaretten, maar ze zorgt er ook 
voor dat die reclame allesbehalve myste
rieus of onbewust is. Ze springt juist in het 
oog. Hét zakje maakt reclame voor de win
kel die het in roulatie heeft gebracht, dus 
voor zichzelf en zijn inhoud. Het maakt re
clame voor de handeling van het kopen in 
die winkel, simpelweg door van die hande
ling getuigenis af te leggen.

Dat simpele getuigende en overtui
gende principe bracht het moderne winke
len voort. Nadat beginjaren zestig in West- 
Duitsland het “tijdperk van de draagtas” was 
uitgeroepen [28], kon het aantal zelf
bedieningswinkels zich tussen 1960 en 1969 
verviervoudigen: “Gaandeweg ontstond een 
regelrechte plastic-zak-cultuur.” [29] Die 
cultuur leidde tot een nieuwe winkel- 
praktijk, die in de vaktaal bekend staat als 
de ‘impulsaankoop’. In die praktijk zijn de 
zakken er niet omdat er iets gekocht wordt, 
maar wordt er iets gekocht omdat er zak
ken voor bestaan.

Kopen

De consument beschouwt de zak niet als een 
waar, maar als een product, een middel 
waarmee hij andere producten sneller en 
makkelijker kan consumeren. Die courante 
alledaagse indruk wordt bevestigd door de 
opdruk. Het overhandigen en gebruiken van 
de zakken lijkt te gebeuren volgens een stil
zwijgende afspraak tussen onafhankelijke 
individuen: de prijs die de consument er
voor betaalt, wordt niet vereffend met geld, 
maar met de reclame die hij maakt terwijl 
hij zijn inkopen naar huis draagt. De Duitse 
Bondsrepubliek was een van de eerste lan
den in de wereld waar - in strijd met deze 
overeenkomst - een Tütengroschen kon wor
den ingevoerd. Hoe kwam dat? Door de cam
pagnes die “tegen deze verpakking” werden 
gevoerd. [30] Anders dan in de Verenigde 
Staten bestond er in Duitsland nog genoeg 
ressentiment tegen de zak als iets dat 
vreemd was aan de ‘eigenlijke waar’ om die 
extra uitgave te kunnen rechtvaardigen. Dat 
ressentiment is ongetwijfeld onbewust. Je 
merkt het alleen aan de vanzelfsprekend
heid waarmee men in Duitsland de plastic 
zak als iets overbodigs beschouwt.

Wanneer de consument voor de zak 
een prijs moet betalen, wordt hij een dood
gewoon handelsproduct. De paar eurocent 
die we aan de kassa moeten neertellen, le
veren de supermarkten niet alleen een kleine 
extra winst op; het is ook de symbolische 
en reële prijs voorde luxe van de achteloze 
onnadenkendheid, de prijs die we betalen 
om ons slechte ecologische geweten tot 
zwijgen te brengen, om ons niet langer 
schuldig te voelen dat we de vrijheid ne
men om “oppervlakkig met de dingen om 
te springen” [31] - een gewoonte die juist 
om die redenen in Duitsland volop om zich 
heen grijpt. In dit verband hoeft het niet te 
verbazen dat juist Duitsland met “DER 
GRUNE PUNKT", via het Duale System 
Deutschland (DSD), een recyclingindustrie 
heeft gesubsidieerd die het materiaal van de 
zakken tot achttien keer kan recycleren. [32] 
Sinds 1992 tref je daarom op veel plastic 
zakjes DER GRUNE PUNKT aan: het sym
bool geeft te kennen dat de fabrikant een 
verpakkingstaks heeft betaald en waarborgt 
op die manier dat de verpakking wordt 
gerecycleerd.

Het valt dus niet te loochenen dat de 
zak intussen ook voor de consumenten koop
waar is geworden, waarvoor zij - net zoals 
voor alle andere producten - een prijs moe
ten betalen. Toch blijft er een verschil: de 
plastic zak wekt niet de indruk een handels- 
product te zijn. Vanaf het begin werd hij niet 
alleen gebruikt om een zekere waren
circulatie mogelijk te maken, maar ook om 
die te versnellen. Het warenkarakter van de 
zakjes wordt niet zozeer gerealiseerd in de 
gebruikswaarde voor de klant, maar vooral 
in de gebruikswaarde voor de supermarkt. 
De klanten kopen meer, omdat ze dat ‘meer’
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in de plastic zak kunnen opbergen. In 1975 
introduceerde de warenhuisketen Karstadt, 
in samenwerking met de Mondorfse firma 
LEMO, de zogenaamde DKT-zak, de extra 
sterke Doppel-Kraft-Tüte. Die zakken kun
nen vijf kilogram dragen en zijn vandaag 
overal in gebruik. Men rekende de waren
huizen voor dat de klanten dankzij de 
nieuwe zak 21 procent meer zouden kopen, 
en dan vooral producten die voordien niet 
zo makkelijk te transporteren waren, zoals 
flessen of blikjes. Voor 1975 was de zoge
naamde Reiterband-draagtas in gebruik, die 
een kleinere, minder flexibele opening had 
dan de duurzamere DKT-zak. [33] De klan
ten beoordeelden die innovaties ongetwij
feld als een subjectief voordeel, en niet als 
een toename van de gebruikswaarde voor 
de handelaars - een gebruikswaarde die ze 
met elke nieuwe aankoop opnieuw realise- 
ren. Meteen krijgt de gebruikswaarde van 
de polyethyleen (PE) zakken, die de consu
ment onmiddellijk kan realiseren op weg 
van de supermarkt of het warenhuis naar 
de woning, iets tweeledigs.

Zonder die dubbele gebruikswaarde 
zou er geen plastic zak bestaan. Als ze voor 
de handelaars geen gebruikswaarde zouden 
bezitten, zouden ze die zakken niet in zulke 
grote aantallen bij de verpakkingsindustrie 
kopen. Het zou al te reductionistisch zijn 
als je het warenkarakter van de zakken zou 
afleiden uit de relatie tussen de producent 
en de eerste consument, de handelaar. Hun 
warenkarakter openbaart zich in hun twee
ledige gedaante: ze zijn tegelijk koopwaar 
en afval. Voor de klant hebben ze hun ge
bruikswaarde vervuld zodra hij de andere 
koopwaar heeft uitgepakt. Nu kan hij de zak 
weggooien, zoals hij dat met andere verpak
kingen doet. Als hij hém hergebruikt voor 
zijn afvalemmer of als boodschappentas, 
dan verlengt hij wel de gebruiksduur, maar 
dat verandert niets aan het fundamentele feit 
dat de zak na de realisatie van de meervou
dige gebruikswaarde waardeloos is gewor
den. Die waardeloosheid wordt pas écht 
gerealiseerd wanneer de zak afval transpor
teert en uiteindelijk zelf afval wordt. Het 
warenkarakter van de plastic zakken splitst 
zich dus in twee sferen op. In de sfeer van 
de afzetmarkt voor plastic zakken concur
reren de verschillende fabrikanten - net 
zoals dat op andere terreinen van de kapita
listische economie gebeurt - met verschil
lende modellen om goedkope en bruikbare 
oplossingen te kunnen aanbieden. Het plas
tic zakje is hier koopwaar, net zoals elk an
der product: de klant - dus de handelaar - 
belooft het een gebruikswaarde, voor de 
producent realiseert het een ruilwaarde. De 
plastic zak gedraagt zich hier als handels- 
waar, evengoed als yoghurtbekers, bouillon
blokjes of stofdoeken. In de sfeer van de 
supermarkt en de detailhandel is de plastic 
zak als het ware betoverd — in elk geval is 
hij geen gewone koopwaar meer. De zak
ken liggen verstopt onder de kassa, of wor
den door de caissière op verzoek uitgereikt. 
Hun prijs is niet berekend op winst, maar 
moet alleen de service rendabel maken die 
erin bestaat de klant een zak mee te geven.

De warenesthetica voorbij - 
andere toepassingen van de zak

Ironisch genoeg was de commerciële 
productie van zakken in haar beginfase zelf 
een vorm van hergebruik. Toen arbeiders 
in de Allendorfer papierfabriek Bodenheim 
& Co in 1853 de eerste zakken met de hand 
plakten, gebruikten ze daarvoor wegge
gooide dossiers als grondstof. [34] De zak 
heeft de potentie te worden gebruikt voor 
toepassingen die met zijn oorspronkelijke 
functie weinig of niets te maken hebben, 
maar die dié functie juist daardoor kunnen 
weerspiegelen. Het hergebruik breidt de 
gebruikswaarde van de zakken uit tot op een 
terrein waar ze geen ruilwaarde meer bezit
ten; ook de esthetische aspecten zijn hier 
voorlopig niet van tel. En toch geeft juist 
dat terrein uitsluitsel over de status die de 
esthetisering van de plastic zak vandaag 

toekomt: hier worden namelijk de signalen 
opgevangen waarvan de betekenis in het 
beste geval slechts schetsmatig duidelijk 
wordt.

De boodschappentas

Het materiaal van de meeste zakken is ste
vig genoeg om meer dan één keer als 
boodschappentas te worden gebruikt - tot 
gaten en scheuren hun draagkracht in het 
gedrang brengen, kunnen ze meer dan eens 
worden gebruikt, telkens met hetzelfde doel. 
Iedere keer wordt hun tweeledige gebruiks
waarde opnieuw gerealiseerd. Voor de klant 
vergemakkelijkt het elke keer weer het 
transport van zijn inkopen, maar voor de 
verkoper kan dat hergebruik vervelend wor
den. Wat er in de boodschappentas zit, hoeft 
niet noodzakelijk gekocht te zijn in de win
kel waarvan het logo op het plastic prijkt. 
Vooral in kleinere steden leidt dat er wel 
eens toe dat consumenten een winkel niet 
durven binnengaan omdat ze al met de plas
tic zak van de concurrentie op weg zijn.

Dat de klant de zak kan hergebruiken 
en daardoor reclame blijft maken, was al in 
1925 één van de argumenten waarmee de 
fabrikanten bij handelaars klanten probeer
den te werven. [35] Vandaag spreken vele 
plastic zakken hun dragers rechtstreeks aan: 
met korte zinnetjes op de onderkant probe
ren ze hen tot hergebruik aan te zetten. Vaak 
is het alsof ze onder elkaar een wedstrijd 
houden: wie maakt de mooiste aansporing? 
“Uw bijdrage aan een schoner milieu — graag 
opnieuw gebruiken.” “Deze draagtas is van 
polyethyleen en is dus veel beter dan haar 
reputatie: ze kan meermaals worden her
gebruikt.” “Voor 1 x veel te goed - een meer
voudige sensatie.” “Meermaals bruikbare 
tassen zijn ecologisch voordeliger dan pa
pieren draagtassen.”

De vuilniszak

Als de plastic zak wordt hergebruikt als 
boodschappentas, wordt hij nog min of meer 
gebruikt voor zijn oorspronkelijke doel. 
Wordt hij als zakje voor de vuilnisemmer 
gebruikt, dan krijgt hij duidelijk een andere 
functie. Toch ligt die vorm van hergebruik 
zo voor de hand dat hij massaal voorkomt. 
In zijn historische studie schrijft Heinz 
Schmidt-Bachem dat al in 1965, dus vier 
jaar na de voorzichtige introductie van de 
- in vergelijking met de papieren zak veel 
duurdere - plastic zak, “de PE-zakken bij 
de klanten (vooral als zak voor de vuilnis
emmer) [...] zo populair waren, dat ze er in 
een onbewaakt moment hele stapels van 
mee naar huis namen,” [36] Dat men de PE- 
zak als geschikte afvalzak beschouwde, ligt 
voor de hand: hij was waterdicht, stevig en 
flexibel en hield de stank van het bedorven, 
rottende afval tegen, wat de papieren zak
ken uiteraard niet konden. Overigens liep 
de kwaliteit van de papieren zakken, als 
gevolg van een concurrentiestrijd tussen de 
fabrikanten, midden jaren zestig zo sterk 
terug, dat de plastic zakken zich probleem
loos als het beste alternatief konden door
zetten. [37]

Ook valt te begrijpen waarom de 
verpakkingsindustrie niets heeft gedaan te
gen de ‘onbewaakte momenten’ waarin de 
klant enkele zakjes meepikt: als afvalzak 
wordt de PE-zak ook gebruikt voor de do
zen, blikjes, zakjes en wikkels van de 
producten die de zak kort daarvoor als 
boodschappentas had getransporteerd.

De verpakking was een onontbeerlijke 
voorwaarde voor de warencirculatie in de 
supermarkt. Dankzij de plastic zak werd het 
mogelijk om die afzonderlijk verpakte 
koopwaar van de supermarkt mee naar huis 
te nemen. Daar wordt die plastic zak her
gebruikt als vuilniszak, en daarin worden 
de verpakkingen dan voor de tweede en 
meteen ook laatste keer verpakt. Volgens die 
redenering wint de verpakkingsindustrie dus 
twee keer. Dat stelt haar in staat door te 
groeien, zodat ze begin jaren negentig nog 
een extra fase aan de circulatie kon toevoe

gen: met Der Grüne Punkt en het DSD wint 
ze ook nog een derde keer, doordat het plas
tic afval, de plastic verpakkingen en de plas
tic zakken worden gerecycleerd, of anders 
gezegd; te gelde worden gemaakt.

De consument die een stapel zakken 
meeneemt, denkt dat hij iets ontvreemdt; als 
hij de zakken als vuilniszak gebruikt, denkt 
hij dat hij iets' subversiefs doet waar alleen 
hij beter van wordt. Maar door de behoefte 
aan PE-zakken op te drijven, heeft de con
sument intussen wel de verpakkingsindustrie 
aangezwengeld. Doordat hij zo vaak als vuil
niszak werd hergebruikt, kon de plastic zak 
zich doorzetten. Dat verklaart meteen ook 
waarom hij al in 1971 bekend stond als de 
belangrijkste milieuvervuiler: eigenlijk was 
hij al van bij het begin een vorm van af
val. [38] Die overigens onbewijsbare mythe 
ontstond ook uit het slechte geweten van 
de Duitsers, die elke lustvolle toe-eigening 
voor de eigen behoeften - in dit geval het 
meenemen van plastic zakken om ze als 
vuilniszakken te gebruiken - bestraft wil
len zien. Toen die bestraffing uitbleef, moest 
de hele natuur onder de onrechtmatige daad 
lijden. Dat de plastic zakken zich — in hun 
hergebruik als vuilniszak - al van meet af 
aan als af val ontpoppen, is geen ironie van 
de geschiedenis: het is een allegorie van het 
even geavanceerde als gepacificeerde ka
pitalisme in Duitsland, dat niet eens meer 
hoefde te verbergen dat het eigenlijk een 
wegwerpkapitalisme was.

De zwervers

De plastic zak zou je als de rechtmatige op
volger kunnen beschouwen van de negen- 
tiende-eeuwse ransel. Met hun ransel reis
den de knechten van de ene betrekking naar 
de andere; voor de doorgaans onvrijwillige 
stadsnomaden die de daklozen zijn, doet de 
plastic zak dienst als klerenkast. In de ran
sel zat het hele hebben en houden van het 
uitgebuite personeel; voor de plastic zak
ken van de gemarginaliseerden geldt het
zelfde. Vaak was de ransel beschilderd met 
ornamenten en houtérig berijmde zin
spreuken - “Mijn leven besteed ik aan 
zware arbeid, rust is mij niet gegund, maar 
in dé hemel komt de vrijheid 1817” [39]; 
de reclameslogans op de plastic zakken be
loven goederen die de daklozen slechts in 
hun utopische dromen ooit in handen krij
gen.

. De plastic zak van de zwerver is ook 
een gedegenereerde versie van de burger
lijke koffer. In de loop van zijn geschiede
nis was de koffer uitgegroeid tot een sym
bool van de mobiliteit van de ontwikkelde 
kapitalistische maatschappijen. De plastic 
zak staat voor de gedwongen mobiliteit van 
mensen die uit de sfeer van de circulatie zijn 
gevallen. Cynische cultuurpessimisten zou
den hier kunnen spreken van een achteruit
gang: in de plaats van de duurzame, stevige 
ransel is het dunne polyethyleen van de plas
tic zak gekomen. Maar niet alleen het ma
teriaal is anders, ook de behoeften zijn ver
anderd. Een knecht hoefde zijn hebben en 
houden niet zo heel vaak van de ene slaap
plaats naar de volgende te dragen. Het bur
gerlijk gezin ging elke zomer een keer op 
reis en liet haar meestal omvangrijke, in 
grote kastkoffers gestouwde bagage naar 
hun vaak ver verwijderde zomerverblijf 
transporteren. De daklozen kunnen de nacht 
haast nooit twee keer op dezelfde plaats 
doorbrengen. Het winkelwagentje is het 
hedendaagse vehikel voor de eindeloze reis 
van de mensen die uit het kapitalistische 
verwerkingsproces zijn uitgestoten, en de 
plastic zak is de hedendaagse koffer: gratis 
of gemakkelijk te verkrijgen, met een grote 
draagkracht, waterdicht, ruim en flexibel te 
gebruiken.

Bij de productie van plastic zakken 
heeft niemand ooit bedacht dat ze dergelijke 
oneconomische behoeften moesten dekken. 
De gebruikswaarde die de daklozen reali
seren, hebben de zakken nooit beloofd, maar 
dankzij hun materiële structuur kunnen ze 
die belofte toch heel makkelijk inlossen. 

Ongetwijfeld is dat een van de grootste 
wonderen van de kapitalistische productivi
teit: ook buiten haar eigen rationaliteit be
wijst ze telkens weer haar nut. Ongewild, 
produceert ze precies passende oplossingen 
voor problemen die ze zelf geschapen heeft.

De daklozen die hun in allerlei plastic 
zakken gepropte bezittingen in een winkel
wagentje van de ene slaapplaats naar de 
volgende rijden: het is een beeld datje kunt 
interpreteren als een parodie op de figuur 
van de consument. Ze kopen niets, hun be
zittingen zijn geen koopwaar, hun plastic 
zakken beloven niets anders dan het wei
nige dat hun nog rest te beschermen. Het 
winkelwagentje staat voor de belofte van 
de autonome toegang tot alles wat in de su
permarkt te koop is, maar de winkel
wagentjes van de daklozen herinneren er
aan hoe zinloos die belofte is als ze niet voor 
iedereen geldt. Met hun veelkleurige slo
gans blijven de plastic zakken die belofte 
ontelbare malen herhalen, hoewel hun aan
trekkingskracht verbleekt in de winkel
wagentjes van de daklozen. Doordat deze 
mensen voortdurend met plastic zakken 
onderweg zijn, zouden ook zij nog reclame 
kunnen maken, maar het idee datje met 
zoiets functioneels als een plastic zak re
clame zou maken, maakt elke reclame be
lachelijk.

Dé kist

De reputatie van de plastic zak heeft verba
zend weinig geleden onder het feit dat hij 
als bode van de dood kan fungeren. Ook op 
dat terrein heeft hij nieuwe praktijken geïn
spireerd: mensen gebruiken hem om zich
zelf of anderen te verstikken, om lichaams
delen te vervoeren of om ze onder struik
gewas te verstoppen. De plastic zak beschikt 
daartoe over uitstekende kwaliteiten: hij is 
luchtdicht, kan geurtjes tegenhouden, valt 
in het dagelijkse leven nauwelijks op, is lang 
houdbaar en rot slechts langzaam weg. Het 
zou voorbarig zijn om in dergelijke praktij
ken de moorddadige kapitalistische sociali
sering gerealiseerd te zien. Evenmin als het 
mes dat de polsslagader doorsnijdt, even
min als de koffer waarmee het lijk tijdelijk 
in een bagagekluis wordt gedeponeerd [40], 
heeft de plastic zak of de reclame waarmee 
hij bedrukt is schuld aan dergelijke misda
den. Je moet van kwade wil zijn om het lijk 
dat in een plastic zak van de supermarkt 
wordt gestopt te beschouwen als een alle
gorie van de waar.

Het masker

De plastic zak als masker: dat is een van de 
voor de hand liggende manieren waarop hij 
kan worden hergebruikt — niet toevallig 
werden en worden in veel zakken lucht
gaatjes gestanst. Dat maakt ze minder bruik
baar als vuilniszak, maar daar staat tegen
over dat ze voor kleuters nauwelijks nog 
verstikkingsgevaar opleveren. Als speel
goed verliest de plastic zak al gauw zijn fas
cinatie, maar als masker blijft hij onvermin
derd populair: op veel video’s en foto’s van 
misdaden is te zien hoe de protagonisten 
zich met plastic zakken onherkenbaar ma
ken. De meest consequente vorm van her
gebruik deed zich voor op 25 februari 2002 
in Knittelfeld in de Oostenrijkse Steiermark. 
“Twintig minuten voor de Billa-winkel in 
de Herrengasse dichtging waren er nauwe
lijks nog klanten. De caissière Waltraud 
Labner (42) ging daarom van haar kassa 
weg om tien meter verder een rek met fles
sen aan te vullen. Ze had net een plastic krat 
gepakt, toen plotseling een gemaskerde man 
de winkel binnenstapte. Hij had zich een 
Billa-zakje met kijkspleten over het hoofd 
getrokken en had een ongeveer dertig centi
meter lang keukenmes in de hand. Daarmee 
wilde hij volgens de gendarmerie de caissière 
neersteken. Maar die kon de aanval geluk
kig met de plastic krat afweren. “Geef de 
kassa! Nu meteen!”, snauwde de dief de 
42-jarige vrouw uit de Obersteiermark toe. 
Voordat de situatie nog verder kon escale-
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ren, greep gelukkig een klant in. Zodra deze 
man de winkel was binnengekomen, merkte 
hij vlakbij de kassa de gewapende man op. 
Op hetzelfde moment hoorde hij ook al de 
caissière schreeuwen, waarop hij haar met
een te hulp schoot. De onbekende dader kon 
alleen nog maar “shit!” zeggen. Nog voor
dat de klant kon ingrijpen, stormde hij zon
der buit de supermarkt uit en ging hij er in 
de richting van de Hauptplatz vandoor. Daar 
raakte men het spoor bijster.” [41] De dief 
trok zich niet alleen het lege zakje met de 
opening naar onderen over het gezicht, ook 
in een ander opzicht zette hij de gebruike
lijke gang van zaken op z’n kop: hij wilde 
geen levensmiddelen mee naar huis nemen, 
maar geld - geld dat hij misschien later in 
dezelfde supermarkt weer zou hebben uit
gegeven.

Verzamelaars

Er zijn niet zo heel veel objecten die je in 
plastic zakken kunt archiveren - en toch 
worden ze soms gebruikt om bijvoorbeeld 

.strips te verzamelen en te sorteren. Maar 
voor papier laten de PE-tassen te weinig 
lucht door, voor andere objecten zijn ze niet 
doorzichtig genoeg - zodat ze eigenlijk 
vooral de armoede van de verzamelaars, de 
armzaligheid van hun collectie onthullen. 
Wie zijn spullen in plastic zakken verzamelt, 
kan zich niets beters veroorloven. Maar wie 
de plastic zakken zelf verzamelt, bevrijdt 
ze van de gebruikswaarde die zelfs in het 
meest vergezochte hergebruik nog gezocht 
en gevonden wordt. Het worden voorwer
pen die je bij elkaar brengt, en die stuk voor 
stuk een geschiedenis van het vluchtige ver
tellen, waaruit je ook het verhaal van de 
verzamelaar zelf kunt af leiden. Voor de ver
zamelaars van plastic zakken zit de stad 
anders in elkaar dan voor dè inwoners. Voor 
straatnamen, aansluitingen, woonplaatsen 
hebben ze geen interesse: de straten zijn de 
gangen van een galerie, waar mensen ach
teloos of verrukkelijk nonchalant met de 
waardeloze en juist daarom zo betekenis
volle verzamelobjecten te kijk lopen.

Zoals bij alle verzamelingen is ook 
hier een vreemdsoortig fetisjisme aan het 
werk, dat zich niet alleen richt op de mo
tieven waarmee de plastic zakken bedrukt 
zijn, maar op alle feitelijke gegevens en 
hun hele geschiedenis. Alleen de verzame
laars kunnen een Sinus-draagtas onder
scheiden van een Lemo-Reiterband-tas of 
een Polymatador-draagzak, en zoals 
oenologen een wijn kunnen herkennen aan 
zijn kleur, geur en smaak, zo kunnen zij de 
zakken classificeren volgens materiaal en 
design. Die kennis is even veelvormig en 
overvloedig als de verzamelde objecten zelf. 
Ze stelt de verzamelaars in staat om com
petent de betekenis toe te lichten van de 
eerste, machinaal geplakte puntzakjes, het 
onbeholpene van de vroege plastic tassen 
en de grafische finesses van de ‘beperkte 
oplage’ die een warenhuis heeft uitgebracht. 
Juist in het nutteloze van dergelijke discus
sies en van de verzamelingen zelf schuilt 
een emancipatorisch element. De kennis die 
de verzamelaars vergaren, bewijst dat het 
plastic van de plastic zak zich niet “geheel 
verliest in de toepassing ervan”, zoals 
Roland Barthes beweerde. [42] Het verza
melen van plastic zakken steltje in staat om 
te genieten van het zinloze: voorbij de dia
lectiek van gebruikswaarde en ruilwaarde 
geniet de verzamelaar van de kunst
matigheid van het flexibele oppervlak, van 
het genot zelf, en herinnert hij aan andere, 
nog niet gerealiseerde economieën, de ka- 
pitalistische socialisatie voorbij.

Zolang die andere economieën nog op 
hun verwezenlijking wachten, rest ons de 
lectuur van de geproduceerde en verza
melde zakken. Maar wie kan zo’n lectuur 
nog opbrengen wanneer hij wordt gecon
fronteerd met de overvloed van het beschik
bare materiaal? Heinz Schmidt-Bachem, 
met een collectie van meer dan 150.000 
exemplaren ongetwijfeld de deken van de 
zakkenverzamelaars, heeft die vraag met 
een vooruitziende blik beantwoord. Deze 
verzamelaar, die als geen ander met de ma
terie vertrouwd is, zag zich een tijd geleden 
gedwongen om een deel van zijn verzame
ling af te stoten, omdat hij - nadat hij had 
bekend gemaakt dat hij zijn collectie wilde 
afsluiten - ongevraagd en massaal plastic 
zakken toegestuurd kreeg; slechts een klein 
deel daarvan vond hij de moeite waard om 
ze aan een hermeneutiek te onderwerpen. 
Meteen werden twee vrachtwagenladingen 
plastic zakken tot afval bestempeld en on
dergingen ze het lot waartoe ze waren voor
bestemd [43]; als een zinkend schip stuur
den ze nog een van die geheime vlag- 
signalen uit die Walter Benjamin had kun
nen herkennen.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noten

[1] Anoniem pamflet, Hamburg, decem
ber 1992.
[2] Walter Benjamin, Das Passagen- 
Werk, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1983, 
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beeld te lezen in de catalogus van de rei
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niet gepagineerd.
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[9] Twee jaar eerder had Warhol met an
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peling van de kunstwereld naar de wereld 
van de consumptie gezorgd: “De New 
Yorkse Bianchini Gallery [werd] omge- 
bouwd zodat ze muteerde in de American 
Supermarket, met een tourniquet aan de in
gang en een kassa bij de uitgang. Kunst en 
koopwaar werden op de meest verwarrende 
manieren samengebracht: Robert Watts had 
eieren verchroomd, Claes Oldenburg bood 
nieuw snoepgoed aan, en Andy Warhol had 
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bijna de helft minder. [...] Bij onverpakte 
waar laat het meten, wegen, inpakken, in
casseren en informeren de verkoper slechts 
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genlijke werk: het verkopen.”
c. De consumptie verloopt makkelijker: 
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Estheten in het archief

Sven LÜTTICKEN

“Archives represent just about the least sexy 
institution one could imagine” - als het om 
concrete archieven gaat, dus om vrij beslo
ten, vaak enkel op afspraak toegankelijke 
bewaarplaatsen van allerhande documenten, 
heeft Bart De Baere zonder meer gelijk. [ 1] 
Als slogan heeft ‘het archief’ de afgelopen 
jaren echter een immens sex-appeal verwor
ven. Met het feitelijke functioneren en de 
werkelijke mogelijkheden en problemen 
van archieven heeft het weinig te maken, 
maar ‘het archief’ lijkt als panacee te kun
nen dienen voor alle problemen van de kunst 
en van hèt museum. Het viel te verwachten 
dat een van de deelnemers tijdens een eind 
vorig jaar door het Stedelijk Museum geor
ganiseerd ‘toekomstdebat’ zou betogen dat 
een actief en dynamisch museum zich zou 
moeten ontdoen van een "negentiende- 
eeuwse opvatting van presenteren en 
collectioneren” om zich te ontwikkelen tot 
“een hedendaags en toekomstig concept van 
archivering; een archief dat zich ophoudt 
in een netwerk van andere archieven, en dat 
zich waarschijnlijk meer richt op beeld en 
op informatie, dan op het object”. [2] Een 
archief in een netwerk van andere archie
ven: waar voor Borges het universum de 
gestalte aannam van een oneindige biblio
theek, lijkt de huidige kunstsector te dro
men van een kosmisch archief, of van een 
rizomatisch netwerk van archieven dat de 
hele wereld bedekt.

Zoals het begrip ‘museum’ correspon
deert ook het begrip ‘archief’ niet met een 
onveranderlijke platonische idee, maar 
wordt het gebruikt om een historisch ge
groeid conglomeraat van verschijnselen aan 
te duiden. Woordenboeken definiëren een 
archief als een verzameling documenten of 
de plek of instelling waar dergelijke stuk
ken zijn opgeslagen; de term gaat via het 
Latijnse archivum terug op het Griekse 
arkheion, een bewaarplaats van overheids
documenten. Hij werd lange tijd in de eerste 
plaats gebruikt voor officiële archieven, van
daar dat de moderne staat een ware archief- 
explosie met zich meebracht. Het archief is 
bij uitstek een bureaucratische’ instelling. 
Gaandeweg werd de term echter verbreed tot 
uiteenlopende soorten verzamelingen; zo 
kennen we tegenwoordig persoonlijke 
archieven, met privé-correspondentie en 
soortgelijk materiaal. Soms worden zij aan 
openbare archieven geschonken of ver
kocht. Van schriftelijke documenten is de 
term ook in toenemende mate op beeld
materiaal overgesprongen: er zijn foto- en 
filmarchieven — maar ook foto- en film
musea. Een schilderijencollectie zal echter 
niet zo gauw als een archief worden bestem
peld. Dit is een erfenis van de negentiende- 
eeuwse tegenstelling tussen kunstvoorwer
pen, die verbonden waren met schoonheids
beleving, en documenten, waarbij de 
informatiewaarde vooropstond. Het contrast 
tussen het archief en het museum was na
venant groot; het archief leek dichter bij de 
bibliotheek dan bij het museum te staan. Het 
huidige debat teert nog steeds op deze 
ideologische tegenstelling, al wil nu vrij
wel iedereen haar overwinnen. Het kunst
museum en zijn afgeleiden (zoals de kunst
hal) worden ook nu nog geïdentificeerd met 
een traditionalistisch instituut waarin alles 
draait om de conservering, presentatie en 
esthetische contemplatie van unieke kunst
werken; tegenover deze conservatieve in
stelling staat het archief als een plek waar 
informatie opgeslagen ligt en opgezocht kan 
worden. Die informatie kan schriftelijk of 
visueel zijn; cruciaal is hier dat de gebruiks
waarde het lijkt te winnen van de cultus van 
het unieke, auratische object.

Reeds rond 1900 bracht Aby Warburg 
documenten uit archieven in stelling tegen 
het moderne museum, dat hij als een bolwerk 
van een esthetiserende kunstbenadering zag. 
Het aantal schampere opmerkingen over 
“hedonistische Àstheten” en de “âstheti- 
sierende Kunstgeschichte" in Warburgs ge
schriften is nauwelijks te tellen. [3] De hui
dige archiefcultus deelt met Warburg de af
keer voor een louter esthetische kunst
benadering, en stelt daar eveneens een 
omvattender en discursiever cultuurbegrip 
tegenover. Warburg zag het archief echter 
niet als een model voor het museum, maar 
als een noodzakelijk correctief dat in een 

dialectische relatie met het museum diende 
te worden gebracht. Hij legde voortdurend 
relaties tussen kunstwerken en archief
stukken, in de hoop zo tot de wereld van 
Florentijnse koopmannen als Francesco 
Sassetti door te dringen, of de wereld van 
Dürer en zijn cultuur. Alleen op die manier 
zou de culturele noodzaak en de psychische 
beladenheid van beelden inzichtelijk wor
den; voor contemplerende estheten waren 
zij nietszeggende ornamenten. Naast een 
gespecialiseerde bibliotheek stelde Warburg 
vlak voor zijn dood ook zijn eigen beeld
archief samen, de Mnemosyne-beeldatlas, 
waarin hij door middel van fotografische 
reproducties de “Wanderung” van de 
“Pathosformeln” en het astrologisch geloof 
in de planetengoden sinds de oudheid 
poogde te traceren. In het nasporen van her
halingen en invloeden werd de psychische 
kracht zichtbaar van vormen die onder uit
eenlopende omstandigheden bleven door
leven, en een rol bleven spelen in de cul
tuur.

Op grond van deze beeldatlas wordt Warburg 
door Hans-Ulrich Obrist als voorloper ge
claimd van zijn Interarchiv-project. Met de 
term Interarchiv verwijst Obrist naar zijn 
eigen werkarchief, dat in zo’n duizend kar
tonnen dozen in bruikleen is gegeven aan 
de Kunstraum der Universitat Lüneburg. Na 
diverse presentaties in Lüneburg en elders 
is dit project nu uitgemond in de vuistdikke 
publicatie Interarchive - de Engelse variant 
van de titel. De archiefdozen bevatten mate
riaal dat in verband staat met projecten waar
mee Obrist zich ooit bezighield: catalogi, 
brieven en allerhande ephemera van kunste
naars, maar ook van auteurs en collega- 
curatoren. De Kunstraum, een soort project
ruimte, zou het archief gebruiken om “einen 
möglichen, vielleicht auch exemplarischen 
Umgang mit Archiven zu thematisieren", 
wat onder meer resulteerde in presentaties 
waarin het materiaal naar ongebruikelijke 
criteria geordend en statistisch in kaart ge
bracht werd. [4] Het eerste deel van 
Interarchive documenteert dit project; het 
tweede deel bevat essays die het archief- 
thema verder uitdiepen, en het derde en laat
ste deel omvat een ‘netwerk’ van korte 
statements van kunstenaars en anderen. Het 
Interarchiv e-project wil dan ook niet zo
maar een interessant archief belichten, maar 
“eine Art Netzwerk entstehen [...] lassen 
zwischen verschiedenen, sehr fragmen- 
tarischen Archiven”, waartoe ook websites, 
computerarchieven en dergelijke zijn geïn
tegreerd. [5] De combinatie van netwerk en 
archief lijkt een soort natte droom van het 
hedendaagse kunstdiscours te zijn. Zoals het 
opnemen van websites al aanduidt, wordt 
de term archief - die immers moet worden 
losgekoppeld van de échte, ouderwetse, al
lesbehalve sexy archieven zoveel moge
lijk opgerekt: naast de “Speicher- und 
Verarbeitungsmöglichkeiten der digitalen 
Medieri” worden ook “Museen, Bibliothe

Andrea Fraser

Information Room, Kunsthalle Bern, 1998, zaalzicht eerste dag

ken und Sammlungen aller Art” meegeno
men als “explizit als Archive bezeichnete 
Einrichtungen". [6]

De huidige archiefcultus is dus niet 
enkel gebaseerd op het aanbrengen van een 
scherp contrast tussen het ‘verouderde’ 
museum en het ‘toekomstgerichte’ archief- 
model, zij manifesteert zich tegelijkertijd 
ook in een omgekeerde tendens, namelijk 
de verregaande uitbreiding van het archief- 
begrip. Het abstracte, suggestieve gebruik 
van de notie ‘archief’ laat toe om de term te 
generaliseren en uit te breiden tot alle soor
ten collecties en de instellingen die ze be
waren. In beide gevallen treedt ‘het archief’ 
op als model voor het museum, maar in het 
tweede geval wordt geïmpliceerd dat het 
museum reeds een archief is. Retorisch is 
dat een sluwe zet; indien het museum reeds 
een archief is, ligt het immers meer voor de 
hand om over wederzijdse overeenkomsten 
en mogelijke invloeden tussen verschillende 
‘soorten’ archieven na te denken. In principe 
kan dit vruchtbaar zijn, maar het wekt wei
nig vertrouwen als verschillen al bij voor
baat retorisch worden verdoezeld. Gelukkig 
zijn in Interarchive ook auteurs te vinden die 
aandacht hebben voor deze verschillen. 
Warburg-vorser Martin Warnke haalt de re
toriek over digitale archivering onderuit 
door te wijzen op de kórte levensduur van 
de gemiddelde website, en de problemen die 
ontstaan bij het enigszins houdbaar archi
veren van websites; net als Wolfgang Ernst 
in zijn bijdrage herinnert Warnke aan het 
entropische karakter van het digitale 
pseudo-archief.

Bart De Baere benadrukt in zijn bij
drage niet alleen het weinig sexy karakter van 
‘echte’ archieven, hij wijst er tevens op dat 
deze archieven wellicht een musealer karak
ter krijgen, aangezien ook zij onder druk 
komen te staan om met evenementen uit te 
pakken. Archieven waren traditioneel vrij 
besloten instellingen voor een beperkt pu
bliek van individuele onderzoekers en amb
tenaren, maar tegenwoordig moeten ook zij 
zich - bijvoorbeeld door het tentoonstellen 
van ‘topstukken’ - van hun ‘publieks
vriendelijke’ kant laten zien. Anderzijds is 
er, los van alle hype, ook wel degelijk een 
‘archivering’ van de musea aan de gang. 
Sinds de jaren zestig neemt de kunst steeds 
minder de vorm aan van unica, en spelen 
documentatie en informatie een steeds gro
tere rol. Het effect op musea is navenant: 
“Their slide libraries contain photos of 
installations that no longer exist. Their 
libraries contain artist’s books. In their 
information centers there are invitations, 
posters and other secondary printed mat
ter [...].” [7] Hoe dit te combineren valt 
met de meer traditionele museumcollecties 
blijft helaas onderbelicht, doordat De 
Baere zich verliest in kwezelachtige reto
riek: uitgerekend het museum kan het ar
chief ‘transversaal zien’, en uiteraard biedt 
dit “the possibility of developing into a 
rhizome”. [8] Zo ontstaat een wel erg 

bucolisch beeld van het museum als fasci
nerend netwerk van verschillende soorten 
collecties.

Heel wat minder wollig is Andrea 
Frasers project Information Room in de 
Kunsthalle Bern (1998), dat in Interarchive 
wordt gedocumenteerd. Fraser, die zich te
gen de uitbreiding van de archiefterm tot 
alle soorten verzamelingen weert, bracht het 
archief en de bibliotheek van de instelling 
over naar de - voor iedereen toegankelijke - 
tentoonstellingszalen. Bepaalde kneepjes 
gaven het geheel een aleatorisch karakter: 
boeken en archiefdozen die met de rug naar 
de wand stonden, zodat men niet meteen 
kon zien wat de inhoud was. Fraser verdoe
zelde de reële problemen dus niet met 
archiefretoriek, maar dreef ze op de spits. 
Zij organiseerde geen vrolijk en ongedwon
gen samengaan yan de archief- en de 
tentoonstellingsfunctie, maar een clash. Het 
archiefmateriaal dat doorgaans enkel door in
dividuen in stilte wordt geconsulteerd, was 
nu uitgestald in tentoonstellingszalen waar 
bovendien het gebruikelijke niet aanraken 
a.u.b. buiten werking was gesteld. Een der
gelijke opstelling zou op lange termijn uit
monden in een ware nachtmerrie voor de 
archivaris. Een meer ‘museale’ opstelling, 
bijvoorbeeld in vitrines, zou dan weer de 
toegankelijkheid van de informatie belem
meren. De omgang met archieven in kunst
instellingen blijft lastig; door het contrast 
tussen archieffunctie en tentoonstellings
functie te benadrukken, toont Fraser het 
museum als een ongemakkelijke montage 
van functies die in verschillende mate pu
bliek zijn.

Intussen lijkt het er op dat veel heden
daagse kunst de kloof tussen verschillende 
collectievormen wil verkleinen door docu
menten in installaties of andersoortige wer
ken te integreren, en ze aldus ‘museabel’ te 
maken. Zoals de tentoonstelling Deep 
Storage enkele jaren geleden al onder
streepte, is het hedendaagse kunstwerk in 
veel gevallen een archief - van zelfgemaakt 
of toegeëigend (beeld)materiaal - dat voor 
een museale presentatie werd toebereid. [9] 
De hernieuwde aandacht voor bijvoorbeeld 
Andy Warhols Time Capsules en Gerhard 
Richters Atlas gaan hand in hand met de 
opkomst van de fictieve archieven van de 
Atlas Group en de reële historische archie
ven van de Fondation Arabe pour l’Imagé, 
die door leden als Akram Zaatari en Walid 
Raad eveneens tot foto- en videoinstallaties 
worden verwerkt. Dergelijke archivarische 
kunstwerken hebben vooralsnog de meest 
fundamentele reflecties op het archief in de 
kunst opgeleverd; zo heeft Benjamin 
Buchloh aan hand van de archiefkunstwerken 
van Richter, Broodthaers en anderen op de 
continuïteit en discontinuïteit van dergelijke 
projecten met Warburgs Mnemosyne-aüas 
gewezen. [10]

Misschien kan de ‘archiefkunst’ die 
vanaf de jaren zestig ontstaat inderdaad aan
leiding geven tot een meer discursieve en
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minder esthetiserende omgang met kunst; 
maar de vorm waarin dat gebeurt, blijft die 
van de museale tentoonstelling - ook al zijn 
veel van de werken door het materiaalgebruik 
(fotografie) minder geschikt voor een per
manente museale presentatie dan conventio
nele (schilderkunst. Hiermee is echter nog 
niets gezegd over de benadering van ‘echte’ 
archieven van kunstinstellingen, die vaak 
maar in beperkte mate geschikt zijn voor een 
museale presentatie. De omgang met Obrists 
interarchief belooft wat dat betreft weinig 
goeds. Dat het boek is geconcipieerd door 
Hans-Peter Feldmann, die al sinds decennia 
kunstenaarsboeken met archivarische (of 
'archiveske') fotosequenties publiceert en 
ook de drijvende kracht was achter hetfound 
photography-û]às,c\yn&. Ohio, verzekert het 
boek nog niet van de conceptuele kracht van 
dergelijke projecten. In het eerste deel, 
waarin het interarchief zelf centraal staat, 
wordt men onder meer getrakteerd op kleu
rige en nietszeggende diagrammen. Deze 
pseudo-statistiek functioneert enkel als 
trendy decor, en een foto toont dat dit even
zeer gold voor de presentatie in Lüneburg. 
Nog irritanter zijn de verslagen van het uit
pakken van individuele archiefdozen, met 
foto’s van de dozen en transcripties van 
audioverslagen die in Lüneburg op band te 
horen waren: “rirkrittiravanija,box nummer 
eins... das gewicht, eintausendeinhundert- 
unddreissig oder haben wir eintausend- 
einhundertundvierzig gesagt, zwischen 
eintausendeinhundertunddreissig und ein- 
tausendeinhundertundvierzig gramm... ein 
ganz rauer umschlag mit tapete, da ist so ’ne 
tapetenstruktur drauf...”, en zo gaat het nog 
lang door. [11]

Frasers archief was in al zijn onover
zichtelijkheid radicaal toegankelijk. In dit 
boek (en voor zover na te gaan ook in de 
tentoonstellingen die aan het Interarchiv 
zijn gewijd) moet men het daarentegen doen 
met pseudo-statistiek en geneuzel. Obrists 
beroep op Warburg wordt daarmee een 
gotspe; hij lijkt eerder op Warburgs tegen
standers. Het verstrooide grasduinen in 
efemeer materiaal toont zich als een amper 
gecamoufleerde voortzetting van de esthe
tische contemplatie, en ‘het archief’ blijkt 
een soort trendy lounge te zijn voor de 
dandyeske opvolgers van de oude hedonis
tische estheten. Niet dat het archief op pu
riteinse wijze zou moeten worden gevrij
waard van esthetiek, maar het is opmerke
lijk hoe gemakkelijk de archiefcultus van 
functie kan veranderen. De verheerlijking 
van de informatiewaarde van documenten 
blijkt te kunnen omslaan in een even een
zijdige esthetiserende kunstreligie, die het 
veel te vermoeiend of te gevaarlijk vindt om 
de warburgiaanse vraag te stellen naar de 
betekenis en noodzaak van beelden en an
dere documenten.

JORINDE SeIJDEL

"Wij hebben geen
Industrieel erfgoed

Bernd & Hilla Becher

Harlingen, Nederland, 1963
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Het aanwijzen, documenteren en conserve
ren van ‘industrieel erfgoed’ is in de 
patrimoniumpolitiek van de westerse lan
den een factor van belang aan het worden. 
De productiemiddelen uit de eerste indus
triële revolutie, die ten grondslag liggen aan 
de huidige postindustriële samenleving, 
worden niet langer verwaarloosd of zo maar 
vernietigd, maar kunnen nu officieel tot 
cultuurgoed of gedenkteken worden uitge
roepen. Silo’s, mijnschachten, watertorens, 
kalkovens, hoogovens, gashouders en der
gelijke meer, zijn van minder hoogstaand 
geachte ingenieurskunst opgewaardeerd tot 
potentiële monumenten, tot “door mensen 
vervaardigde onroerende zaken, die ouder 
zijn dan 50 jaar en die van algemeen be
lang worden geacht wegens hun schoon
heid, wetenschappelijke of cultuurhisto
rische waarde”, aldus de Nederlandse 
monumentenwet. Deze recente herwaarde
ring van het industriegoed uit het stoom- 
en machinetijdperk valt zeker ook te begrij
pen als onderdeel van de algehele, expan
sieve musealisering van de cultuur - als uit
breiding van de erfgoedindustrie. Toch gaat 
het niet alleen om het voeden en exploite
ren van de actuele belangstelling voor het 
bewaarde verleden, of om de transformatie 
van industriële overblijfselen tot toeristisch- 
recreatieve producten. De belangstelling 
voor dit patrimonium kent ook een speci
fiekere motivatie.

De relatieve onzichtbaarheid van de 
concrete fundamenten van de tegenwoor
dige economie, die voor de consument al
leen eindproducten etaleert, moet wel het 
verlangen naar demonstratieve zichtbaar
heid, naar een expositie van de materiële 
basis van de huidige consumptie- en 
informatiemaatschappij stimuleren. De 
tastbaarheid en lokaliseerbaarheid van de 
huidige structuren van industrie en produc
tie lijkt steeds meer af te nemen, ten gunste 
van de globalisering en virtualisering ervan. 
Niet alleen is de nadruk in de economie 
komen te liggen op productie middels ICT 
en hightechindustrie, met een deels onzicht
bare infrastructuur van kabels, glasvezels

en elektronische netwerken; een groot deel 
van de industriële fabricage van complete 
bedrijfstakken is inmiddels ook van de wes
terse landen overgeheveld naar lageloon- 
landen uit de derde wereld.

Door de werking van de globalise
ring is zoiets als ‘lokale’ of ‘nationale’ in
dustrie betrekkelijker en virtueler aan het 
worden. Dienstverlening, transport, com
municatie en logistiek bepalen meer 
dan vroeger het aanzicht van de westerse 
economie; de cultuur lijkt losgeweekt van 
haar concrete, materiële basis en de sym
boolwaarde van de techniek lijkt af te ne
men. De sociale dynamiek van de indus
triële onderlaag in de consumptie-economie 
speelt zich grotendeels elders af. Concep
ten als ‘nationale identiteit’ en ‘nationale 
staat’ hebben aan bindende kracht ingeboet. 
De westerse consument beweegt zich door 
gemediatiseerde totaalwerelden die niet lan
ger gegrond zijn in het lokale. Hij gebruikt 
goederen en omringt zich met objecten die 
overal gemaakt hadden kunnen zijn. Tege
lijkertijd is techniek alom aanwezig in het 
dagelijks leven, geïnfiltreerd tot in het 
lichaam, steeds openlijker - echter niet zon
der daarbij vreemder, ontoegankelijker en 
abstracter te worden.

De huidige aandacht, ook vanuit de 
overheid, voor de genese van de consump
tiemaatschappij, voor het blootleggen en 
conserveren van haar fysieke fundamenten, 
zou ook verbonden kunnen worden met 
ontwikkelingen als virtualisering en globali
sering, met het grootscheepse verplaatsen 
van industrieën en productieprocessen naar 
niet-westerse landen. De logische opeenvol
ging van technische en economische fasen, 
als onderdeel van een evolutionaire cultuur
geschiedenis, wordt daardoor geproblemati
seerd en getroebleerd. De geschiedenis, als 
vorm waarin materiële objecten, gebeurte
nissen en documenten onderling verbonden 
zijn tot een coherent verhaal van heden en 
verleden, volgt opeens een andere logica.

Door industriële overblijfselen te 
koesteren als geheugenobjecten en te over
laden met betekenis, wordt de illusie van 
een stabiele identiteit in stand gehouden: De 
postmoderne cultuurtoerist, verloren in een 
gedecontextualiseerde spektakel- en con
sumptiemaatschappij, gaat op zoek naar een 
verloren culturele authenticiteit, en vindt

deze in oudere identiteiten en sentimenten 
die kunstmatig worden gereanimeerd. In het 
gemanipuleerde culturele geheugen krijgt 
het machinetijdperk aldus het karakter van 
een heroïsch-my thologisch verleden, dat de 
onoverzichtelijkheid of leegte van het he
den moet compenseren en verhullen.

Hoe verhoudt zich het fotografische oeuvre 
van Bemd en Hilla Becher, bekroond met 
de Erasmusprijs 2002, tot deze meer con
servatieve en regressieve drijfveren van de 
industriële erfgoedzorg? Staat hun immer 
expanderende archief van industriële struc
turen uit de negentiende en het begin van 
de twintigste eeuw daar ten dienste van? Of 
gaat er juist een ondermijnende werking van 
uit? Welke ruimte opent het Becher-archief 
in de context van de huidige erfgoed- 
politiek?

Al vanaf het eind van de jaren vijf
tig, toen het industriële erfgoed nog nau
welijks een kwestie was en veel industrie
gebouwen juist tegen de vlakte gingen, fo
tograferen de Bechersanonieme industriële 
architectuur: mijnschachten, graansilo’s, 
gastanks, hoogovens, raffinaderijen, water
torens en zo verder - in Europa, en later ook 
in Amerika en Canada. Hun archief is geor
dend naar typologieën, naar verzamelingen 
van bouwwerken met dezelfde functie en 
vorm die meestal gepresenteerd worden in 
reeksen van zes, negen of vijftien foto’s. Elk 
object is gefotografeerd volgens eenzelfde 
procédé: een licht verhoogde positie van de 
camera, geen kleur; neutrale belichting, 
beeldvullend, zonder menselijke aanwezig
heid en met een omgeving die slechts aan
wezig is als onnadrukkelijke achtergrond. 
Een registrerende, catalogiserende en ob
jectieve fotografie dus, zonder een spoor 
van drama, emotie of sfeer.

Deze kenmerken geven het werk een 
documentair-wetenschappelijk en systema
tisch karakter, dat bij uitstek geschikt lijkt 
voor de samenstelling van een archief. Zélf 
hebben de Bechers altijd onderstreept dat hun 
interesse en missie vanaf het begin gelegen 
was in het inventariseren en vastleggen van 
een verdwijnend industrieel verleden. In dat 
licht lijkt hun oeuvre dus inderdaad in ver
band te kunnen worden gebracht met de ont
wikkeling van de notie ‘industrieel erfgoed’ 
in bredere zin. De -specifieke eigenschap-



monument meer te verliezen”
en de fotografie van Bernd & Hilla Becher

f

R

«

Tasw MB’S* 
-

pen van hun archief suggereren echter een 
alternatieve opvatting van industrieel erf
goed, en een andere visie op de geschiede
nis.

Hun taxonomische methode, waar
bij ze motieven in formele en thematische 
reeksen ordenen, levert geen verzamelingen 
van ‘originelen’ op, zoals in traditionele 
museale ordeningen. Evenmin leggen de 
Bechers een collectie van ‘voorbeelden’ aan, 
waarbij één object representatief moet zijn 
voor een hele soort. Het gaat in hun archief 
steeds om series en groepen van beelden die 
bij elkaar gebracht zijn op basis van over
eenkomsten in vorm en functie. Door mid
del van niet-hiërarchische reeksen van be
paalde typen (bijvoorbeeld watertorens, gas
houders of hoogovens) manifesteren zich 
vervolgens analogieën en gelijkenissen, 
waarbij de nadruk op het identieke noch op 
het unieke ligt, maar op een dialectiek van 
herhaling en verschil. Aldus ontstaat er ook 
ruimte voor techniekhistorische en formeel- 
esthetische vergelijkingen.

In het tekensysteem van de Bechers 
ontbreekt een absolute referent. De geschie- 
denis ontvouwt er zich als een niet- 
representeerbare ruimte, als een andersheid 
die bepaald wordt door het verschil of de 
afstand tussen heden en verleden. Het pa
radoxale van deze beelden is dat ze ontdaan 
zijn van ideologie of betekenis - er valt an 
sich geen sociaal-historisch verhaal over de 
industrialisatie van af te lezen - terwijl ze 
het object tegelijkertijd wel weergeven in 
een ideale pose, bepaald door de vaste tech
nische en formele parameters die de foto
grafen zichzelf hebben opgelegd. Die zelf- 
gedefinieerde, dus feitelijk subjectieve ide
ale verschijningsvorm staat in het Becher- 
archief echter ten dienste van het object, en 
niet van het subject. Ondanks het registre
rende en documentaire karakter van hun 
werk, beoefenen de Bechers geen realis
tische, maar éen conceptuele en fenomeno
logische fotografie - fenomenologisch in de 
niet-transcendentale zin van ‘tot de zaken 
zelf komen’.

Jean Baudrillard pleitte voor een fo
tografie waarin “de triomferende epifanie 
van betekenis vervangen is door een stille 
'apofanie' van objecten en hun verschijnin
gen”. [1] In zijn verwerping van een foto
grafie waarin het subject overheerst, door

T

-

-
—

Bernd & Hilla Becher

Henrichshütte, Hattingen/Ruhr, Duitsland, 1994

dat het de letterlijke betekenis en verschij
ning van het beeld negeert ten gunste van 
een geprojecteerde ideologie, esthetiek en 
politiek, verdedigt hij een fotografie waarin 
de lens letterlijk en figuurlijk als ‘objectief’ 
het object beschermt tegen elke ideologi
sche of esthetische transfiguratie. Deze fo
tografische, technische en objectiverende 
blik geeft geen analyse van de werkelijk
heid, maar toont de dingen in hun letterlijk
heid, zonder opgelegde betekenis. De ob
jecten tonen zich allogeen, in hun objectieve 
vreemdheid. Het gaat dan niet om de 
‘epifanie’ of verschijning van betekenis, 
maar om de ‘apofanie’ van het object, door 
Baudrillard zelf uitgelegd als ‘leegte’.

Deze apofanie doet zich ook voor bij 
het werk van de Bechers - zij het met name 
wanneer je de foto’s geïsoleerd van elkaar 
bekijkt en uit hun archief haalt. Apart ge
zien vertellen ze feitelijk niets over een ex
terne context. Ze tonen zich volstrekt neu
traal en lijken enkel naar zichzelf te verwij
zen. De nadruk ligt op de vorm, waardoor 
ze ook beschouwd kunnen worden als ab
stracte of minimale sculpturen, als “ano
nieme sculpturen”. [2] Pas in de series open
baart zich door de formele herhalingen iets 
als stijl, en ontstaat een netwerk van betrek
kingen en verbindingen.

Het oeuvre van de Bechers louter 
beschouwen als geslotèn systeem of als ver
zameling ‘stomme’ beelden, en ze dus los
koppelen van de actualiteit en geschiede
nis, is door de dwingende archivarische 
vorm waarin ze bestaan onmogelijk: bin
nen het archief gaan de beelden betekenis
volle relaties met elkaar aan, en het archief 
verhoudt zich hoe dan ook tot de werke
lijkheid. Bovendien zou deze interpretatie 
de intenties van de fotografen zelf negeren. 
“Ons uitgangspunt was: als je deze ano
nieme gebouwen op onze manier documen
teert krijgen ze een andere waarde. Het eco
nomische aspect raakt op de achtergrond, 
en in plaats daarvan worden de vorm bena
drukt en het historische aspect dat eraan vast 
zit. Ik bedoel: veel van deze gebouwen be
staan alleen nog maar in de vorm van onze 
foto’s.” [3] Deze uitspraak van Bernd 
Becher onderstreept nog eens het belang dat 
het kunstenaarsduo hecht aan de historische 
dimensie van hun systematische arbeid, die 
soms ook het puur fotografische documen
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teren overschrijdt: voor de uitgave Die 
Architektur der Förder- und Wassertürme, 
waarin ook wetenschappelijke verhandelin
gen over de techniekgeschiedenis van de 
gefotografeerde objecten waren opgeno
men, verzamelden de Bechers bijvoorbeeld 
gedetailleerde informatie over bouwjaren, 
formaten, stilleggingen en afbraakdata van 
de bouwwerken. [4]

Daarmee rijst opnieuw de vraag 
waarin het Becher-archief zich onder
scheidt van het actuele industriële erfgoed- 
vertoog. De exacte methodiek en de strikt 
constructiètechnische criteria die de 
Bechers toepassen, ontbreken in de huidige 
inventarisering en documentering van het 
westerse industrieel erfgoed. Het beleid 
daaromtrent lijkt vaak nog gestuurd te wor
den door problemen van waardering en 
selectie, door sentiment en willekeur, door 
negentiende-eeuwse museale criteria, markt
economische belangen, bureaucratische 
rompslomp, of troebele ideologieën en 
geschiedenisopvattingen die een coherent of 
werkbaar cultuurhistorisch en filosofisch 
concept van industrieel erfgoed in de weg 
staan - toch noodzakelijk voor een geloof
waardige culturele planologie en ecologie.

Erfgoedorganisaties als UNESCO’s 
World Heritage Centre, DOCOMOMO, 
ICOMOS en TICCIH worstelen om goede 
samenwerkingsverbanden en criteria te creë
ren. [5] Op de DOCOMOMO-conferentie 

' van vorig jaar werd geconstateerd dat van 
een methodologie of van een uitgewerkt 
en integraal concept van modem en indus
trieel erfgoed nog geen sprake is. Het is 
veelzeggend dat een museaal selectie
criterium (“[to] represent a masterpiece of 
human creative genius”) ook in de discus
sie rond industrieel erfgoed beslissend 
blijft. [6] Dat is niet alleen frappant omdat 
veel industriële structuren het werk zijn van 
anonieme civiel-ingenieurs, maar ook om
dat een dergelijk criterium gebaseerd is op 
een infantiele geschiedenisopvatting die 
volledig is losgeweekt van de complexe 
sociale werkelijkheid, en zich enkel richt op 
een opeenvolging van technisch-creatieve 
hoogtepunten. De omgang met het indus
trieel erfgoed blijft steken in de cultus van 
een louter conserverende praktijk. De legi
timatie gaat niet verder dan het discours van 
organisaties en staten die zich, onder het 

mom van ‘dringende noodzaak’, als redders 
en beschermers van de cultuur opwerpen. 
Verhuld wordt daarbij dat het bewaren een 
politieke strategie kan zijn, in dienst van het 
beheren en controleren van het heden en het 
voorbereiden van de toekomst.

Het Becher-archief, dat binnen verschil
lende vertogen functioneert, blijkt daaren
tegen wél in staat om meérdere dimensies 
van het industrieel erfgoed bloot te leggen, 
en óm een ruimte te openen waarin sociale, 
ruimtelijke en culturele implicaties van het 
fenomeen ‘cultureel erfgoed’ gearticuleerd 
kunnen worden. Door een eigen systema
tiek en methodiek, die gedurende lange tijd 
consequent volgehouden wordt, scheppen 
de Bechers een industriële morfologie die 
de hele westerse cultuur omspant, die de ma
teriële condities van de modémiteit subjec
tief ervaarbaar maakt en zowel synchrone 
(structureel beschrijvende) als diachrone 
(historisch-dynamische) vergelijkingen sti
muleert. De combinatorische mogelijkhe
den van hun archief suggereren dat de leegte 
van een lineair geschiedenismodel kan wor
den vervangen door een orde van ‘mede- 
aanwezigheid’, waarin de uitwendigheid 
van de gefotografeerde architectuur inwen
dig wordt, en zij haar eigen structuren bloot
legt.

De objectiviteit waarmee de Bechers 
hun objecten benaderen, is erop gericht het 
heden in de flank te raken. Er is ten minste 
één officiële Becher-foto waarop de waar- 
nemer/fotograaf en de daad van het foto
graferen zélf zichtbaar zijn, en waarop de 
positie van de Bechers zich als engagement 
manifesteert: dit beeld problematiseert mes
scherp elke claim op neutraliteit, anonimi
teit of objectiviteit. De monumentaliteit, 
tijdloosheid en vreemdheid die Bemd & 
Hilla Becher aan de industriële structuren 
van de negentiende en twintigste eeuw op
leggen, kan alleen worden verward met die 
van Griekse tempels of Romaanse ker
ken [7] indien men het archief waarin ze 
bestaan negeert of de junkspace van het 
heden ontkent.

* “Wij hebben geen monument meer te 
verliezen”, slogan van het Europees 
Monumentenjaar 1975.
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Beelden schieten, schaduwen werpen
Over Fiona Tan

Ernst van Alphen

Het in elkaar grijpen van geheugen en ver
beelding in relatie tot beelden is een van de 
centrale thema’s van Fiona Tans videowerk 
Linnaeus’ Flower Clock (1998). Voor deze 
video gebruikte zij voornamelijk gevonden 
filmmateriaal. Het werk begint met een lijst 
namen van bloemen en de tijdstippen van 
de dag waarop ze openen en sluiten. Voor 
elk uur van de dag is er een bloem, waar
door alle bloemen samen een volledige cy
clus van de klok vormen. Toch roepen deze 
beelden geen cyclische conceptie van het 
leven op; ze suggereren eerder dat de din
gen, in de woorden van Rilke die aan het 
einde worden geciteerd, “leven door te ster
ven”. Die gedachte wordt geëxpliciteerd door 
de versnelde filmbeelden van bloeiende 
papavers waarvan de knoppen binnen een 
tijdspanne van enkele seconden open en 
weer dicht gaan. De beelden van de 
bloeiende papavers, die meermaals worden 
herhaald, suggereren niet zozeer dat voor
bijgaan een vorm van sterven is, maar ster
ven een vorm van voorbijgaan.

Het werk wisselt videobeelden af met 
korte teksten die tegen een zwarte achter
grond zijn geplaatst. De tekst die onmid- 
dellijk volgt op de beelden van de papavers, 
vraagt om een allegorische interpretatie:

The passing of these pictures 
is part of their nature.

De papavers worden een organische meta
foor voor de levensduur van beelden. Vol
gens deze allegorische lezing is het onmo
gelijk om mentaal beslag te leggen op beel
den, want beelden verschijnen en verdwij
nen; ze bloeien en vergaan net als bloemen. 
Een andere tekst vertelt ons dat er ogenblik
ken zijn, gelukkige ogenblikken, waarop we 
zouden wensen “for clocks to stop ticking”. 
We proberen ons tevergeefs aan die ogen
blikken vast te klampen, maar het enige wat 
we kunnen doen, is een beeld ervan oproe
pen: “Like a child who wishes the same 
story to be told over and over, I repeat in 
my head my favourite scenes.” De video 
toont het voorbijgaan van dingen en beel
den als iets ‘natuurlijks’, en onze enige 
troost berust erin om de geliefde beelden 
voor de geest te halen.

Andere fragmenten suggereren echter 
dat de herhaling van beelden geen passief 
gebeuren is, maar een uiterst actieve en crea
tieve handeling. We zien verschillende ke
ren archiefbeelden van jonge mannen die 
van een springplank duiken. Vervolgens 
zien we beelden van Tan zelf, die eveneens 
in het water duikt, maar dan met haar ge
zicht naar achteren. De frappante juxta
positie van bestaande en zelfgemaakte beel
den beklemtoont Tans keuze om zich bin
nen het beeld te situeren. Zoals Alice in 
Wonderland heeft ze toegang gevonden tot 
een imaginaire wereld. Ze eigent zich de 
oude beelden toe, en neemt die op in haar 
heden. Daarvoor moet ze echter achteruit
kijken; met de blik op het verleden haalt ze 
oude beelden naar het heden.

Verre werelden en gebeurtenissen 
worden niet op afstand gehouden; de beel
den daarvan worden getoond als dingen die 
opkomen en verdwijnen in het heden. Dit 
impliceert dat de herinnering en de verbeel
ding niet meer worden opgevat alsof ze in 
tegengestelde richting verlopen, de eerste 
gericht op het verleden, de tweede op de 
toekomst; beide worden voortaan gezien als 
een reeks beelden die ‘voorbijkomen’. Men 
kan de herinnering zelfs opvatten als iets 
dat in de toekomst plaatsgrijpt en gericht is 
op het heden. Dit in elkaar grijpen van ge
heugen en verbeelding wordt gearticuleerd 
in relatie tot beelden. In Linnaeus ’ Flower 
Clock luidt het als volgt:

1 try to imagine 
what I will remember in 30 years.

En zo mogelijk nog raadselachtiger:

I try to remember 
what I will imagine in 30 years.

Linnaeus ’ Flower Clock is in eerste instan
tie een film over liefde en verliefd zijn. Te
gelijkertijd biedt hij een reflectie op het ver
trouwen dat we in beelden stellen om onze 
werkelijkheid te construeren en te beleven. 
Met beelden bedoel ik met name het foto
grafische en filmische beeld. Het is immers 
vooral sinds de uitvinding van de fotogra-
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fie en de film dat het beeld een specifiek 
epistemologische functie heeft gekregen. 
Terwijl schilderijen en tekeningen tot dan 
toe vooral als instructieve of idealiserende 
modellen hadden gediend, of als objecten 
van bewondering, gingen fotografische en 
filmische beelden spoedig functioneren als 
instrumenten om kennis te verwerven en de 
werkelijkheid te vatten. Het samenbrengen 
van beelden in een foto- of filmarchief is in 
die zin een manier om de wereld te verza
melen.

De opvatting dat fotografie en film ob
jectieve informatie over de werkelijkheid 
verspreiden, beheerst meer dan ooit onze al
ledaagse omgang met beelden. In Linnaeus’ 
Flower Clock maar ook in andere werken 
stelt Fiona Tan alles in het werk om dit 
‘beeld van het beeld’ op de proef te stellen. 
Ze betoogt langs visuele weg dat beelden 
hun substantie niet halen uit de realiteit, 
maar dat wij onze werkelijkheid substantie 
geven door middel van beelden. Deze om
kering brengt met zich mee dat het beeld en 
de realiteit niet op zichzelf staan. Het beeld 
wordt in het werk van Tan consequent ge
toond als iets relationeels. In haar documen
taire Kingdom of Shadows drukt ze dat als 
volgt uit: “An image does not exist without 
eyes that look at it. Thus the act of looking 
is the act of creating.” Deze opmerking kan 
als vertrekpunt worden gezien voor al haar 
werken. Ze werkt dit uitgangspunt op ver
schillende manieren uit, waarbij ze uiteen
lopende functies van het beeld, en verschil
lende manieren om zich tot het beeld te ver
houden, op de proef stelt.

Een belangrijk thema in het werk van 
Tan is bijvoorbeeld de verhouding tussen 
beeld en identiteit, in het bijzonder culturele 
identiteit. Ze problematiseert de onveran
derlijkheid van culturele identiteit. Zelf is ze 
een migrant. Fiona Tan werd geboren in 
Indonesië als dochter van een Chinees- 
Indonesische vader en een Australische moe
der. Ze bracht haar jeugd door in Australië, 
maar trok op achttienjarige leeftijd naar 
Europa om er te gaan studeren. Momenteel 
woont ze in Amsterdam. In haar documen
taire May You Live in Interesting Times 
(1997), gemaakt voor de Nederlandse tele
visie, ondernam ze een zoektocht naar haar 
eigen culturele achtergrond en identiteit, een 
tocht die voerde door onder meer Australië, 
Indonesië, Hong Kong en China.

Op het eerste gezicht wordt de docu
mentaire van Tan volledig beheerst door 
deze epistemologische queeste. In dit ver
band kan de film worden vergeleken met 
de roman The Joy Luck Club (1989) van 
haar Amerikaanse naamgenote Amy Tan. In 
dit boek tracht de verteller haar culturele 
achtergrond te achterhalen door te graven 
in de Chinese identiteit van haar moeder. 
Zowel in de roman van Amy Tan als in de 
documentaire van Fiona Tan willen de ver
tellers hun culturele identiteit kennen en 
meedelen door die te herleiden naar de 
oudere generaties in hun families en naar 
hun vaderland. Tot zover lopen tijd en plaats 
samen: terugblikken betekent op zoek gaan 
naar het thuisland, en vice versa. Bij nader 
inzien is de queeste van Fiona Tan echter 
minder rechtlijnig dan men zou denken. De 
documentaire doet geregeld een beroep op 
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verschillende soorten representaties, zoals 
familiefoto’s, uittreksels uit haar dagboek, 
en opnames van een videomonitor die beel
den herneemt die we kort tevoren nog als deel 
van de reportage zagen. Daarmee brengt ze 
in haar documentaire een reflexiviteit bin
nen die de verhouding tussen representatie 
en (culturele) identiteit centraal stelt. De 
film suggereert meer bepaald dat mensen 
hun identiteit aan beelden ontlenen. Dat is 
één van de redenen waarom we bepaalde 
beelden koesteren: we gebruiken beelden 
om tot een voorstelling van onszelf te ko
men.

De rol van beelden is dus niet langer 
epistemologisch maar constitutief. Deze 
afwijkende houding ten aanzien van de re
latie tussen representatie en culturele iden
titeit treft men ook aan in een beduidend 
aantal ‘autobiografische’ teksten door 
migranten. Zo voert de autobiografische 
roman van Maxine Hong Kingston, The 
Woman Warrior (1976), een protagoniste op 
die niet zozeer worstelt met de moeilijkheid 
om de Chinese cultuur van haar ouders, of 
de Amerikaanse cultuur waarin ze leeft, te 
begrijpen, maar die worstelt met het feit dat 
ze zich met geen enkele wereld of culturele 
identiteit verbonden weet, laat staan met een 
identiteit die - adequaat of niet - gerepre
senteerd zou kunnen worden. Door middel 
van haar verhaal poogt ze een continuïteit 
te scheppen met de culturen die haar om
ringen. Vandaar dat het in dit geval niet gaat 
om de waarachtigheid of geloofwaardigheid 
van de autobiografische vertelling, maar 
veeleer om de performatieve effectiviteit 
ervan. Uiteindelijk komt ook Fiona Tans 
documentaire tot deze conclusie. Tan ver
klaart in deze film het volgende: “It started 
off as a search, now it feels as if I’m 
constantly in search of my search.” Op dat 
moment krijgen de opnames waarin zij kijkt 
naar beelden die ze zelf genomen heeft, een 
diepere betekenis. Het is in het beeld dat ze 
haar speurtocht op het spoor kan komen. 
Tans film documenteert niet haar zoektocht 
naar een identiteit; veeleer geldt dat het 
maken van de film de zoektocht vormt waar
aan ze haar identiteit ontleent.

Tans uitdaging van de epistemolo
gische rol van het beeld beperkt zich niet 
tot het benadrukken van de constitutieve rol 
van het beeld in de vorming van een cultu
rele identiteit. Haar video’s en films 
compliceren ook de relatie tussen het beeld 
en de kijker, door de aandacht te vestigen 
op de context waarin beide vertoeven - zo
wel in institutionele zin als in termen van 
een specifieke plaats en tijd. Ze benadrukt 
de tijd en de plaats door de keuze en de volg
orde van de beelden. Vaak gebruikt ze 
archiefbeelden, waarmee ze refereert aan 
het filmische discours van de reiziger en de 
etnograaf. Ze kiest beeldmateriaal dat ver
wijst naar verafgelegen plaatsen en cultu
ren, materiaal dat nadrukkelijk oud is, niet 
alleen door het discursieve kader maar ook 
doordat de beelden zelf een gevoel van 
ouderdom oproepen. Dit wordt nog ver
sterkt doordat Tan het oude materiaal met 
nieuwe beelden van zelfreflectie combi
neert. We zien opnames van een iris, van 
een cameraman, en soms van de kunstenaar 
zelf. Dergelijke beelden installeren een 

reflexief bewustzijn van de operaties van 
de camera. Alle video’s en films van Tan 
vormen een bespiegeling over de manier 
waarop uiteenlopende media telkens speci
fieke relaties tussen kijker en beeld doen 
ontstaan. In zijn essay over Tan verwoordt 
Stephan Schmidt-Wulffen dit als volgt: “De 
vraag ‘wie ben ik’ kan nooit beantwoord 
worden zolang men niet in aanmerking 
neemt wie de vraag stelt, wanneer en in welk 
medium dit gebeurt, en wie er toekijkt.” [1]

In tegenstelling tot de centrale figuur 
in Tans documentaire May You Live in 
Interesting Times, moeten de personages die 
in haar video’s bezig zijn met het bekijken, 
selecteren en opnieuw opnemen van oud 
filmmateriaal, niet als echte migranten wor
den gezien. Deze centrale figuren stellen de 
subjectieve instanties voor die inherent zijn 
aan beelden en teksten in ieder willekeurig 
medium. Het werk bestaat in die zin uit een 
metadiscours over de aard van het beeld en 
over de vraag welke aspecten van het me
dium beslissend zijn voor het beeld.

Beelden die de context 
van de kijker tonen

Op het eerste gezicht doet Tans video 
Facing Forward niets anders dan achteruit
kijken. De film, die beelden ontleent aan 
verschillende vormen van filmisch discours, 
bestaat volledig uit koloniaal en etno
grafisch archiefmateriaal. Hij opent met een 
beeld van een koloniaal groepsportret: we 
zien rijen van militaire functionarissen en 
burgers, omringd door hun ‘inheemse’ 
ondergeschikten. Ze staan voor de camera, 
klaar om visueel te worden toegeëigend. Het 
daaropvolgende archieffragment behoort tot 
een ander genre, de etnografische film. Een 
rij mannelijke stamleden poseert voor de 
camera. De video bevat meer van dat soort 
scènes die ‘inboorlingen’ tonen uit uiteen
lopende exotische culturen: Indonesische, 
Japanse, Chinese en Afrikaanse. Het weten
schappelijke voorwendsel van dit type film 
wordt expliciet op het moment dat de pose
rende ‘inboorlingen’ op verzoek rond
draaien, om hun lichaam van voren, van 
achteren en van opzij te laten zien. Een 
derde filmgenre dat Tan in deze video heeft 
verwerkt, is eerder van toeristische aard. 
Archiefbeelden tonen een Indonesische stad 
met voetgangers, fietsers en auto’s 
- kortom, het straatleven in de kolonie. Er 
is niemand die voor de camera poseert; wil
lekeurig gekozen personen worden gefilmd.

De drie genres die zo naast elkaar 
worden gezet, tonen verafgelegen plekken 
en culturen. Ze zijn bovendien archivarisch: 
het gaat om plekken uit het verleden. Noch
tans bevat de video ook materiaal van een 
fundamenteel andere aard. Twee keer krij
gen we plotseling archiefbeelden van een 
filmende cameraman te zien. In relatie tot 
het andere filmmateriaal, fungeren deze beel
den als 'tegen-shots', als suture. [2] Toch zijn 
ook deze beelden historisch. Wij, de be
schouwers van deze film, worden maar ten 
dele aangespoord om ons met de cameraman 
te identificeren. Ook wij kijken, maar niet 
noodzakelijk op dezelfde manier als zij dat 
lang geleden deden. De context van waar
uit wij kijken is verschillend.

Facing Forward kan worden gezien 
als een visueel archief. De beelden zijn oud; 
de volgorde waarin de uiteenlopende beel
den zijn ondergebracht, is arbitrair. Met el
kaar vormen ze geen verhaal. Door haar 
video op te vatten naar het voorbeeld van 
het visuele archief, relateert Tan haar werk 
aan een epistemologisch instrument dat een 
belangrijke plaats bekleedt in de westerse 
traditie. In zijn essay The Archive without 
Museums stelt Hal Foster dat visuele archie
ven die beelden van de meest uiteenlopende 
culturen bevatten, een universele kijker- 
consument veronderstellen, die wellicht de 
ultieme afstammeling is van het humanis
tische subject dat traditioneel met de 
Renaissance wordt geassocieerd. [3] Dit 
subject observeert de wereld vanuit haar 
middelpunt; de wereld is een beeld om te 
bekijken. Heidegger zegt daarover het vol
gende:

De voor het wezen van de moderne tijd be
slissende verstrengeling van beide proces
sen, dat de wereld tot beeld en de mens tot 
subject wordt, werpt tevens een licht op wat 
op het eerste gezicht een bijna absurd 
grondproces van de moderne geschiedenis 
is. Inderdaad, hoe omvattender en hoe 
krachtiger de wereld als de veroverde ter 
beschikking staat, des te objectiever ver
schijnt het object en des te subjectiever, dat 
wil zeggen des te dwingender verheft zich
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het subject en des te onweerstaanbaarder 
verandert de wereld-beschouwing en de 
wereld-leer in'een leer van de mens, in een 
antropologie. Geen wonder dat pas daar 

■ waar de wereld tot beeld wordt het huma
nisme opkomt. [4]

Volgens Heidegger zag de moderne mens 
het daglicht toen de wereld aan een visuele 
praktijk werd onderworpen en in een beeld 
veranderde. Tan zoekt aansluiting bij deze 
traditie van het visuele archief, maar onder
graaft tegelijk de repercussies ervan door 
het cultureel specifieke, observerende sub
ject in het beeld op te nemen. De beelden 
van de cameraman die de culturele ‘ander’ 
filmt, vormen het radicale keerpunt in 
Facing Forward. Door deze opnames in te 
lassen, reveleert Tan het visueel onbewuste 
van het humanistisch-epistemologische re
gime: om de wereld aan zijn blik te onder
werpen, moet het subject immers het cen
trum bezetten en dus zelf buiten beeld blij
ven. De idee van een visueel onbewuste 
krijgt een scherp en tegelijk komisch accent 
door de speelse ‘indianenveren’ die de 
blanke cameraman op zijn achterhoofd heeft 
gestoken. Flirtend met empathie, zoals spe
lende kinderen, kan hij niet weerstaan aan 
de drang om de infantiele impuls te ‘ver
beelden’ die in het verlangen schuilt om in
diaantje te spelen, om eruit te zien als die 
ander die de westerse mens fascineert.

Heidegger beschouwt de antropologie 
als de richtinggevende discipline voor het 
humanistische visuele regime en de notie 
van subjectiviteit waar dat regime op be
rust. Tans gebruik van etnografisch en ko
loniaal archiefmateriaal is dus verre van 
willekeurig. Dergelijk beeldmateriaal is 
exemplarisch voor het begrip van het beeld 
dat ze wil ondervragen en compliceren. Het 
verbaast niet dat het engagement van de 
kunstenaar Tan met het etnografische visu
ele discours een echo krijgt in een groeiende 
interesse van de antropologie voor beel
dende kunst. Tijdens de laatste twee decen
nia zijn antropologen zich daadwerkelijk 
gaan richten naar het voorbeeld van kun
stenaars. Ze begonnen aan 'kunstenaarsnijd' 
te lijden. “Op het moment dat de antropo
logie aan zelfreflectie begon te doen, werd 
de kunstenaar het toonbeeld van formele 
reflexiviteit: een zelfbewuste lezer van 
cultuur-opgevat-als-tekst." [5] James 
Clifford is een van de belangrijkste aan- 
spoorders van deze nijd. De introductie van 
het tekstuele model binnen de antropologie 
zorgde voor een fundamentele verandering 
in de visie van antropologen op wat ze doen 
wanneer ze observaties ‘verrichten’. Om die 
reden kon de etnografische tekst niet lan
ger worden opgevat als een tekst in de derde 
persoon met een externe verteller. Obser
vatie werd niet meer gezien als een neutraal, 
maar als een interactief proces, dat het 
product of resultaat van de observatie mede 
bepaalde. In de woorden van Clifford:

‘Culturen’staan niet stil om geportretteerd 
te worden. Pogingen om ze daartoe te dwin
gen, leiden altijd tot simplificatie en uitslui
ting, tot de selectie van een temporeel raam
werk, tot de constructie van een particuliere 
verhouding tussen het zelf en de ander, en 
tot het opleggen of ontkennen van een 
machtsrelatie. [6]

Door deze zelfbespiegeling veranderde de 
etnograaf-als-gemachtigde-observator in 
een persoon die representaties van culturen 
construeert. Terwijl het etnografische pro
ject er voordien uit had bestaan om de an
der te observeren en in beeld te brengen, 
begon de antropologie nu afstand te nemen 
van haar impliciet 'visualisme' en haar ver
trouwen in observatie. Het discours van 
observatie en visualiteit werd geruild voor 
een discours van dialoog en, nog later, 
performance. [7]

In relatie tot het werk van Fiona Tan 
leidt dit echter tot een paradox. Toen 
etnografen aan kunstenaarsnijd begonnen te 
lijden, werden zij niet geïnspireerd door het 
visuele karakter van de kunst, maar juist 
door een fascinatie voor haar geconstru
eerde aspecten. Het gevolg was niet een 
versterking van het impliciete visualisme 
van de antropologie, maar een radicale 
ondergraving van de participant-observator- 
traditie. In haar kritische bevestiging van 
het etnografische materiaal, zweert Tan het 
beeld echter niet af. Zij bant de visualiteit 
niet uit, maar gebruikt het beeld op zo’n 
manier dat de kijker en zijn context niet lan
ger buiten beeld blijven. In Facing Forward 
doet ze dit op een bijzonder subtiele en poë
tische manier.

Tan gebruikt in Facing Forward twee 
strategieën om een naïef gebruik van 
archiefbeelden die ‘de ander’ tonen, te 
compliceren. Naast het tussenvoegen van 
zogenaamde tegen-shots (de beelden van 
een cameraman), wordt een tweede reflexief 
niveau geïntroduceerd door een voice-over 
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die citeert uit Italo Calvino's boek De 
onzichtbare steden. [8] De voice-over be
schrijft hypothetische conversaties tussen de 
reiziger Marco Polo en de keizer Kublai 
Kan. De keizer vraagt zijn gast of zijn be
grip van zichzelf, van de wereld en van zijn 
plaats binnen de wereld, onvermijdelijk 
berust op zijn eigen geschiedenis. De vra
gen aan Marco Polo typeren de gecompli
ceerde verhouding tussen de migrant en de 
beelden en verhalen uit het verre vaderland:

“In gedachten antwoordde Marco Polo [...] 
dat, hoe meer hij ronddwaalde in onbekende 
wijken van verre steden, des te beter hij de 
andere steden begreep waar hij al door was 
getrokken om uiteindelijk daar aan te ko
men [...].” Op dit punt onderbrak Kublai 
Kan hem [...] met een vraag als: “Ga jij 
vooruit, met je hoofd altijd naar achteren 
gewend? Wat je ziet, ligt dat altijd achter 
je ? Speelt jouw reis zich alleen in het verle
den af? ” Dit alles opdat Marco Polo uit zou 
kunnen leggen [...] dat wat hij zocht altijd 
iets vóór hem was, en ook al ging het over 
het verleden, dan was dat een verleden dat 
veranderde met het vorderen van zijn reis 
[...]. Bij aankomst in iedere nieuwe stad 
vindt de reiziger iets van zijn verleden te
rug waarvan hij niet meer wist dat hij het 
had: de vreemdheid van dat wat je niet meer 
bent of wat je niet meer bezit wacht je op 
het moment dat je vreemde en niet eerder 
bezeten plaatsen betreedt.

Plaatsen uit het verleden worden her
opgevoerd op de plekken waar Marco Polo 
in het heden arriveert. Verleden, heden en 
toekomst vormen voor hem geen lineaire 
continuïteit meer; het verleden kan enkel in 
het heden of in dé toekomst worden bereikt. 
Tan maakt op die manier duidelijk dat de 
status van plaatsen die men in het verleden 
bezocht heeft, niet reëel maar per definitie 
ingebeeld is. Maar niet alleen de status van 
plekken uit het verleden is veranderd; ook 
het heden en de toekomst zijn getransfor
meerd tot schennen waar de ingebeelde 
plekken van het verleden op worden gepro
jecteerd. Vandaar dat zelfs het heden een 
imaginaire kwaliteit krijgt. Marco Polo 
wordt niet enkel uit het verleden ontzet, 
maar ook uit het heden. Dit wordt duidelijk 
wanneer de voice-over voor de tweede keer 
uit Calvino’s roman citeert:

Nu is Marco Polo inmiddels uitgesloten van 
dat echte of hypothetische verleden. Hij kan 
niet stoppen, hij moet verdergaan tot aan 
een andere stad waar hem een ander verle
den wacht [...]. “Reis jij om je verleden 
opnieuw te beleven” was op dit punt de 
vraag van Kublai Kan, een vraag die ook 
zo geformuleerd had kunnen worden: “Reis 
je om je toekomst terug te vinden?”

Verleden en heden vormen een niet te ont
warren knoop in het subject, dat zich tot het 
heden verhoudt door zich zowel steden uit 
het verleden als uit de toekomst voor te stel
len. Maar om tot deze voorstelling te kun
nen komen, is Marco Polo afhankelijk van 
de stad waar hij arriveert of verblijft in het 
heden. Het is in het licht van de actuele stad 
dat de stad uit het verleden ‘opnieuw be
leefd’ of ‘herwonnen’ wordt.

Deze conclusie wordt erg concreet aan 
het einde van Tans video, wanneer de 
aftiteling vermeldt dat al het archief
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materiaal afkomstig is uit het Filmmuseum 
in Amsterdam. Hoe moeten we dit interpre
teren? Weliswaar moet Facing Forward als 
fictie worden gezien en niet als Tans auto
biografische relaas over haar ingebeelde 
plaats van herkomst, maar het is toch veel
zeggend dat de verafgelegen plaatsen en 
culturen die we te zien krijgen, volledig af
hangen van de geschiedenis van de plek 
waar Tan nu leeft, namelijk Amsterdam. Ze 
zou dit werk nergens anders gemaakt kun
nen hebben. Het materiaal dat door het Ne
derlandse Filmmuseum verzameld wordt, is 
voor het grootste deel Nederlands, het is 
verbonden met de Nederlandse geschiede
nis en de Nederlandse filmproductie. Der
halve zijn de Nederlandse koloniale ge
schiedenis en de bijzondere relatie die 
Nederland in het verleden met Japan onder
hield, beslissend voor de aard van de plaat
sen uit het verleden die konden worden ver
beeld in dit videowerk. Als we dus de iden
titeit van de migrant opvatten als een door 
imaginaire identificatie gekenmerkte rela
tie met een oorspronkelijke plaats, het zo
genaamde vaderland, dan leveren de histo
rische dimensies van de plek waar die in
beelding plaatsvindt op een radicale wijze 
het kader voor die ingebeelde oorsprong. 
De plaats die van primair belang is voor de 
migrant die plaatsen uit het verleden laat 
herleven, is de plaats waar hij of zij' in het 
heden verblijft. Als ik naar Facing Forward 
kijk, dan kijk ik terug op het verleden via 
de actualiteitsgebonden en toekomst
gerichte verzamelpolitiek van het Neder
landse Filmmuseum in Amsterdam. Uitein
delijk zie ik niets anders dan Amsterdam. 
En het is in het aanzien van Amsterdam dat 
voorbije en afgelegen plaatsen mij opwach
ten.

Schaduwen op het beeld

Het zogenaamde objectkarakter van beel
den wordt treffend weergegeven door de 
uitdrukking ‘plaatjes schieten’ [to shoot an 
image]. Deze zegswijze leert ons dat de 
transformatie in een beeld wordt voltrok
ken door een agressieve handeling - het 
schieten - die resulteert in een visueel spek
takel, een beeld.

De uitdrukking heeft ook een narra
tieve versie: het mythische verhaal van de 
heilige Sebastiaan. Sebastiaan, die leefde in 
de derde eeuw na Christus, was een officier 
in de garde van de Romeinse keizer 
Diocletianus. Toen men ontdekte dat hij zich 
tot het christendom had bekeerd, beval de 
keizer hem door boogschutters ter dood te 
brengen. Hij werd doorboord met pijlen en 
voor dood achtergelaten op het Marsveld. 
Na een tijd bleek echter dat hij nog in leven 
was. Een weduwe, de heilige Irene, ont
fermde zich over hem en door haar liefde
volle zorg herstelde hij; maar toen de kei
zer dit ontdekte, werd Sebastiaan - dit keer 
met succes - gedood met stokken. Het ver
haal werd enorm populair in de westerse 
kunst, voor een deel omdat het de gelegen
heid bood om het mannelijke lichaam in een 
visueel spektakel te transformeren. In de 
schilderkunst, beeldhouwkunst en fotogra
fie wordt steeds hetzelfde typerende mo
ment afgebeeld: het mooie lichaam van een 
jongeman doorboord met pijlen. [9] Ook 
hier resulteert het schieten — met pijlen - in 
een visueel spektakel. De mannelijkheid van 
Sint-Sebastiaan mag dan gebroken zijn, het 
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beeld van dit krachteloze lichaam is indruk
wekkender dan ooit. In de twintigste eeuw 
zou deze traditie een uitloper krijgen in de 
homosubcultuur, waar voorstellingen van 
Sint-Sebastiaan zeer populair werden. Net 
als de uitdrukking ‘plaatjes schieten’ ver
bindt het verhaal van Sint-Sebastiaan op een 
veelzeggende manier het schieten met het 
kijken: een schot is succesvol wanneer het 
exact de plaats raakt waar het oog naar kijkt. 
De impact van de scène van Sint-Sebastiaan 
steunt op de veronderstelling dat een aantal 
blikken buiten beeld het doorboorde 
lichaam in het vizier nemen.

Nemen we deze populaire traditie van 
Sint-Sebastiaanvoorstellingen in overwe
ging, dan is Fiona Tans videoinstallatie 
Saint Sebastian (2001) in alle opzichten 
verrassend. Er valt geen prachtig manne
lijk lichaam te bewonderen, er is geen Sint- 
Sebastiaan en er is evenmin sprake van 
mannelijke boogschutters. Zelfs de scène 
die het minst vaak gebruikt wordt om dit 
verhaal weer te geven - Irene die het ver
wonde lichaam van Sebastiaan verzorgt - 
is niet te herkennen. In plaats daarvan zien 
we Japanse vrouwen in traditioneel kostuum 
met pijl en boog schieten. De installatie 
bestaat uit een groot scherm dat diagonaal 
in het midden van de tentoonstellingsruimte 
is gehangen. Aan weerszijden van het 
scherm is een andere projectie te zien. Aan 
de ene kant zien we de Japanse vrouwen 
meestal schuin van achteren. We worden 
uitgenodigd om met hen mee te kijken, hoe
wel we nooit het object van hun blik te zien 
krijgen. Aan de andere kant van het scherm 
zien we dezelfde vrouwen, maar dit keer 
zoomt het beeld meer in op het gelaat. Ter
wijl we aan de ene kant met hen kijken, kij
ken we aan de andere kant naar hen, dat 
wil zeggen: we zien hoe zij kijken. Men zou 
kunnen zeggen dat de twee zijden van het 
scherm twee verschillende visuele posities 
vertolken in relatie tot de blikken van de 
vrouwen.

Inderdaad, deze vrouwen schieten. We 
zien hoe ze een object in het vizier nemen, 
maar we zien niet welk object. Ze staan in 
een rij. De ene na de andere maakt zich klaar 
voor haar beurt. We zien hoe ze zich con
centreren. De beelden tonen alleen close- 
ups: van het bovenste deel van hun licha
men, van hun gezichten, hun haar, de spel
den in hun haar, van hun handen die de boog 
spannen. Hoewel alles wat we zien buiten
gewoon mooi is, wordt ons oog niet door 
die schoonheid geraakt. Deze close-ups be
nadrukken dat de concentratie waarmee 
deze vrouwen hun pijlen afschieten, niet tot 
de handeling zelf beperkt is. Ze hebben zich 
gekleed met evenveel concentratie als ze in 
het schieten zelf aan de dag leggen - zich 
kleden is een bijkomende voorbereiding op 
het boogschieten.

Doordat de camera nooit afstand neemt 
van de vrouwen, distantieert Tan zich nog 
op een andere, agressieve manier van de tra
ditie van Sint-Sebastiaanvoorstellingen. Die 
traditie impliceert immers dat we altijd het 
gehele lichaam te zien krijgen. De kijker 
wordt in een positie gebracht waarin hij het 
lichaam van de heilige in zijn geheel of in 
delen onder de loep kan nemen. We kun
nen het lichaam visueel koloniseren en daar 
plezier aan beleven. Maar door enkel close- 
ups te tonen, frustreert Tan een dergelijke 
blik. Doof enkel details te tonen, losgekop
peld van het geheel, wordt onze blik weg-



geleid van de vrouwen als geobjectiveerde 
wezens, als prachtige lichamen.

De notie van het geobjectiveerde beeld 
wordt echter niet enkel door de beelden op 
de proef gesteld, maar ook door de visuele 
verhaallijn. Vanaf het moment dat de vrou
wen zich beginnen te concentreren tot het 
moment dat ze effectief schieten, blijven 
staan en kijken, verandert hun gelaatsuit
drukking nauwelijks. En in zoverre er mi
nieme expressies in hun gezicht zijn te on
derscheiden, weten we niet hoe deze te in
terpreteren. Niets op hun gezicht of in hun 
gebaren verraadt of hun schoten succesvol 
waren of niet. Het is alsof het richten en 
schieten geen doel had; alsof het succes van 
hun schoten niet afhankelijk was van het 
raken van een specifiek object.

Deze suggestie wordt kracht bijgezet 
door de klank. De muziek treedt op als een 
index van de spanning die de concentratie 
van de vrouwen met zich meebrengt, maar 
die spanning wordt in de klankband op geen 
enkel moment losgelaten, ook niet nadat de 
vrouwen hun pijlen hebben afgevuurd. De 
continuïteit in de klank en de gezichts
uitdrukking (of het gebrek aan uitdrukking) 
suggereert dat hun kijken en schieten niet 
gericht is op een object, maar verwikkeld is 
in het kijken als een intransitieve activiteit.

Hun blik lijkt daarmee op een ander 
optisch paradigma te berusten, een para
digma dat op een doeltreffende wijze is be
schreven door Roland Barthes in zijn boek 
over fotografie, La chambre claire. Barthes 
vindt deze blik terug in foto’s waarin iemand 
de kijker rechtstreeks in de ogen kijkt. Wan
neer hetzelfde in een film gebeurt, is het 
effect volkomen anders; in een film wordt 
de blik die zich rechtstreeks tot de camera 
wendt, onmiddellijk in de narratieve opeen
volging van beelden ingebed, om deel te 
worden van de illusionistische wereld van 
de film. De fotografische frontale blik heeft 
echter iets paradoxaals. Barthes beschrijft 
die paradox door te verwijzen naar een her
kenbare situatie uit het alledaagse leven. 
Een jongen komt een bar binnen en laat zijn 
blik over de aanwezige mensen glijden. 
Barthes realiseert zich dat de blik van de 
jongen maar een fractie lang op hem heeft 
gerust. Hoewel de jongen naar hem keek, 
weet Barthes niet zeker of hij hem ook wer
kelijk gezien heeft. Hoe kunnen we kijken 
zonder te zien? Deze paradox treffen we aan 
in de fotografische blik:

Men kan zeggen dat de fotografie de op
merkzaamheid scheidt van de waarneming, 
en enkel de eerste aanbiedt, ook al is die 
onmogelijk zonder de laatstgenoemde; het 
is iets buitenissigs, een noèsis zonder 
noèma, een denkact zonder een gedachte, 
een gerichtheid zonder een doelwit. [10]

De fotografische blik is weerspannig om
dat de aandacht van de blik wordt ‘opge
houden’ door iets inwendigs. De blik wordt 
opgeschort. Hoewel de ‘scopische setting’ 
in Tans videoinstallatie weinig te maken 
heeft met Barthes’ frontale pose, lijkt zijn 
karakterisering van de fotografische blik 
van toepassing op de manier waarop de 
vrouwen in haar video de aandacht voor het 
object van hun blik afhouden. Dit opschor
ten van de blik verplaatst onze aandacht naar 
wat in de vrouwen omgaat — naar hun ‘in
wendig zien’, een ‘zien’ dat verband houdt 
met wat ik hierboven Tans relationele defi
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nitie van het beeld heb genoemd. In haar 
documentaire Kingdom ^Shadows, karak
teriseert Tan dit ‘zien’ als volgt: “By looking 
at photographs, my imagination throws its 
own shadows.” In Scenario, een recent ge
publiceerd boek over haar werk, citeert Tan 
een tekst van Esma Moukhtar om te illus
treren hoe het subject en het object van de 
blik - anders gezegd: van de kijker en het 
beeld - in elkaar verweven zitten.

De betekenis van een beeld blijft altijd ver
borgen. Wat in beeld is, verkrijgt zijn bete
kenis doordat het berust op wat achter de 
scène met het beeld gebeurt. Wat het ook is 
dat de maker in beeld brengt, het is zelf niet 
zichtbaar. Achter de zichtbare beelden ver
bergt zich een complex van volkomen per
soonlijke interpretaties en betekenissen. 
Zelfs wat de kijker ziet en ervaart, is on
zichtbaar. Op zijn beurt legt de kijker aan 
het beeld betekenissen op die door niemand 
anders kunnen worden waargenomen. Wat 
het beeld zelf is, en wat onze verbeelding is 
— het beeld kan die vraag niet beantwoor
den. [11]

Het beeld wordt gekarakteriseerd als een 
ontmoetingsplaats van twee krachten die elk 
op zich onzichtbaar zijn. De verbeelding is 
onzichtbaar, niet omdat zij verborgen is, 
maar omdat ze op zich geen ‘substantie’ 
heeft. Ze heeft beelden nodig om in de we
reld te komen, om zichtbaar te worden en 
gezien te worden. Toch valt ze niet samen 
met het beeld.

Het is precies dit onderscheid tussen 
beeld en verbeelding (tussen het schieten van 
beelden en het werpen van schaduwen), dat 
- vanuit zijn onzichtbaarheid - zichtbaar 
gemaakt wordt in Tans Saint Sebastian. De 
kijker is doordrongen van de geconcentreerde 
blik van de vrouwen. Deze blik leidt ons niet 
naar het object waar de blik zich op richt 
- niet enkel omdat het object zich buiten het 
kader van het beeld ophoudt, maar ook (en 
eerder) omdat deze blikken hun eigen ver
beeldende kwaliteit affirmeren.

Beelden die beelden opwekken

De wijze waarop beelden de verbeeldende 
dimensie van de blik stimuleren, wordt ook 
verkend in de video- en filminstallatie Lift 
(2000), en dit met wederom verschillende 
resultaten. Het werk suggereert niet alleen 
dat de blik zijn schaduw over het beeld 
werpt, maar dat verschillende soorten beel
den ook nog eens verschillende soorten 
schaduwen creëren. De installatie bestaat uit 
een videomonitor waarop we in kleur be
wegende beelden zien van de voeten van 
een persoon die van de grond is getild. In 
dezelfde ruimte is een grote projectie van 
een figuur te zien die wordt opgetild door 
een groot aantal reusachtige ballonnen. 

.Deze beelden zijn in zwart-wit. De figuur 
zweeft tegen een achtergrond van blader
loze bomen en open lucht, terwijl de zwe
vende benen op de monitor alleen de harde 
bodem als achtergrond hebben. Geen van 
de beelden wordt door geluid begeleid.

Het effect van de grote projectie op 
de kijker lijkt te worden versterkt door de 
open lucht, of door het feit dat deze beel
den vrijwel geen horizon te zien geven. De 
kijker is zich niet langer bewust van het 
kader van het beeld: hij of zij maakt er deel 
van uit. De afwezigheid van geluid en kleur
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draagt bij aan het dromerige effect. We zijn 
in een soort visueel vacuüm beland. Vreemd 
genoeg leidt de positie ‘binnen’ het beeld 
ons af van wat we in de beelden zien. Het 
beeld herinnert ons aan fantasieën dat we 
konden vliegen als een vogel, of aan andere 
beelden van vliegende of zwevende figu
ren, zoals Winnie de Poeh die met een bal
lon de lucht in vloog, of de mythische fi
guur Icarus die zich zo hoog waagde dat de 
hitte van de zon de was van zijn kunstma
tige vleugels deed smelten, waardoor hij 
neerstortte. Terwijl dergelijke voorstellin
gen symbool staan voor de fantasmatische 
vlucht van de verbeelding, lijken ze tege
lijk datgene op te wekken wat ze tonen: de 
blik van de kijker gaat zweven en hij begint 
zich films en beelden uit het verleden te 
herinneren.

De beelden die op de monitor worden 
getoond, hebben bijna het omgekeerde ef
fect. Het kleine formaat van de monitor en 
de kleur van de beelden stimuleren een an
dersoortige blik. Hoewel we zwevende voe
ten zien, willen we het beeld een grond on
der de voeten geven, en willen we te weten 
komen hoe het kan dat deze voeten zwe
ven. Terwijl het grote formaat van de pro
jectie bijna letterlijk bevrijdend werkt, om
dat we opgenomen worden in een andere 
dimensie, geeft het kleine formaat van het 
beeld op de monitor ons het gevoel buiten
gesloten te zijn. Dit betekent niet dat de 
schaduwen die de kijker op deze beelden 
werpt minder intens zouden zijn. Maar ze 
hebben een ander karakter: eerder epistemo
logisch dan fantasmatisch, en eerder gere
lateerd aan een uitwendig dan aan een in
wendig zien.

Een andere installatie, ook met de ti
tel Lift, bestaat uit drie stilstaande video
beelden op drie aparte monitors, waarvoor 
Tan hetzelfde fantasmatische motief van de 
ballon gebruikte. In de eerste still zien we 
een kind in een park met een enorme rode 
ballon. In de tweede still zien we twee kin
deren, opnieuw met grote rode ballonnen. 
In de derde still echter zien we een Indiase 
jongen met een rode tulband. In zijn hand 
houdt hij iets wat het koord van een ballon 
zou kunnen zijn, maar de ballon zelf blijft 
buiten beeld. In deze reeks beelden lijkt de 
rode tulband dezelfde functie te hebben als 
de rode ballonnen: beide evoceren het do
mein van de fantasie. In het geval van de 
rode tulband wordt dit fantasmatische ech
ter toegewezen aan de plek waar het zich 
effectief situeert: niet in de lucht maar in 
het hoofd, in de verbeelding.

Anders dan bij de eerste Lift-installatie, 
die uit bewegende beelden bestaat, bestaat 
deze installatie uit stills. De monitoren zijn 
als schilderijen of ingelijste foto’s aan de 
muur bevestigd. Precies deze associatie met 
het fotografische beeld maakt ons bewust 
van het verschil met een still op het scherm 
van een monitor. De drie stills van Lift mis
sen de materiële substantie die fotografische 
beelden lijken te hebben, en dat gebrek aan 
substantie versterkt de fantasmatische kwa
liteit van de beelden. En zoals in de andere 
Lift-installatie, evoceren de beelden in de 
kijker datgene waar ze over gaan.

Een antropologie van het beeld

De antropologie onderscheidde zich lange 
tijd niet alleen door haar studieobject van 
andere disciplines, maar in het bijzonder 

ook door haar methodologie van de zoge
naamde participerende observatie. Etno- 
grafen moesten veldwerk doen - dat wil 
zeggen, ze moesten participeren in de ‘an
dere’ cultuur die ze wilden observeren. Deze 
participatie impliceerde echter niet dat ze 
ook deel waren van de geobserveerde an
der. Integendeel, de etnograaf bleef onzicht
baar.

Zoals hierboven al gesteld werd, heeft 
Tans gebruik van etnografisch archief
materiaal in Facing Forward of haar keuze 
vooreen schijnbaar etnografisch onderwerp 
(zoals in Saint Sebastian) alles te maken met 
de wezenlijke band van dergelijk beeld
materiaal met een humanistisch visueel 
regime dat de wereld vat door haar te 
visualiseren en het subject van dit zien bui
ten beeld laat. [12] Tan gebruikt etnografisch 
beeldmateriaal om deze objectivistische 
conceptie van het zien en het beeld op de 
proef te stellen. Maar haar engagement met 
antropologie gaat verder dan dat. Ze ge
bruikt niet alleen etnografische beelden en 
thema’s, maar doet ook aan antropologie 
door methodes van de participerende obser
vatie toe te passen. Het geobserveerde ob
ject is bij haar echter niet de culturele an
der, maar het medium waarin ze werkt: het 
beeld. In die zin zou men ook werken zoals 
Lift of Linnaeus ‛ Flower Clock als een soort 
etnografisch document kunnen zien. Ook in 
deze werken praktiseert ze een medium dat 
terzelfdertijd haar onderzoeksobject vormt. 
Ze positioneert zichzelf binnen het scopische 
regime dat ze wil begrijpen door het te 
tonen. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, men 
zou kunnen zeggen dat Tan, analoog aan de 
praktijk van de antropologie om de ander 
te visualiseren, het beeld visualiseert. [13]

Vertaling uit het Engels: Dirk Pültau
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OVER INITIATIEF 
BEELDENDE KUNSTEN

WAT WE ZIJN / Het steunpunt Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) werd midden december 2001 opgericht. Het veld van de beeldende kunsten in Vlaanderen 
werd gekenmerkt door het ontbreken van een ondersteunende instantie. IBK wil als organisatie hier verandering in brengen en uitgroeien 
tot een stimulerend en coördinerend centrum voor de beeldende kunsten in Vlaanderen (en dit binnen een internationale context).

WAT IS EEN STEUNPUNT IN DE CULTURELE SECTOR / Steunpunten zijn intermediair organisaties tussen het beleid aan de ene kant en aan de andere kant 
het totale veld van de kunst. De hoofdtaak kan omschreven worden als: de noden van het veld doorgeven aan het beleid, daarrond onderzoek verrichten, 
en de beslissingen van het beleid terugkoppelen naar het veld. Het steunpunt is géén beleidsvoerend of -uitvoerend orgaan. / Het steunpunt is géén 
belangenverdediger of rechter bij disputen en betwistingen. Het is een belangeloos aanspreekpunt. / Het steunpunt bestrijkt het héle veld van de beeldende kunst, 
dus IBK is er niet alleen voor de kunstenaars of de organisatievormen maar ook voor de musea voor hedendaagse kunst, de tentoonstellingsmakers, 
de galeries, de kunstverzamelaars, publicaties en kunstkritiek en kunstopleidingen.

WAT WE CONCREET DOEN / Initiatief Beeldende Kunsten is operationeel sinds januari 2002. Alle aandacht ging in dit eerste werkjaar uit naar het formuleren van de plaats 
en de doelstellingen van dit nieuwe steunpunt, naar gesprekken-hierover met diverse stakeholders, naar de uitbouw van het draagvlak van dit steunpunt binnen de sector 
van de beeldende kunst, naar gerichte contacten met tal van potentiële partners, naar de concrete uitbouw (huisvesting, huisstijl) en werden de eerste projecten opgestart. 
Qua projecten ging in 2002 de meeste aandacht naar uitbouw van de eerstelijnshulp die werd opgestart binnen het NI CC tot een Helpdesk Kunsten 
(een samenwerking tussen de verschillende steunpunten kunsten, onder impuls van IBK), opstarten van een veldbeschrijving/mapping, opstarten 
van het Digitaal Platform, opstarten van een website, initiëren van samenwerking met On Une vzw.

HELPDESK KUNSTEN
De Helpdesk Kunsten verschaft toegankelijke informatie over juridische, zakelijke en 
administratieve aspecten van de artistieke activiteit. Dit gebeurt via infosessies, juridische 
permanenties en online (via een vraagbaak). Deze helpdesk werd opgericht binnen de 
kunstenaarsvereniging NICC en heeft daar bewezen te voldoen aan een grote nood. 
Het gebrek aan kennis over de juridische en zakelijke aspecten van creatieve arbeid moet 
opgevangen worden door gespecialiseerde informatie- en advieskanalen. Daarom wordt 
deze helpdesk binnen het I BK en in samenwerking met Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
het Vlaams Theater Instituut en het Muziekcentrum Vlaanderen verder professioneel 
uitgebouwd en geoptimaliseerd.

Kunstenaars (en allen die met hen samenwerken), culturele instellingen, 
verenigingen, administraties,... kunnen bij de helpdesk terecht met hun vragen van 
juridische en zakelijke aard. De organisatie van deze eersteiijnshulp moet een lage 
drempel hebben en de nodige garanties van onafhankelijkheid en confidentialiteit bieden.

Op de online vraagbaak zullen antwoorden te vinden zijn op de meest 
gestelde vragen van het terrein. De eerste antwoorden zijn nu beschikbaar zijn via 
www.helpdeskkunsten.be of via www.ibknet.be.

Maandelijks worden infosessies georganiseerd met als thema 'De sociale 
en fiscale aspecten van de artistieke activiteit'. Hier krijgen geïnteresseerden de eerste 
relevante sociale, fiscale en administratieve informatie over de artistieke activiteit.

Mensen die vragen of een probleem in een individueel, confidentieel gesprek 
met een specialist wensen te bespreken kunnen terecht op de (kosteloze) juridische 
permanenties. info op 09/267 90 40.

DE EERSTVOLGENDE INFOSESSIES met als thema
De sociale en fiscale aspecten van de artistieke activiteit, zijn gepland op:

Maandag 14 APRIL 2003 om 19 uur
in de lokalen (forum) van het VTI — Sainctelettesquare 19,1000 BRUSSEL

Maandag 19 MEI 2003 om 19 uur
in de lokalen van het IAK-IBK — Bijlokekaai 7, 9000 GENT

Maandag 16 JUNI 2003 om 19 uur
in de lokalen van het NICC — Museumstraat 50, 2000 ANTWERPEN

Gelieve uw aanwezigheid op voorhand te melden:
09/267 90 40 of helpdesk@ibknet.be
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VELDBESCHRIJVING
In opdracht van het IBK, voert het Centrum voor Cultuursociologie 
(CCS - onderzoeker Pieter Dielis) van de KULeuven een onderzoek uit 
om de sector van de beeldende kunsten in Vlaanderen in kaart te brengen. 
Het onderzoek wil enerzijds inzicht krijgen in de rol en de functie van 
de verschillende actoren in de sector, en anderzijds is het de bedoeling 
om suggesties te formuleren voor het beleid in Vlaanderen. Het is 
tevens de bedoeling van het steunpunt om via de onderzoeksresultaten 
een dialoog binnen de sector aan te moedigen.
Eind juli 2003 zal het eindrapport van het onderzoek beschikbaar zijn. 
Er zal echter gestreefd worden naar tussentijdse rapporteringmomenten. 
Over bepaalde facetten zullen nota’s verschijnen die een stand van zaken 
geven en die op hun beurt door het IBK gebruikt kunnen worden om 
met het veld in discussie te treden. Vanaf april 2003 zullen dergelijke 
discussieplatformen georganiseerd worden.

LU

LU 
LU 
m

U vindt ons in het oude Bijlokeklooster 
waar we gehuisvest zijn samen met 
Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
Gent Cultuurstad en Kunstwerk[t].

LU
INITIATIEF BEELDENDE KUNSTEN vzw 
Coördinator Johan Vansteenkiste
Van maandag tot vrijdag 
open van 9 tot 17 uur.
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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

DIGITAAL PLATFORM / Het Digitaal Platform is een gemeenschappelijk initiatief van 
de steunpunten Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK) en Initiatief Beeldende Kunsten. 
Het is een cel die een ondersteunende rol uitwerkt voorkunst- en cultuurprojecten 
die gebruik maken van nieuwe technologieën.
Dat betekent dat we deze projecten en initiatieven eerst inhoudelijk documenteren, 
wat zal resulteren in een publicatie. Daarnaast wordt het overheidsbeleid 
met betrekking tot kunst en technologie nauwgezet opgevolgd.
Bovendien ondersteunen we deze praktijken door het verstrekken van relevante 
informatie, en door er op gemeenschappelijke wijze expertise over op te bouwen. 
Dat doen we door op regelmatige basis meetings te organiseren waarbij mensen uit 
het veld worden uitgenodigd om samen kennis en informatie uit te wisselen over 
een specifieke praktijk, een specifiek thema of een specifieke techniek, en door het 
organiseren vanlezingen en conferenties. Thema's zoals specifieke tools in technologie, 
impact van technologie op disciplines, interactiviteit en participatie, publiek maken, 
auteursrecht, netwerk-geletterdheid, subsidieregelingen en internationale samen
werking zullen aan bod komen. Op die manier willen we de aanwezige kennis en 
expertise bundelen om een beter inzicht te krijgen in het culturele en artistieke 
potentieel van deze snel evoluerende technologie.
Meer info bij Dirk De Wit, dirk@ibknet.be

SECTORCOMMUNICATIE
Naast de strikt steunpuntfuncties heeft IBK ook een publieksgerichte opdracht. 
Het belangrijkste aspect hiervan is de collectieve publiekscommunicatie (in ruime zin) 
voor de sector beeldende kunsten in al zijn dimensies. Collectief staat hier voor 
instellingsoverschrijdende communicatie. Samen met CultuurNet Vlaanderen wil 
I BK de communicatie van de sector beeldende kunsten stimuleren en versterken. 
Doelstelling van deze collectieve publiekscommunicatie is ondermeer:
* bij publiek en maatschappelijke actoren bewustwording stimuleren van de evidentie 

en het belang van beeldende kunst
• versterking van de bekendheid, het imago en het maatschappelijke draagvlak 

van de sector beeldende kunsten
■ stimuleren van de betrokkenheid bij en deelname aan beeldende kunstactiviteiten 

op diverse niveaus
In december 2002 werd een samenwerking met Cultuurnet Vlaanderen opgezet 
met de bedoeling een communicatiestrategie op langere termijn uit te tekenen 
voor de sector en concrete acties te ontwikkelen.

IBK heeft met On Line vzw een samenwerkingsverband afgesloten om de website 
www.kunstonline.info, samen met andere partners, uit te bouwen tot een multimediaal 
databestand op het net, vertrekkend van de kunstenaar en met de nodige aandacht 
voor instituten, onderzoek, het publiek... Een databank dus waarin je moeiteloos 
allerhande gegevens kan vinden over kunstenaars, activiteiten, instellingen, biografie,...

ONDERZOEKEN IN OPSTARTFASE
Studie archivering van het audiovisueel erfgoed
Waar gaat de liefhebber over 20 jaar de video's van Bill Viola of Walter Verdin 
vinden en in welke staat gaat dat videomateriaal zijn? Wie moet het instandhouden? 
Moet er een nieuwe instelling komen die dat beeldmateriaal op ‘nieuwe dragers' 
moet bewaren of kan dat door een bestaande instelling of vereniging gedaan worden? 
Wat houdt die opdracht dan concreet in?
Dat zijn vragen waarop het IBK een antwoord probeert te formuleren in een studie die 
op dit ogenblik wordt uitgevoerd door Ine Vos, gespecialiseerd in erfgoedproblemen.

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief zorgt sedert jaar en dag voor het blijvend 
bewaren (verzamelen, restaureren, onderhouden) van beeldmateriaal op pellicule 
en voor het verzamelen en ontsluiten van informatie over de audiovisuele kunsten. 
Voor beeldmateriaal op nieuwe dragers — video en de digitale dragers — bestaat 
er tot op heden geen gestructureerde erfgoedwerking. Deze studie, die samen 
met het IAK wordt uitgevoerd, moet de minister wegwijs maken in de problematiek 
en hem helpen beleidsbeslissingen te nemen.
De resultaten van de studie worden tegen einde maart verwacht.

ATELIERBELEID / Vetrekkende van de door het Nice uitgevoerde enquête 
‘Behoeftepeiling Werkruimten bij Beeldende Kunstenaars' zal het IBK in samen
werking met Nice, Cera Foundation en Flacc de problematiek van ateliers en werk
plaatsen voor kunstenaars in kaart brengen. Bedoeling met dit onderzoek is mogelijke 
modellen om deze noden op te lossen aan te reiken aan de lokale overheden.

http://www.helpdeskkunsten.be
http://www.ibknet.be
mailto:helpdesk@ibknet.be
mailto:info@ibknet.be
http://www.ibknet.be
mailto:dirk@ibknet.be
http://www.kunstonline.info


Van Abbemuseum: inventiekerkers met zicht op kunst
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Camiel van Winkel

Museumcollecties groeien; zo luidt één van 
de minst omstreden natuurwetten uit de 
cultuursector. Toch zijn museumgebouwen 
niet pas na verloop van tijd te klein. Ze zijn 
per definitie altijd te klein. Directeuren ko
men op zekere dag met de mededeling dat 
ze “uit hun jasje zijn gegroeid” en niet meer 
genoeg ruimte hebben om de collectie te 
tonen. Maar iedereen weet dat ze nooit van 
plan zijn geweest om de hele verzameling 
op zaal te hangen. Ruimtegebrek geeft hen 
juist een argument om winkeldochters in het 
depot te houden. De wens om desondanks 
uit te breiden, kan allerlei redenen hebben: 
bijvoorbeeld dat ze niet willen achterblij
ven bij hun collega’s; dat er cultureel pres
tige te verwerven valt; of dat ze een blij
vend stempel op het museum willen druk
ken (beleidsexpressionisme).

Ook architecten zijn doorgaans man
nen die een stempel willen drukken. Uit de 
museumhoek, of de cultuursector in het al
gemeen, komen voor hen niet altijd de meest 
lucratieve opdrachten maar wel de meest 
prestigieuze. Zelfs de opdracht om aan een 
bestaand gebouw een stukje bij te bouwen, 
teneinde de ruimtenood te verlichten, levert 
in deze sector een cultureel rendement op 
dat niet te vergelijken is met andere secto
ren. De museumsector is waarschijnlijk ook 
de enige waar uitbreidingsplannen über
haupt tot een ‘kwestie’ kunnen uitgroeien 
in de perceptie van het algemene publiek. 
De negatieve gevolgen die dat kan hebben 
voor de voortgang van het ontwerp- en 
bouwproces, versterken nog de indruk dat 
er iets zeer substantieels op het spel staat.

Museumliefde onder architecten is één 
van de symptomen van de 'verculturali- 
sering’ van hun vak. Het effect is van dien 
aard dat sommige architecten waarschijn
lijk zelfs liever een museumuitbreiding zou
den ontwerpen dan een compleet nieuw 
museumgebouw. Zo’n opdracht, waarvan 
een leek al direct de moeilijkheidsgraad 
aanvoelt, stelt hen in staat om mooie uit
spraken te doen over continuïteit en breuk 
in de moderne traditie, of over het geheu
gen van de cultuur. Dit gaat zo ver dat er 
minstens één geval bekend is van een ar
chitect die een geheel nieuw museum ont
wierp als een pastiche op een oud-gebouw- 
met-nieuwe-vleugels. Het betreft natuurlijk 
Alessandro Mendini’s Groninger Museum 
(1988-1994). Mendini’s voorbeeld demon

streert hoe een opdracht vanuit de cultuur
sector een architect met een theatrale 
architectuuropvatting kan verleiden tot een 
cumulatieve reeks van vette ‘uitspraken’.

De Nederlandse museumsector heeft 
doorgaans meer waardering voor architec
ten van het ingetogen en sobere type. Ook 
dât type ontwerpt onder bepaalde omstan
digheden liever een uitbreiding dan een ge
heel nieuw gebouw. Men steekt het ontwerp 
liever in bestaand weefsel dan het op een 
tabula rasa te deponeren - al was het maar 
uit bescheidenheid, of beter gezegd: uit een 
programmatische en dus tamelijk zelfbe
wuste vorm van bescheidenheid. De uitbrei
ding van Henry van de Veldes Kröller-Müller 
Museum door Wim Quist (1970-1977) is een 
sterk voorbeeld. Ook recente museum- 
uitbreidingen in Nederland voegen zich in 
deze traditie van bewuste terughoudend
heid: het Centraal Museum in Utrecht door 
Stéphane Beel en Lieven Achtergael, geo
pend in 1999; en het binnenkort voltooide 
Boijmans Van Beuningen door Paul 
Robbrecht en Hilde Daem in Rotterdam.

De uitbreiding van het Eindhovense 
Van Abbemuseum door de Amsterdamse 
architect Abel Cahen past eveneens in deze 
lijn, al is het een randgeval. Binnen de be
perkingen die inherent zijn aan het genre 
uitbreidingsarchitectuur, lijkt Cahen tot het 
uiterste te zijn gegaan. Zijn gebouw heeft 
de excentrische organisatie van een typische 
‘zijvleugel’, die echter weer is opgepompt 
tot het volume van een geëmancipeerd- 
zelfstandig museumgebouw. Het nieuwe ge
deelte van het Van Abbemuseum doet zich 
aan de buitenkant voor als een flinke klont 
van kleine en grote blokvormen, sommige 
recht, andere schuin afgesneden. De op
bouw daarvan is in eerste instantie moeilijk 
te doorgronden. Gezien vanaf de ingangs- 
zijde gaat het nieuwe deel grotendeels schuil 
achter het oude bakstenen gebouw, dat ir. 
A.J. Kropholler in 1936 ontwierp voor de 
sigarenfabrikant en kunstverzamelaar Henri 
van Abbe. Achter de romantische klokken
toren, die de burgers van Eindhoven zo 
graag wilden behouden, rijst nu een veel 
groter verticaal bouwlichaam op, dat even
eens als ‘toren’ wordt aangeduid. Cahen 
heeft zijn hele uitbreiding van boven tot 
onder laten bekleden met vierkante platen 
grijze leisteen, eén materiaal dat speciaal uit 
Lapland is gehaald. Liefhebbers van sobere 
architectuur zullen deze bekleding minder 
gemakkelijk kunnen verdedigen dan ze 
wellicht hadden gedacht. De platen zijn 
onderling licht verschillend van kleur; dat 
is ook het enige wat ze gemeen hebben met 

de bakstenen van het oude gebouw. Het op 
zichzelf legitieme uitgangspunt dat oud en 
nieuw zich duidelijk van elkaar moesten 
onderscheiden, heeft geresulteerd in een 
contrast dat ongericht is en weinig subtiel; 
tussen leisteen en baksteen ontstaat geen 
betekenisvol of productief verband. Een 
bijkomend bezwaar tegen de bekleding van 
het nieuwe gebouw is dat de diepe voegen 
tussen de steenplaten na iedere regenbui een 
deprimerend druipeffect teweegbrengen.

Het grootste probleem waar de archi
tect mee zat, was dat hij het oude gebouw 
niet mocht aantasten. Kort nadat het eerste 
ontwerp gereed was gekomen, werd het oude 
gebouw tot Rijksmonument verklaard, met 
als gevolg dat Cahen opnieuw kon beginnen. 
Nu betreedt men het Van Abbemuseum weer 
via de bestaande ingang en entreehal, van
waar men - linksom of rechtsom - het oude 
zalencircuit kan binnengaan. Deze klassiek 
geproportioneerde ruimtes behoren nog 
steeds tot de mooiste museumzalen van 
Europa. De huidige collectieopstelling in dit 
gedeelte omvat onder meer minimal art, 
arte povera, schilderijen van Polke, Penck, 
Stella en Baselitz, het Tapis de Sable van 
Broodthaers en installaties van Joseph Beuys, 
James Lee Byars en Rebecca Horn. De 
middenzaal recht tegenover de ingang, 
waarin Horns The Moon, the Child and the 
River of Anarchy (1992) staat opgesteld, is 
op onopvallende wijze enkele meters inge
kort om de publieksontvangst in de entree
hal meer ruimte te geven.

Cahen heeft de twee raamloze binnen
hoven van het oude gebouw gebruikt om 
zijn architectonische interventie te plaatsen 
zonder Krophollers architectuur te hoeven 
onderbreken. Op de plek van het linkerhof 
is de bibliotheek ondergebracht, die via een 
trap doorloopt in de benedenverdieping. 
Deze goed geoutilleerde vakbibliotheek zal 
meer dan voorheen een algemene publieks
functie gaan vervullen. Op de plek van het 
tweede binnenhof bevinden zich nu de trap
pen die naar het lager gelegen grondniveau 
van het nieuwe museumgedeelte leiden. Van 
daaruit kan men twee kanten op: rechts ligt 
de vleugel waarin het restaurant en het au
ditorium zijn ondergebracht; rechtdoor pas
seert men de museumwinkel om vervolgens 
de nieuwe tentoonstellingszalen te betreden. 
In de buitenruimte tussen deze twee vleu
gels is een waterbekken gecreëerd door het 
riviertje de Dommel, dat aan de noordzijde 
langs het museum stroomt, ter plaatse te ver
breden. Bezoekers van het restaurant, dat 
overigens ook zonder entreebewijs toegan
kelijk is, hebben door een hoge glaspartij 

zicht op het water met daarachter Cahens 
scheefgetrokken museumtoren. De ligging in 
het water is één van de aspecten van dit ge
bouw die een onbedoelde associatie met het 
Groninger Museum oproepen. Dat geldt ove
rigens ook voor de nadrukkelijk aanwezige 
leistenen bekleding. Tegenover Mendini’s 
theater plaatst Cahen zijn zoveel stuggere 
natuurtheater.

Het nieuwe Van Abbemuseum is een goede 
testcase óm na te gaan of architectuur en 
beeldende kunst elkaar nog iets te vertellen 
hebben. Het antwoord dat bezoekers krij
gen opgedrongen is een nadrukkelijk, zelfs 
iets te nadrukkelijk “ja” — maar dat is niet 
het antwoord dat ze uiteindelijk mee naar 
huis zullen nemen. De architect wil het pu
bliek met zijn nieuwe tentoonstellings- 
vleugel, die georganiseerd is rond een diepe 
vide, onmiskenbaar inprenten dat ook ar
chitectuur over kijken gaat. In zekere zin 
heeft zijn ontwerp het karakter van een dub
bele anamorfose: het is architectuur die 
slechts vanuit één excentrisch blikpunt een 
samenhangende figuur oplevert. Alles lijkt 
vanuit dat perspectief gecomponeerd. Dat 
geldt zowel voor de binnen- als de buiten
kant. Het exterieur blijkt alleen van achte
ren, bezien vanaf de Stratumsedijk, de juiste 
pittoreske slagorde aan te nemen, met links 
het restaurant en de bij het museum getrok
ken kantoorvilla's, rechts het grootste zalen- 
blok (dat hier opeens vagelijk aan Marcel 
Breuers Whitney Museum doet denken) en 
daartussen een lage corridor van glas 
waardoorheen de vrolijk knipperende lamp
jes van John Körmelings HI-HA te zien zijn; 
dit alles gearrangeerd rond de genoemde 
waterplas. Eenzelfde effect van anamorfose 
valt ook binnen waar te nemen. Het interi
eur van het nieuwe tentoonstellingsgedeelte 
- begane grond, drie verdiepingen plus kel
der - wordt gevormd door een halfopen 
opeenstapeling van balkonnen, trappen, 
balustrades, plateaus en loopbruggen/die 
zich pas vanaf een punt bovenin de toren, 
wanneer je terugkijkt naar beneden, aaneen
voegen tot het gewenste cascade-effect.

Deze architectuur is omslachtig - een 
indruk die nog wordt versterkt door het con
trast met Krophollers efficiëntie. Geen en
kele route is hetzelfde, geen enkel patroon 
herhaalt zich. Met de vele doorkijkjes en 
vista’s thematiseert de architectuur het zoe
ken naar het ideale gezichtspunt; bovendien 
laat ze de bezoekers dat thema uitbeelden. 
Steeds opnieuw zie je mensen die hun hoofd 
uit een opening steken, die over balustra
des hangen en omhoog of omlaag de vide 1 7
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in kijken. Her en der penetreren glazen er
kers de buitenwand van het gebouw, om de 
bezoeker te verleiden met een zicht op de 
Dommel of het omringende, nog aan te leg
gen parklandschap.

Het-internationale standaardverwijt bij 
nieuwe museumgebouwen - dat de archi
tectuur de aandacht van de kunst afleidt ten 
gunste van zichzelf - gaat in Eindhoven 
maar ten dele op, omdat Cahens architec
tuur de aandacht weliswaar afleidt maar ook 
voortdurend weer doorschuift naar iets an
ders, iets buiten zichzelf. De aaneenscha
keling van doorkijkjes, kaders, vides en er
kers verleidt de bezoeker niet zozeer om te 
kijken als wel om weg te kijken - naar bui
ten, naar boven, naar beneden...

Hebben deze ‘inventiekerkers’ inder
daad een inhoudelijke relatie met beeldende 
kunst? Het lijkt er niet op - althans zolang 
het Van Abbe geen prenten van Piranesi of 
Escher gaat verzamelen. De abstracte, 
minimalistische en conceptuele kunstvor
men waarmee deze collectie zich onder
scheidt, zijn juist het resultaat van de in
spanning van kunstenaars om zich aan de 
conventie van de perspectivische beeld- 
ordening te onttrekken. Vandaar dat dit 
nieuwe museum suggereert dat kunst en 
architectuur zich ieder vooral met hun ei
gen problemen bezighouden.

Dat hoeft nog geen onoverkomelijk 
bezwaar te zijn. Het voorbeeld van de 
Kunsthal in Rotterdam (ontwerp Koolhaas/ 
OMA) laat zien dat een enigszins autistisch 
gebouw zelfs heel geschikt kan zijn als 
tentoonstellingsmachine. Cahens museum- 
uitbreiding is weliswaar te ernstig van toon 
om van koketterie beschuldigd te kunnen 
worden, maar anderzijds ook te gewild com
plex en te verward om voor genereus door 
te gaan. Veel potentieel volume gaat verlo
ren door het ruimtebeslag van trappen, 
vides, gangen en omlopen. Het resterende 
tentoonstellingsoppervlak is bovendien 
sterk versnipperd. Kabinetten en kleine tot 
middelgrote zalen, waar hoogstens drie 
schilderijen in passen, lijken te overheer
sen. Herhaaldelijk krijgt men in dergelijke 
ruimtes het idee dat niet meer dan een 
sample van de collectie wordt aangeboden: 
een zaaltje met één doek van Yves Klein en 
twee van Fontana; een zaaltje met één 
Armando, één Henk Peeters en één Jan 
Schoonhoven; een zaaltje met één Picasso, 
één Braque en één Léger. Pas de tweede 
verdieping bevat weer een reeks ruimtes die 
zich qua schaal en proportie kunnen meten 
met Krophollers oude zalen, en daar zelfs 
rechtstreeks van lijken te zijn afgeleid.

Tegen deze kritiek valt natuurlijk in te 
brengen dat er reeds grote zalen aanwezig 
waren. Allicht bestond er behoefte aan een 
aantal kleinere ruimtes om bijvoorbeeld de 
Lissitzky-verzameling permanent te tonen 
en andere kleinschalige presentaties van 
tekeningen en grafiek mogelijk te maken. 
Toch lijken de verhoudingen zoek. De klein
ste tentoonstellingsruimte in het nieuwe 
gedeelte is een doodlopend gangetje van één 
meter breed en drie meter diep (men heeft 
er een schilderijtje van Karei Appel in ge
hangen). Waar is zo’n indeling goed voor? 
De architect zegt dat hij bewust heeft geko
zen voor een afwisselend ruimtelijk patroon, 
om saaiheid en voorspelbaarheid te voorko
men. Maar bij het genereren van die afwis
seling lijkt hij de greep op het geheel te heb
ben verloren. De indeling is niet helder en 
soms zelfs onlogisch. Bij sommige gangen 
is het moeilijk te voorspellen of ze naar toi
letten of naar kunstwerken zullen leiden. De 
lift komt rechtstreeks in krappe tentoonstel
lingszalen uit, wat soms ongemak en gedrang 
creëert. Er is in het algemeen veel onrust door 
de talloze halfopen ruimtes. Dé centrale vide 
maakt dat het geluid van bepaalde werken 
- vooral Marijke van Warmerdams Fiets en 
Jean Tinguely’s Char M.K. - de bezoeker 
ook op andere verdiepingen nog geruime 
tijd achtervolgt. De versnipperde ruimte- 
indeling rond de vide doet meer dan eens 
denken aan het interieur van een kantoor
gebouw uit het duurdere marktsegment, 
waar men de bedrijfscollectie in de hal en 
op de gangen heeft gehangen.

Met een atypische museumplattegrond 
valt best te leven, indien deze tenminste de 
suggestie zou wekken aan de kwaliteit of 
anders de kwantiteit van de tentoonstellings
ruimte ten goede te komen. In het nieuwe 
Van Abbemuseum is dat niet het geval. De 
prioriteiten lijken eerder omgekeerd. Het 
extreemste geval doet zich voor op de bo
venste verdieping, de derde, waar een trap, 
een balkon, een loopbrug en een gang sa
men een omstandige route vormen om de 
bezoeker uiteindelijk naar een kleine kamer 
met klein werk van Rodney Graham te voe
ren, waar ook nog eens de lift op uitkomt. 
Meer is er op deze verdieping niet te zien

Karei Appel

Tragisch naakt, 1956 - De veroordeelden, 1953 - Le cavalier, 1957 
foto: Peter Cox
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SLOTO - The Secret Life of the Onion, 2002 
foto: Peter Cox

Daniel Buren

A

Fragmente einer Rede über die Kunst. 18 peintures sur toile. Tissus rayés blancs et colorés, 1965-1981 
foto: Peter Cox

-behalve natuurlijk het spectaculaire uit
zicht langs de schuine wanden van de toren 
naar beneden. Dit uitzicht lijkt de enige 
echte reden voor al dat ruimtelijk omhaal. 
Het plan om kunstenaars tijdelijke installa
ties te laten maken op de binnenwanden van 
de toren - Douglas Gordon is nu de eerste - 
lijkt eerlijk gezegd een gedachte achteraf, 
die het ontwerp van de toren - een staaltje 
pure ‘vormwil’ - nog een schijn van func
tionaliteit verleent.

Behalve deze toren is er een tweede 
plek in het museum waar kunstenaars uit
genodigd zullen worden om te komen wer
ken: de grote kelderzaal, toepasselijk aan
geduid als ‘ studio’. Deze ruimte is door haar 
ligging eenvoudig af te sluiten voor het pu
bliek, zodat een kunstenaar zich er langere 
tijd kan terugtrekken om een werk te ma

ken dat is toegesneden op de plek. De eer
ste die dit heeft gedaan is Jason Rhoades, 
wiens zaalvullende installatie SLOTO - The 
Secret Life of the Onion deel uitmaakt van 
de openingstentoonstelling. Dat het mu
seum een defgelijke projectruimte aanbiedt 
aan kunstenaars, past in een internationale 
trend; ook de Tate in Londen doet bijvoor
beeld iets dergelijks. Wat dit in Eindhoven 
zal opleveren, moet worden af gewacht. De 
keuze voor Rhoades in de ‘studio’ en 
Gordon in de toren lijkt nogal voorspelbaar. 
Rhoades hanteert een extreem rommelige 
work-in-progress-esthetiék., waarbij fysieke 
arbeid en simulaties van fysieke arbeid 
naadloos over elkaar heen worden gelegd. 
Door de werkruimte juist aan déze kunste
naar aan te bieden was men verzekerd van 
een eindresultaat dat de investering van tijd

en moeite in het creatieve proces op pas
send ambivalente wijze zou celebreren - en 
dat daarmee indirect het belang van een 
dergelijke museale productiefaciliteit voor 
kunstenaars zou legitimeren. Op vergelijk
bare manier werd Douglas Gordon in feite 
uitgenodigd om zichzelf te komen herha
len. Ook als men hem niet letterlijk heeft 
gevraagd “Doe iets met teksten op de wand” 
zal dat toch wel zijn geïmpliceerd. Wat an
ders had hij in die toren kunnen doen?

Het goéde nieuws is dat het Van Abbemuseum, 
na zeven j aar in een noodbehuizing te heb
ben doorgebracht, weer terug is op de oude 
stek; en dat Debbaut en zijn conservatoren 
nu meer ruimte hebben om verschillende 
pistes tegelijk te berijden. Het programme
ren van een tentoonstelling betekent niet 
langer dat de collectie in het depot moet 
blijven. Bij alle kritiek op het nieuwe ge
bouw blijft deze winst voorlopig staan.

Voorlopig - want de echte test komt 
natuurlijk nog. Het Van Abbemuseum heeft 
altijd geopereerd vanuit de luxueuze posi
tie van een klein museum voor liefhebbers. 
In 1976 kon toenmalig directeur Fuchs de 
educatieve dienst afschaffen, op hetzelfde 
moment dat de minister van cultuur in een 
beleidsnota het belang van museumeducatie 
onderstreepte. [1] Nu een heel ander soort 
luxe de gangen en trappen van het museum 
bekleedt - een soort dat bovendien veel 
zwaarder op de begroting drukt - is het 
Van Abbe gedwongen om de omslag naar 
een publieksmuseum te maken. Wat voor het 
Utrechtse Centraal Museum gold, geldt ook 
hier: na de uitbreiding is een verdubbe-ling 
van het aantal bezoekers noodzakelijk om de 
exploitatie van het museum sluitend te ma
ken. [2] De educatieve dienst is bij deze ge
legenheid heropgericht. Wat de verdere con
sequenties voor het beleid zullen zijn, valt te 
bezien. De collectie bevat genoeg aankno
pingspunten om een breed publiek te beha
gen - realisten, expressionisten, Cobra - 
maar het belang van de collectie en de inte
resse van de directie liggen natuurlijk el
ders. De collectieopstelling waarmee het 
vernieuwde museum in januari zijn deuren 
heeft geopend, lijkt het resultaat van een 
voorzichtige balans. Het grote publiek dat 
door de vele publiciteit nieuwsgierig is ge
maakt en misschien voor de eerste keer dit 
museum bezoekt, mag blijkbaar niet uitslui
tend worden geconfronteerd met iconoclas- 
tische hardcore. Wel heeft Debbaut de gro
tere zalen op de tweede verdieping bijna 
volledig gewijd aan zijn favoriete kunste
naarsgeneratie uit de jaren tachtig, waarvan 
hij sinds zijn aantreden in 1988 een ruime 
hoeveelheid werken heeft aangekocht: 
Vercruysse, Kemps, Munoz, Bustamante, 
Klingelhöller... [3] Het gevolg is dat er, ge
geven het hokkerige architectuurconcept, 
geen ruimte overbleef om grootschalige beel
den en installaties van andere belangrijke 
kunstenaars te plaatsen. Bruce Naumans 
Driven Man, Driven Snow (1976), Richard 
Serra’s Tfunction (1988), Mike Kelley’s 
Categorical Imperative and Morgue (1999) 
- ze konden er niet bij of pasten er niet in.

Het behoort tot de clichés van de he
dendaagse architectuurproductie dat een 
nieuw gebouw reeds bij de oplevering als 
te klein wordt ervaren. In het geval van het 
Van Abbemuseum zijn het ook niet-archi- 
tectonische omstandigheden die maken dat 
er tot in lengte van dagen moeilijke keuzes 
zullen moeten worden gemaakt.

NB: Op 4 februari werd bekend gemaakt 
dat Jan Debbaut uit Eindhoven vertrekt om 
directeur collecties van de Tate Gallery te 
worden. Zie ook het nieuwsbericht in het 
tweede katern.

Noten

[ 1 ] René Pingen, Een geschiedenis van het 
Van Abbemuseum in vijf episodes, in: 
Jan Debbaut en Monique Verhuist (red.), 
Van Abbemuseum. Het Collectieboek, Eind
hoven, Van Abbemuseum, 2002, p. 23.
[2] Aldus Debbaut in het Eindhovens 
Dagblad van 14 januari.
[3] Zie Camiel van Winkel, Atopia revisited. 
Over de uitbreiding van de verzameling van 
het Van Abbemuseum sinds 1988, in: De Witte 
Raaf nr. 79, mei-juni 1999, pp. 26-27.

OVER WIJ/ABOUT WE, de openings
tentoonstelling van het nieuwe Van 
Abbemuseum, loopt nog tot midden 
augustus 2003 (Bilderdijklaan 10, 5611 
NH Eindhoven, 040/238.10.00, www.van- 
abbemuseum.nl).
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7 april : 12 u -22 u 
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Preview : 3 april 
(enkel op uitnodiging)

20.21 Germany • Academia Austria • Adamski Germany • Aeroplastics Belgium • 
Alimentation-Generale Luxembourg • Arnaud United Kingdom • Art Affairs The 

z' Netherlands • Art Agents Germany • Art Concern Belgium • Artcore Canada • Artiscope 
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Drantman Belgium • Dupont France • Ego Spain • Espai 292 Spain • Essor United Kingdom • Fiebach & 
Minninger Germany • Fifty One Belgium • Fortlaan 17 Belgium • Frank France • Frehrking Wiesehöfer 
Germany • Fricke Germany • Galerie P Belgium • Gandy Czech Republic • Gentili Italy • Gentils Belgium
• Geukens & De Vil Belgium • Gross Germany • Gutharc France • Hasenbach Belgium • Hauser & Wirth 
Switzerland • Hoffmann Germany • Hohenlohe & Kalb Austria • Hollenbach Germany • Holtmann 
Germany • Hufkens Belgium • I8 Iceland • In Situ Belgium • Insam Austria • Jamar Belgium • Janssen 
Belgium • Johnen + Schottle Germany • Kagan Martos USA • Keitelman Belgium • Koroneou Greece • 
Krinzinger Austria • Krobath Wimmer Austria • Kuckei + Kuckei Germany • Lanzenberg Belgium • | 
Ledune Belgium • Lehmann Germany • Lendl Austria • Les Filles Du Calvaire France • Lisson United / 

Kingdom • López Spain • Mayer Germany • Minini Italy • Mk The Netherlands • Motive The Netherlands
• Nâchst St Stephan Austria • Noirhomme Belgium • Obadia France • Orion Art Belgium • Painter USA
• Palix France, Mexico • Pariente France • Pieters Belgium • Polar Belgium • Presenca Portugal • 
Rehbein Germany • Retelet France • Rieke Germany • Rivet Germany • Röpke Germany • Rubicon Ireland
• Rumpff The Netherlands • S 65 Belgium • Schmela Germany • Schreurs Belgium • Schroder Germany
• Schuppenhauer Germany • Scognamiglio Italy • Sfeir-Semler Germany • Silkeborg Denmark • 
Simoens Belgium • Slewe The Netherlands • Soares Portugal • Sollertis France • Sparta France • Steinek 
Austria • Sturm Germany • Szwajcer Belgium • Tanit Belgium • Tempion France • Thoman Austria • 
Transit Belgium • Triangle Bleu Belgium • Trigano France • Turetsky Switzerland • Vallois France • Van 
Den Berge The Netherlands • Van Laere Belgium • Vedovi-Odermatt Belgium • Vidal France • Vidal 
Saint-Phalle France • Volcker Und Freunde Germany • Voss Germany • Vous Etes Ici The Netherlands • 
Vu' France • Wellerdiek Germany • Woerdehoff France • Zander Germany • Zink Germany • Zürcher 
France • Zwart Huis Belgium • Zwarte Panter Belgium
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www.artbrussels.be
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Tweede katern
Nieuws

WERTHEIMER-LEGAAT. Het Prins Bernard Cultuur
fonds kent de opbrengsten uit het legaat van de Nederlandse 
amateurfotograaf Hein Wertheimer ( 1913-1997) toe aan het 
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Dat gebeurde op 
advies van de Wertheimer Stichting. Het gaat om een jaar
lijks bedrag van zo’n 4 à 500.000 euro. Het museum moet 
wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo dient het te ver
huizen naar het voormalig pakhuis Las Palmas op de 
Rotterdamse Kop van Zuid. Ook moeten het rijk en de ge
meente bijdragen in de kosten. In het fotomuseum moeten 
zowel de professionele als de amateuristische beoefening 
van de fotografie tot hun recht komen. En het museum is 
verplicht om minstens drie foto’s van Wertheimer tentoon 
te stellen. (David Nolens)

ArtEZ. Het College van Bestuur van de hogeschool voor de 
kunsten ArtEZ heeft met ingang van 1 maart twee nieuwe 
faculteitsdirecteuren en een locatiedirecteur benoemd: drs. 
Tonny Holtrust voor de faculteit Beeldende Kunst en Vorm
geving, en Henri Boeren voor de faculteit Muziek. Voor de 
locatie Enschede is dr. Peter Sonderen benoemd tot directeur 
van de AKI, de Academie voor Beeldende Kunst en Vormge
ving. ArtEZ is een fusie van kunstonderwijsinstellingen in 
Arnhem, Enschede, Kampen en Zwolle. (D.N.)

FOTO BIËNNALE ROTTERDAM 2003. De vijfde Foto 
Biënnale Rotterdam (FBR) loopt van 14 maart tot 21 april en 
staat geheel in het teken van experience. Op verschillende 
locaties in Rotterdam zijn tentoonstellingen, lezingen, discus
sies en workshops te bezoeken. Hoofdlocaties vormen pak
huis Las Palmas met een oppervlakte van 3.500 vierkante 
meter en het Nederlands fotomuseum in de Witte de Withstraat. 
Met de Foto Biënnale Rotterdam wil het Nederlands Foto
museum recente ontwikkelingen in de fotografie en de tech
nische media tonen, analyseren en ter discussie stellen. Sa
menstellers van Experience zijn Frits Gierstberg en Bas 
Vroege. Meer informatie op www.fbr.nl, info@nfi.nl, of via 
010/213.20.11 (FBR, Witte de Withstraat 63, Rotterdam). 
(D.N.)

HARD KIJKEN. Van 19 tot 22 maart organiseert de Hoge
school voor de kunsten Arnhem de derde editie van Hard 
Kijken, internationaal festival van de studentenfilm. Op de 
locaties Filmhuis Arnhem en Lux Nijmegen wordt een uit
gebreid programma aangeboden dat studentenfilms, 
kunstenaarsfilms, specials en workshops omvat. Aan de 
meest experimentele studentenfilm wordt een jury- en 
publieksprijs uitgereikt. Er zijn ook heel wat lezingen. Op 
21 maart spreekt beeldend kunstenaar Vava Stojadinovic 
over zijn werk Valencia en houdt filosoof Petran Kockelkoren 
een uiteenzetting over ‘de mediatie van de blik’. Op 22 maart 
vinden in Filmhuis Arnhem presentaties plaats van de beel
dend kunstenaars Ulay en Martha Colbum. Het volledige 
programma is te vinden op www.hardkijken.nl of op te vra
gen via het nummer 026/353.57.59. (D.N.)

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL2003. Dit festival loopt 
van 8 tot 25 mei. Het ruime aanbod omvat onder andere een 
retrospectieve tentoonstelling, solotentoonstellingen en de 
presentatie van een selectie nieuw werk in de vorm van in
stallaties, net-art, cd-roms, videotapes en performances. De 
hoofdlocatie van het festival is de Passenger Terminal Am
sterdam, dat zich op loopafstand van het Centraal Station be
vindt. De retrospectieve tentoonstelling toont een selectie van 
installaties uit voorgaande edities van het festival. Er zijnsolo- 
tentoonstellingen van Marie-France Giraudon & Emmanuel 
Avenel (Canada) en de Braziliaanse kunstenaar Éder Santos. 
Kijk voor meer informatie op www.wwvf.nl/2003. (D.N.) 

Hein Wertheimer

Kennis, Eindhoven, 1959

lemische architectuurkritiek, die als 'tegendiscours' actief 
positie kiest in het maatschappelijke en culturele debat, en 
alternatieven zoekt voor de gangbare propagandakritiek. Bij 
zoveel felheid hoorden een paar pakkende voorbeelden: 
waarom zwijgt iedereen als Nederlands beroemdste architect 
(Rem Koolhaas) het gebouw gaat ontwerpen van de staats
televisie van de grootste dictatuur ter wereld?
Zo begeesterend de inleidingen, zo duf was de daaropvol
gende zaaldiscussie. Veel preken voor eigen parochie, con
stateringen dat crisis er altijd heeft bijgehoord, de maatschap
pij erg ingewikkeld en gefragmenteerd is, en er over smaak 
valt te twisten. En de békende tegenstelling tussen architec
ten die willén dat hun werk wordt uitgelegd en critici die on
afhankelijk willen zijn. De conclusie van gespreksleider Aart 
Oxenaar, dat bij onze sophisticated society nou eenmaal een 
veelheid aan posities en benaderingen hoort, was onvermij
delijk, maar ook frustrerend. Interessant was dus vooral dat
gene waar niet over gediscussieerd werd. Bijvoorbeeld het 
merkwaardige en door Roemer van Toorn terecht aange
klaagde fenomeen dat architectuurkritiek bijna altijd positief 
van toon is, en slechte projecten meestal worden genegeerd. 
Een vergelijkbare situatie in de culinaire kritiek heeft de laat
ste jaren tot felle discussies geleid, maar de architectuurwereld 
is zich blijkbaar van geen kwaad bewust. Wiek Röling, toch 
mede bekend geworden door zijn uitgesproken kritische hou
ding, merkte zelfs nog even op dat negatief schrijven veel te 
makkelijk is. Wat we aanmoeten met de utopische idylle die 
de Nederlandse architectuur vandaag op papier is, liet hij maar 
in het midden. (Vladimir Stissi)

Wissels

ARCHITECTUURKRITIEK IN NEDERLAND. Er zijn 
in Nederland meer architectuurcritici dan ooit. Dat is vooral 
te danken aan de niet-aflatende stroom prachtbanden, vaak 
met een hoog propagandistisch gehalte, waarmee architecten
bureaus, overheden en tentoonstellingsmakers ons blijven 
overspoelen. Als je de copywriting buiten beschouwing laat, 
gaat het echter, in ieder geval kwantitatief gezien, minder goed 
met de architectuurkritiek in Nederland. De tijden van drie, 
zelfs vier wekelijks verschijnende architectuurtijdschriften vol 
recensies en discussie liggen ver achter ons. De laatste telg uit 
die oude traditie, Archis, lijdt een kwijnend (tweemaandelijks) 
bestaan. Alleen glossies als De Architect en Bouw doen het nog 
aardig, maar die moeten het niet van hun tekst hebben. De dag
bladen komen zelden verder dan incidentele besprekingen van 
losse gebouwen, boeken en tentoonstellingen.
Betekent dit nu dat het slecht gaat met de architectuurkritiek 
in Nederland? Of is de wereld gewoon veranderd? De door 
het Amsterdamse architectuurcentrum Arcam georganiseerde 
discussieavond over de architectuurkritiek van 15 januari 
jongstleden bood een uitstekende gelegenheid om daarnaar 
te peilen: onder het motto Critici aan het woord kwamen 
zo’n beetje alle critici van Nederland in een zaaltje bijeen, 
met de grote namen en enkele architecten op het podium. 
Drie inleidingen vormden een góede opmaat voor discus
sie. Dirk Baalman liet in een provocatief verhaal zien hoe 
tekst het beeld van architectuur kan bepalen, en hoe reputa
ties, ideologie en geschiedenis door elkaar lopen als je terug
kijkt op honderd jaar architectuurbeschouwing. Wiek Röling 
gaf een levendig overzicht vol sappige anekdotes van zijn 
eigen carrière als criticus in dé jaren zestig, als jonge hond 
tussen gezapige broodschrijvers. En tenslotte hield Roemer 
van Toom een fel pleidooi voor een meer geëngageerde, po

BONNEFANTENMUSEUM. Drs. Harry Dragstra (54) is 
sinds 1 januari zakelijk directeur van het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht. Hij was al sinds 1995 als adviseur betrokken 
bij het museum. Voordien werkte hij voor het adviesbureau 
GITP International in Nijmegen. Samen met artistiek direc
teur Alexander van Grevenstein vormt hij nu de directie van 
het museum. (D.N.)

JANDEBBAUT.Nederland heeft nu drie vacatures voor de 
leiding van vooraanstaande musea. Behalve voor het Boijmans 
en het Stedelijk Museum moet nu ook voor het Van 
Abbemuseum naar een nieuwe (artistiek) directeur worden 
gezocht: vlak na de opening van het uitgebreide Van 
Abbemuseum werd bekend dat Jan Debbaut (1949), direc
teur sinds 1988, vertrekt naar de Tate Gallery, waar hij direc
teur collecties wordt. (S.L.)

NICC. Per 30 april 2003 verlaat artistiek leider Wim Peeters 
het NICC. De werking van de organisatie wordt daarmee ge
deeltelijk hertekend. Een aantal functies komt vrij: het NICC 
is momenteel op zoek naar een artistiek coördinator en een 
administratief personeelslid. Voor het onderzoek ‘atelier- en 
werkplaatsenbeleid beeldende kunst' zoekt het NICC een pro
jectleider. Meer informatie op www.nicc.be (tel 03/216.07.71). 
(D.N.)

Lezingen

STUK. STUK organiseert op donderdag 20 maart een lezing 
van Macken & Macken. Dit ‘laboratorium voor architectuur’ 
won onlangs de wedstrijd voor de uitbreiding van de Warande 
in Turnhout. Op donderdag 27 maart kunt u een lezing 
bijwonen van Inside Outside Space. Petra Blaisse van Inside 
Outside Space werkte onder meer samen met Koolhaas, Holl 
en Nouvel. Aanvang om 20 uur in het STUK Auditorium, 
Naamsestraat 96, Leuven. Info 016/32.03.20, inkom 5 euro. Stu
denten hebben gratis toegang, maar moeten reserveren. (D.N.)

Louise Bourgeois ‘New Sculptures and The Woven Drawings’
Hans Op de Beeck ‘My Brother’s Gardens’

27 maart - 31 mei 2003

ART Brussels
4-8 april 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
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piet zwart institute

institute for postgraduate studies and research
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam

MA fine art
Visual practices are part of a network of social and cultural relationships 
extending beyond the traditional realm of art At the Piet Zwart Institute, 
context, site, situation, presentation and the relation to the audience are 
considered to be integral aspects of the artistic production process. 
In its emphasis on contextualising artistic practice, our programme 
challenges the separation between the studio and the public realm. 
Special to our curriculum is a combination of individual tutorials, group 
critiques, and an annually changing programme of thematic group 
projects, addressing current issues within art and culture. Recent projects 
have included ‘The Organisation of Private Life’, ‘Re-visiting the 
Imaginary in the Age of Relational Aesthetics’ and ‘Legal Space/Public 
Space’.
information and application Anke Bangma, telephone: +31 (0)10404 50 54, email: A.Bangma@hro.nl

MA media design
The MA Media Design aims to develop a critical understanding of the role 
of design in complex media environments.The programme's premise is 
that new information systems, including the internet, are having a 
fundamental impact on social and political processes and thattheir 
multiple points of contact with existing media and urban architectures 
demand an approach that acknowledges and takes advantage of these 
integrations and conflicts. As such, the MA in media design foregrounds 
the relationship between the social and technical, the material and 
immaterial, working to go beyond a narrow focus on the history and future 
of interface design.

information and application Femke Snelting, email: F.Snelting@hro.nl
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3 To download application forms as PDF-file, for application deadlines, up 
to date information and our programme archive see our website:
http://pzwart.wdka.hro.nl
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DeSINGEL. In het kader van het project Curating the 
Library inviteert deSingel ‘persoonlijkheden’ uit het inter
nationale culturele landschap om hun favoriete boeken te 
presenteren. Zij lichten hun keuze toe tijdens een lezing, die 
op video wordt opgenomen. De curator van het project is 
Moritz Küng, de verantwoordelijke voor het architectuur- 
programma van deSingel. De volgende personen stellen hun 
lectuur voor: curator/criticus Nicolas Bourriaud (27/3), fi
losoof Lieven De Cauter (3/4), kunstenaar Tobias Rehberger 
(24/4), curator/criticus Aaron Betsky (8/5) en vormgever 
Filiep Tacq (5/6). De lezingen vinden plaats om 19 uur in de 
Kleine Zaal, deSingel, Jan Van Rijswijcklaan 155, Antwer
pen (03/244.19.38). Inkom 3 euro. (D.N.)

SINT-LUCAS GENT. Sint-Lucas Beeldendé Kunst Gent 
organiseert een aantal lezingen die kaderen in het project 
‘Annunciatie’ dat begeleid wordt door Thierry de Duve. Op 
donderdag 20 maart spreekt Filip Gheerardyn over het werk 
van Ans Nys. Peter Beyls houdt op donderdag 27 maart de 
lezing Kunst als biotoop. Over leven in mens en machine. Op 
donderdag 3 april kunt erbij zijn wanneer Peter De Graeve 
spreekt over De dood van het zien. De lezingen starten om 
18.15 uur in auditorium I, Zwartezustersstraat 34, Gent (09/ 
225.42.90; www.kunst.sintlucas.wenk.be). Wie niet aan de 
school verbonden is, betaalt 5 euro. (D.N.)

NICC BRUSSEL. Op vrijdag 25 april organiseert het NICC 
Brussel een paneldiscussie met als thema: Een plaats voor 
hedendaagse kunst in Brussel. Het is nog niet bekend wie aan 
het debat zullen deelnemen. De discussie begint om 20.30 uur, 
in Greenwich Taverne, Kartuizersstraat 7, Brussel. Voor meer 
informatie belt u naar 02/503.56.30. (D.N.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Op maandag 24 maart geeft 
Camiel van Winkel in de Jan van Eyck Academie een lezing 
over het primaat van de zichtbaarheid. Kunstfilosoof Renée 
van de Vall zal als gast aanwezig zijn. Op 16 april stelt Robert 
Zwijnenberg The Mediated Body voor, een onderzoeksproject 
van de Universiteit van Maastricht. Speciale gast bij deze 
lezing is Marc De Kesel, advising researcher van de Jan van 
Eyck Academie (afdeling theorie). De lezingen vinden plaats 
van 13.30 tot 16 uur. Voor meer informatie contacteert u Kim 
Thehu (kim.thehu@janvaneyck.nl; 043/350.37.21). Adres: Jan 
van Eyck Academie, Academieplein 1,6211 KM Maastricht. 
Informatie over deze en andere activiteiten is te vinden op 
www.janvaneyck.nl. (D.N.)

ARCAM. Op woensdag 19 maart organiseert ARCAM voor 
de zesde keer de Dag van IJburg. Net als de vorige jaren be
staat deze dag uit een evaluatie, een stand van zaken en een 
kritische blik op de toekomst van deze nieuwe Amsterdamse 
stadswijk. In de ochtend vinden wandelingen plaats op IJburg 

onder leiding van architecten en andere deskundigen, ’s 
Avonds organiseert ARCAM een symposium in een pas op
geleverd gebouw op het Haveneiland. Het programma ver
schijnt binnenkort in ARCAM NIEUWS op www.arcam.nl 
(Arcam, Waterlooplein 2, Amsterdam, tel: 020/620.48.78, 
arcam@arcam.nl). (D.N.)

Plastische kunsten-----------------------------------------------------------------------
EIJA-LIISA AHTILA. Van de vele film-, video- en dvd- 
installaties die Documenta 11 opvoerde, was The House van 
Eija-Liisa Ahtila wel een van de krachtigste. Een vrouw be
leeft het omslaan van haar vertrouwde interieur in het tegen
deel: een ‘daarbuiten’ dat gestadig binnensijpelt in de vorm 
van loslopend vee of een verkleind model van haar auto, die 
over het behang komt rijden. De Finse kunstenares werd in 
België en Nederland nog niet vaak geprogrammeerd, en de 
overname door De Appel van de reizende overzichtstentoon
stelling die al Helsinki, Zürich en vorig jaar de Londense Tate 
Modem aandeed, was dus een bijzondere gelegenheid. Er is 
minder te zien dan in Londen, maar de vijf dvd- en video- 
installaties, waaronder The Wind, If 6 was 9 en ouder werk 
zoals The Nature of Things bieden op zich al een indrukwek- 
kende staalkaart van haar werk sinds 1987.
Ahtila ontwikkelt een spannende en plastische omgang met 
film. Ze is erop uit de kijker het verhaal in te zuigen, bijvoor
beeld door hem ermee te omringen. De meeste van haar films 
worden verdeeld over drie schermen die vaak in een U-vorm 
öpgesteld staan, als drie muren van een kamer. Zoals de per
sonages op het lijf worden gezeten door hun ‘levensverhalen’ 
- de vrouw in The Wind wordt er bijna door verzwolgen - zo 
omringt Ahtila de beschouwer. Ze toont bijvoorbeeld op het 
ene scherm de persoon die aan het woord is, op het tweede 
een toehoorder elders in de kamer, terwijl het derde scherm 
toont wat die laatste op haar bord heeft. Het verhaal kan ver
huizen tussen de schermen (die dus tijdelijk leeg kunnen blij
ven), maar de schermen kunnen ook eenzelfde gebeuren van
uit verschillende gezichtspunten in beeld brengen. Bij dit al
les verdwijnt niet alleen de inhoudelijke eenheid van het ver
haal, maar wordt ook de verhouding tussen het verhaal en het 
‘medium’ waarin het verteld wordt, op losse schroeven gezet. 
Bij Ahtila is eigenlijk alles ‘medium’, de verteller zelf, de 
film, het beeld, het geluid en alles waarvan de filmmaker zich 
bedient. Er zijn slechts zwalpende slierten beelden, woorden 
en klanken die tot een ijle gestalte worden geweven. In die 
voortdurende hooggespannen toestand, waarin de ‘media’ 
zichzelf onderbreken en langs elkaar heenschuren, ‘gebeurt’ 
het vertellen, een vertellen dat nooit op verhaal komt, dat zich
zelf nergens te pakken krijgt.
Om dit voelbaar te maken, zijn niet alleen verduisterde maar 
ook afgesloten ruimtes nodig, die zo weinig mogelijk 

omgevingsgeluiden toelaten. Daar is in deze tentoonstelling 
geen sprake van. Op de eerste verdieping staan drie installa
ties onzedelijk dicht op elkaar gepropt. Dat men bij het bin
nenkomen in de grootste ruimte tegen de onfraaie achter
kanten van de projectieschermen aankijkt, is enkel maar on
elegant; erger is dat de gespannen sfeer waarin vijf meisjes 
confidenties uitwisselen (If 6 was 9) verstoord wordt door 
een schreeuw die afkomstig is van het werk in de ruimte daar
naast. In haar regie slaat Ahtila zelf vaak harde bressen - neem 
alleen maar de vrouwenstem die in Me/We; Okay; Gray hal
verwege een monoloog plots in een mannenstem omslaat - 
maar die worden door de oneigenlijke bressen in deze pre
sentatie geneutraliseerd. En De Appel laat nog meer steken 
vallen. Wat de bedoeling was van het schilderen van de mu
ren op de eerste verdieping blijft volstrekt onduidelijk; in dit 
eerder benepen parcours kan kleur niets toevoegen aan de 
ervaring van de werken. Andere zalen werden gevuld met 
minderwaardig fotowerk: beelden die zo overduidelijk van 
het filmische proces zijn afgevallen dat ze wel een aantal 
‘emblemata’ van de videowerken kunnen etaleren, maar alles 
missen wat die installaties zo intrigerend maakt.
Eén werk kunnen we zonodig nog altijd in het Van 
Abbemuseum in Eindhoven gaan bekijken. In If 6 was 9 zien 
we vijf meisjes die met elkaar communiceren, fantaseren en 
herinneringen ophalen. Ze richten zich tot de camera, tot ons, 
maar ook tot elkaar en tot zichzelf. Hun ontboezemingen gaan 
over onwetendheid en fascinatie - over (heet) verlangen en 
(koel) observeren. Ahtila filmt het allemaal dicht op het lijf, 
in de intimiteit van een huiselijk interieur, in een sportzaal, op 
een feestje onder bakvissen. Haar reflectie op autobiografie 
intrigeert niet het minst doordat ze aftast welke rol ‘anderen’ 
daarin kunnen hebben, en op welke manier de diverse ge
adresseerden - het publiek, of de kijkers en toehoorders in de 
film - in de constructie van het autobiografische verweven 
zitten.
Eija-Liisa Ahtila, nog tot 23 maart in De Appel, Nieuwe 
Spiegelstraat 10,1017 DE Amsterdam (020/265.56.15). 
(Ilse Kuijken)

[BASED UPON] TRUE STORIES. Met de tentoonstelling 
[based upon] TRUE STORIES, die een onderdeel vormt van 
het Exposing Cinema-programma van het Rotterdamse film
festival, wil Witte de With de ‘ware verhalen’ laten zien die in 
de massamedia geen kans krijgen. Nieuwsbeelden pretende
ren een representatieve selectie te bieden van de dagelijkse 
mondiale gebeurtenissen. De bijdragen van verslaggevers ter 
plekke worden echter vaak herleid tot eenvoudige formats 
met weinig ruimte voor nuances. De strijd om de kijkcijfers 
reduceert de nieuwsvertelling ook nog eens tot gewelddadig
heden, bloed en verderf. Helaas veronachtzaamt Witte de With 
het feit dat bij een dergelijke tentoonstelling evengoed een 
selectie van true stories heeft moeten plaatsvinden; een cura-

A/WWWWWWWWW 
WWW I'm questioning 

1history NWW My work is ? 
judgement of history, seeing 
what is good or bad in it an 
learning from it, rather tha) 
making sweeping statements 
[and being a] victim of sterec 
types N (Samson Kambalu 
Kambalu’s Art of Exorcism^ 
Steve Chimombo,WASI vol,14
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S BLACK MY STORY WWW Chikako Watanabe, 

on Kambalu, Remy Jungerman, Shirana Shahbazi, 
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W\AAAAA/\AAAAAAAAAA/ BLACK MY STORY opening er 
performance van Chikako Watanabe en Yuka Kawabe 
zaterdag 12 april 2003 17.00 uur NWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWW ONGOING SERIES NW beeldend 
kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschap
pers vertellen over spraakmakende onderwerpen in de 

s wereld van kunst en cultuur MMAAAWWW13 april
2003 15.00 uur performance Chikako Watanabe en Yuka 
Kawabe AWWWWWWWWWWW 26 april 200? 
Chikako Watanabe in gesprek met architect Madir Shah 
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Chikako Watanabe en Yuka Kawabe AAAAAA/W\AAAAA/V 
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WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Museum De Paviljoens 
Odeonstraat 3-5,1325 AL Almere MW t. 036-545040. 
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tor onderscheidt zich wat dat betreft geenszins van de hoofd
redacteur van het tv-journaal.
Voor veel kunstenaars, zo blijkt uit de tentoonstelling, lijkt de 
documentaire een uitkomst te kunnen bieden. Zoals een 
televisiedocumentaire meer verdieping bij het nieuws biedt, 
zo hopen ook kunstenaars en filmmakers met het documen
taire genre een langer en complexer verhaal te kunnen vertel
len. Chantal Akerman toont bijvoorbeeld in De l’autre côté, 
fragment d’une installation - het gehele werk was eerder op 
Documenta 11 te zien - illegale pogingen van Mexicanen om 
de Verenigde Staten binnen te komen. De compilatie van 
videofragmenten van Mauricio Dias en Walter Riedweg doet 
een appèl aan de samenleving ten gunste van de straatkinderen 
in Rio de Janeiro. En filmmakers Lucchi en Gianikian trach
ten de kijker met hun uit historische filmbeelden samenge
stelde Terra Nullius te interesseren voor de geschiedenis van 
Australië. De documentaire biedt schijnbaar onbegrensde 
mogelijkheden.
De redactionele keuzes van deze tentoonstelling komen ten 
dele voor rekening van Catherine David en cocurator Jean- 
Pierre Rehm, die speciale aandacht hebben gevraagd voor hot 
spots als Mexico, Brazilië en Palestina/Israël. Maar ook de 
filmmakers zelf moeten zich continu beperken; de kijker krijgt 
hun visie op de werkelijkheid te zien, en die is niet objectie
ver dan die van de massamedia. Moet men meer waarde hech
ten aan deze beelden omdat de maker toevallig als kunstenaar 
bestempeld wordt? De filmmaker zelf is naar alle waarschijn
lijkheid een even groot product van de media als de ‘gewone’ 
kijker.
In de tekst die de tentoonstelling begeleidt, wordt meermaals 
onderstreept dat de geëxposeerde werken getuigenissen zijn, 
en dat de enige positie die we in de huidige wereldsituatie 
kunnen innemen, die van getuige is. Maar wat heeft het voor 
zin om alleen maar de ellende te tonen in (bijvoorbeeld) de 
immigrantenwijk Fontainhas (Lissabon), zoals gebeurt in 
No Quarto da Vanda van Pedro Costa? Zonder een inhoude
lijke of stilistische meerwaarde kunnen dergelijke werken de 
doorgewinterde kijker niet aan het denken zetten.
De ‘ware verhalen’ in deze tentoonstelling beperken zich tot 
een rapportering of getuigenis; ze missen elke vorm van in
terpretatie of kritische stellingname en zijn daardoor niet al
leen saai, maar leiden bovendien niet tot een productief in
zicht in het getoonde. Eén werk, A Tank Translated van Omer 
Fast, vormt hierop een uitzondering. Centraal in deze film 
staat het motief van de bekende Israëlische tank, een redelijk 
doorzichtige allusie op de media; maar de tekst van de geïn
terviewde tankbemanning werd in de ondertiteling gemani
puleerd. De filmmaker heeft niet alleen uit bestaand beeld
materiaal geselecteerd, maar ook de interpretatieve laag van 
de vertaling in zijn redactie verwerkt. Een dergelijk werk 
maakt de selectieve werking van de media zichtbaar, en weet 
daardoor wel degelijk een kritische respons te stimuleren. In
dien Witte de With echter op de weg van deze TRUE STORIES 
wil verder gaan en toch geen alternatief televisiejournaal wil 
worden, dan zal ook het kunstcentrum meer zorg moeten be
steden aan de redactie.
[based upon ] TR UE STORIES loopt nog tot 30 maart in Witte 
de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam 
(010/4110144; www.wdw.nl). (Silvia Rottenberg)

JACQUES CHARLIER / LEO COPERS. In de jaren zes
tig begon de Luikenaar Jacques Charlier (° 1939) foto
documentatie te verzamelen van het beroepsleven bij de Tech
nische Dienst van de provincie Luik (S.T.P.), waar hij twintig 
jaar lang werkte. Toen hij deze doodgewone foto’s — ze wa
ren genomen door een S.T.P.-bediende - in 1970 voor het eerst 
tentoonstelde, leek het alsof ze bedoeld waren als een persi
flage op de kunst van dat moment. Ambtelijk neutraal en ge
presenteerd in reeksen, deden ze denken aan sommige pseudo- 
wetenschappelijke conceptkunst; en de foto’s met riolerings
werken duwden dan weer de land art in het alledaagse sop. 
Charliers Photos professionels impliceerden echter ook vra
gen over de relatie tussen sociale en esthetische codes, maar 
die ruimere, dialectische probleemstelling zou bij Charlier stil
aan op de achtergrond raken. Hij beperkte zich gaandeweg 
tot een eenduidige persiflage op de kunst en de kunstwereld.

V.*eWeooble Lh

Unieke uitgave Jacques Charlier > in het S.M.A.K. 

> uw stadsmagazine is een kunstwerk IS.M.A.K.

In de jaren zeventig nam hij bijvoorbeeld de avant-garde en 
de kunstwereld op de korrel in striptekeningen en karikatu
ren, en in de jaren tachtig begon hij de nieuwe schilderkunst 
te parodiëren in handig geborstelde en soms opvallend onno
zele plinthures'. loutere stijlpastiches. Daarna volgden nog 
kitscherige en theatrale ensceneringen, waarin ook de betrok
kenheid op de recente ontwikkelingen in de kunst verdwenen 
was. Charlier spotte nu alleen nog met de kunst en de kunst
wereld in het algemeen.
Deze Charlier is nu met erg recent werk te gast in het S.M.A.K. 
Vooraf was aangekondigd dat Charliers tentoonstelling over 
Vlaanderen zou gaan, en meer bepaald over het (stereotiepe) 
beeld dat de Waal van Vlaanderen heeft. Bij het binnenko
men wacht ons inderdaad een vrolijk portret van televisie- 
vedette Rob Vanoudenhoven op een schildersezel; maar het 
thema Vlaanderen is toch vooral terechtgekomen in een extra 
editie van het Stadsmagazine dat elke Gentenaar gratis in de 
bus krijgt - hoewel Bekende Vlamingen als Helmut Lotti, 
Kardinaal Danneels en Kim Clijsters meteen het gezelschap 
krijgen van niet-Vlaamse en nadrukkelijk Belgische landge
noten, zoals Justine Henin en Prins Laurent. Het magazine 
bevat teksten van de kunstenaar, alsook een ludiek (fake) in
terview mét de kunstenaar. Het knipoogt naar artistieke en 
niet-artistieke vedetten, en gidst de Gentenaar en passant op 
een luchtige wijze langs de ‘activiteiten’ die de polyvalente 
Charlier sinds de jaren zestig ontplooide.
In de tentoonstelling zelf wordt druk gepersifleerd en gespot. 
Om te beginnen met de kunst: een enscenering met een land- 
schap in een kitscherige salonromantische stijl heet bijvoor
beeld Peinture mystérieuse. Twee ovale schilderijen, het ene 
pseudo-abstract en het andere pseudo-kubistisch, zijn 
omkaderd door kattebelletjes. Prentjes van zangers of film
sterren zijn op achtergronden gekleefd die naar moderne kunst
stromingen verwijzen. Charlier, zo lezen we in het Gentse 
stadsmagazine, wil de kunst onder de mensen verspreiden, en 
inderdaad, om de grappen in de tentoonstelling te begrijpen 
is erg weinig voorkennis vereist. Het is lachen met de kunst 
voor dummies. Ook de inhoud van de grappen is bestemd 
voor een breed publiek. De werken vertellen ons zo ongeveer 
dat de kunst kunstmatig is, hoogdravend, een bonte schijn
vertoning, een megalomaan luchtkasteel en een fetisj pour 

épater les bourgeois. Het deel van de bevolking dat nog niet 
gezwicht is voor de hedendaagse kunst, kan dit standpunt al
leen maar bijtreden.
Deze humor gaat eigenlijk nergens over. Charlier richt zich 
niet op specifieke fenomenen in de huidige kunstwereld of 
op een bepaald soort kunst, maar overgiet alles met een amorf 
gegrinnik dat in zijn ongerichtheid nog nauwelijks van het 
verdwaasde gegiechel van de idioot te onderscheiden valt. 
Met enige goodwill zou je kunnen zeggen dat Charlier het 
serieux van de kunst wil ondermijnen, en dat de kunst
matigheid en absurditeit van dat serieux - van het serieux van 
‘alles’ eigenlijk - in de grap wordt getoond. Maar die 
grapjasserij is een stijl, en het lucide bewustzijn een handels
merk.
Luciditeit heeft bij Charlier nog een naam: ‘België’. Each 
minute Belgian art changes the world, staat op meerdere schil
derijen te lezen. In de tentoonstelling wordt voortdurend naar 
België gerefereerd. Prinses Mathilde is van de partij, er zijn 
schilderijen met ludieke teksten die zich duidelijk op de 
Belgische stranden afspelen, en ook de oer-Belgische mossel 
is van de partij. Maar Charlier is natuurlijk geen nationalist. 
Zoals iedere lucide (en kunstminnende) Belg immers weet, is 
België een kunstmatige constructie, een absurditeit, een grap. 
Wie met de Belgische vlag zwaait, adverteert dus gewoon 
zijn lucide zelfrelativering, zeker als hij dat onder goede ver
staanders in de kunstwereld doet. Het België van Charlier is 
een merknaam voor goede, geestige en lucide kunst, en de 
symbolische impact van het merk wordt onder meer gesteund 
door het discours dat al sinds de jaren tachtig over Belgische 
kunst wordt gevoerd. Negatieve karakteriseringen werden toen 
systematisch als kwaliteiten geadverteerd: de Belgische kunst 
had geen identiteit, ze was een fictie, een vat van tegenstrij
digheden, en dat zou juist haar meest aantrekkelijke kenmerk 
zijn. Het klopt dat Charlier al vrij vroeg naar België begon te 
verwijzen, maar zijn gebruik van de 'betekenaar België’ is 
zeker ook met dat stereotiepe non-identiteitsdiscours ver
weven. De tentoonstelling oogt niet voor niets als een ver
gaarbak van alle cliché-eigenschappen waarmee die non- 
identiteit in tweede instantie werd opgevuld; lekker subver
sieve eigenschappen zoals humor, ironie, woord-beeld- 
spelletjes en surrealistische grappen. Ook het eeuwige kop
pel Magritte-Broodthaers kon niet ontbreken, en naast het 
schilderij met een gapende mossel, is er nog een Broodthaers- 
pastiche: plastic eieren die uit een zwart kookpotje rijzen. Er 
zijn ‘strandschilderijen’ met figuren die aan de période vache 
van Magritte doen denken, en één ruimte hangt vol met neo- 
postsurrealistische woord- en beeldcollages.
Alles is bij Charlier een grap - per slot van rekening is humor 
het kenmerk par excellence van de Belgische kunst, zeker als 
het erom gaat een breed publiek aan te spreken. Want één 
ding meent ongetwijfeld Charlier wel: hij is tegen elitaire kunst 
en vindt dat de kunst naar de mensen moet. Misschien moe
ten we de S.T.P.-foto’s ook maar simplistischer lezen, als 
sympathiebetuigingen aan het ‘gewone leven’ en ‘steken on
der water’ aan het adres van de elitaire kunst. De humor van 
Charlier blijkt uiteindelijk de cynische grimas van de marke
teer te zijn, die weet dat alles toch fake is, en dus maar kiest 
voor wat de mensen slikken. Deze kritiek zit altijd juist: ze is 
immers ongeëngageerd en bestaat louter uit open deuren. En 
wie haar dat aanwrijft, krijgt te horen dat ook die cliché
matigheid ironisch bedoeld is. De met alles lachende satiricus 
maakt zich ongrijpbaar door zichzelf tot absolute 
stompzinnigheid te reduceren.

Ook in de tentoonstelling van Leo Copers ligt de klemtoon 
op het recente werk. Nog steeds draait het bij deze kunstenaar 
vaak om romantische tegenstellingen zoals schoonheid en 
gevaar, dood en leven, maar in tegenstelling tot zijn vroege 
productie hebben de recente werken een massieve, sculpturale 
aanwezigheid. Vaak zijn het serieuze installaties.
De betekenis van Copers’ werk zit altijd verpakt in eendui
dige symboliek. Wil je een werk van hem uitleggen, dan be
gin je bijna onvermijdelijk onderdelen met betekenissen te 
verbinden: de symboliek van de ronddraaiende messen, de 
betekenis van bloemen, het associatieve netwerk rond rozen, 
de geheime connotaties van wijn, goud of pluimen. Het beste
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TO APPLY FOR A ONE OR TWO YEAR RESEARCH PERIOD, STARTING IN JANUARY 2004

THE JAN VAN EYCK ACADEMIE OFFERS ARTISTS, DESIGNERS AND THEORISTS 
TIME AND SPACE TO SET UP RESEARCH PROJECTS AND REALISE PRODUCTIONS. 
THE OBJECTIVES OF RESEARCHERS AND ADVISING RESEARCHERS ARE OF 
PRIMARY SIGNIFICANCE TO THE HETEROGENEOUS PROGRAMME AT THE JAN 
VAN EYCK ACADEMIE: THE PROGRAMME COVERS EVERYTHING THAT IS BEING A 
DONE AND MADE BY THE RESEARCHERS AND THE ARTISTIC/TECHNICAL 
MEMBERS OF STAFF. RESEARCHERS ARE EXPECTED TO ESTABLISH THE AIMS, 

METHODOLOGIES AND REALISATION OF THEIR PROJECTS AS WELL AS TO BE 
ENGAGED WITH WHAT IS BEING PRODUCED, BY FELLOW RESEARCHERS. 
THE JAN VAN EYCK ACADEMIE FACILITATES AN ADVISORY FRAMEWORK 
FOR INDIVIDUAL AND COLLABORATIVE PROJECTS. BESIDES A STIPEND, 
A PRODUCTION BUDGET AND A STUDIO, RESEARCHERS ARE OFFERED ACCESS 
TO THE TECHNICAL WORKSHOPS (MATERIALS, GRAPHICS, PHOTOGRAPHY, 
TIME-BASED MEDIA, COMPUTER), THE LIBRARY AND THE FACILITIES OF THE 
PRODUCTION BUREAU. FOR DUTCH RESEARCHERS COSTS FOR LIVING 
ACCOMMODATION IN MAASTRICHT ARE COMPENSATED. FOREIGN RESEARCHERS 
ARE OFFERED ASSISTANCE IN FINDING ADDITIONAL FINANCIAL MEANS.

THE FOLLOWING ADVISING RESEARCHERS ARE ACTIVE IN THE JAN VAN EYCK 
ACADEMIE -> NORMAN BRYSON -> MARC DE KESEL --> SUE GOLDING 
<JOHNNY DE PHILO> -> SUCHAN KINOSHITA -> JOUKE KLEEREBEZEM -> 
AGLAIA KONRAD -> EVA MEYER -> JOHN MURPHY -> ERAN SCHAERF -> 
FILIEP TACO

Information on the departments of Fine Art, Design and Theory, as well as details 
about conditions, grants and registration can be found at >www.ianvaneyck.nl< 
Application forms can be downloaded. Application along with research proposals, 
in English, should be submitted before I May 2003 to the Jan van Eyck Academie, 
Academieplein I, 6211 KM Maastricht, Netherlands, to the attention of 
Leon Westenberg T +31 <0>43.3503724 F *31 <0>43.3503759
E >leon.westenberg@ianvaneyck.nl<

ONNEFANTEM

verwacht in het Bonnefantenmuseum

Peter Doig
13 mei - 7 september 2003

recente aanwinsten

Atelier van Lieshout
Bonnefantopia, 2003

Joëlle Tuerlinckx
Ensemble rond Stretch, 2003

verder

René Daniëls
presentatie van alle werken uit de collectie

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl

PROGRAMME SPRING 2003 

10.03.2003: Terror on Images. Iconoclasm lecture and discussion with 
Dario Gamboni>; 02.04.2003: The Mediated Body <lecture and discussion with 
Robert Zwijnenberg>; 11.04-11.05.2003: On-line Publishing <exhibition, lectures 
curated by Jouke Kleerebezem>; 15.03-15.04.2003: exhibition Jan van Eyck 
(ex-) researchers at Centre for Contemporary Art in Vilnius [LT] <curated by 
Steve Rushton>; Ongoing Seminars: Dirty Theory <Sue Golding <johnny de 
philo>>; Lacan's 7th and llth Seminar <Marc De Kesel & Sue Golding <johnny 
de philo>>; On the deviant <Norman Bryson>; The Book <Filiep Tacq>;
Undercover Autobiography <Eva Meyer>; Book Launches: En coulisses, parfois 
les artists changent de costumes <artist’s book by Olivier Foulon>; Diagonal - 
Essays on contemporary Cuban Art <book by Danné Ojeda>; Proceeding#! Dakar 
<book series Jan van Eyck Academie>; Scripta Manet <artist’s book by Sheena 
Calvert>; The Milgram Re-enactment <book by Steve Rushton>

An update of the programma of the Jan van Eyck can be found at 
> www.ianvaneyck.nl/programme/propro.html<

Deborah de Haas
Claiming to be the original 
schilderijen / werken op papier

23.03.03 tot 18.05.03

tevens in de projectruimte de tentoonstelling

Ruchama Noorda
The profitable art of gardening 

objecten / video / tekeningen

23.03.03 tot 27.04.03

welkom bij de opening: zaterdag 22.03.03 van 17 tot 19 uur

CURRENT RESEARCH PROJECTS AND PRODUCTIONS INCLUDE
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Jan van Eyck house style, website, annual report <by the Design department; 
An interactive visualisation of patterns inside (Chinese) language <Bert Balcaen 
& Ingrid Stojnic>; Communicating Books <development book series by Ralph 
Bauer>; The Genesis of the Cliché of Belgian Art, On the Popularisation of 
Contemporary Art, On the Médiatisation of Art <research projects by Koen Brams 
& Dirk Pültau>; On contemporary drawing Practices <a non-glossy magazine 

start up by Yane Calovski>; Ambient Pitch <practical and theoretical research , 
into pitch phenomena in the contemporary urban soundscape by Guy De Bièvre*; , 
Production books on housing, public space and a new urban paradigm <Lieven 
De Boeck>; The material History of Radio and Comics, The Benefit of popular 
Culture, Who is Superman? <Ole Frahm>; What is the Body in a Lapse, a 
transitional Moment, a Moment of Disappearence? <video, performance, public 
interventions by Lina lssa>; Food, Eating and the Body in contemporary Cultural 
Production <Andrea Lassalle>; Poetry, Philosophy and Prose < Jannah Loontjens>; 
How Theory and Practice of New Media Art bite at each other <Nat Muller>; 
A Matter of Place and Time <Gyan Panchal>; Photography as a Means of Art 
History in the 19th Century < Friedrich Tietjen>

More information on research projects can be found at
>www.ianvanevck.nl/policy/polres.html< *

MUSEUM
HET DOMEIN
S I T T A R D

Kapittelstraat 6 
Postbus 230 
NL 6130 AE Sittard 
Tel+3146 4513460 
Fax+3146 4529111 
email info@hetdomein.nl 
www.hetdomein.nl 
tue-sun 11-17

DOME I N
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en meest letterlijke voorbeeld is zeker 1001 Nacht (1991- 
1996), een blokvormige stapeling van duizend bokalen waarin 
telkens een andere rozensoort op formol is gezet, met bovenop 
een lege bokaal, de duizend-en-éénste. Een andere opvallende 
installatie bestaat uit vazen die aan een verguld koord zijn 
opgehangen; in elke vaas zit een rode vloeistof en een roos, 
en onderaan is een dun touwtje geknoopt dat de vaas verbindt 
met een uitbeenmes dat op de grond ligt. Het rood kan wijn of 
bloed zijn, en dus dood of leven betekenen, de roos staat voor 
vergankelijkheid en liefde, het gouden koord betekent eeu
wigheid maar ook dood (het is een strop voor de vazen), en 
bij het uitbeenmes (eventueel besmeurd met bloed) hoeft al 
helemaal geen uitleg. De poëzie blijkt een semantische bouw
doos te zijn. Copers’ werk legt keer op keer zichzelf uit. Dat 
een glazen kooi naar mentale opsluiting verwijst (je kunt er, 
immers niet écht inkruipen) is zo duidelijk dat het ding zich- 
zelf al declasseert - zeker als het dan nog om een ‘hoofdkooi’ 
gaat. Het enige dat Copers beschermt tegen loodzware pre
tenties is het laagje klatergoud dat over de werken hangt. Het 
werk bekent zichzelf als charlatanerie, als truc, als kitsch, en 
dat ironische patina moet het van dé échte kitsch redden. De 
ironie van het goedkope is echter allang zélf goedkoop ge
worden, en sommige werken (zoals het genoemde 1001 Nacht) 
hebben de romantische kitsch - misschien juist daarom - al
vast voor massief pathos ingeruild.
De kwaliteit van Copers’ werk ligt, of beter, lag niet op het 
sculpturale maar op het theatrale én conceptuele vlak. “Elke 
dag een nieuw idee,” schreef hij ooit onder een foto waarop 
een gloeilamp in het water ligt. Veel vroege beelden van Copers 
- in deze tentoonstelling zijn ze niet te zien - hebben de licht
heid van een inval die tijdens het dagdromen door het hoofd 
schiet. In Zeestuk met vuur (1971) staat een stuk van de zee 
in brand, en in een-ander beeld zien we een vuurlijn over de 
rivier lopen. Dergelijke beelden roepen het magische vermo
gen van de kunst voor de geest, een kunst die ervan droomt 
alles te kunnen, die subliem en kosmisch wil zijn en het on
mogelijke wil waarmaken, maar tegelijk weet dat ze slechts 
hersenfabrikaat is, een vluchtig en artificieel idee. Copers 
gelooft niet in de kunst, en toch is hij gehecht aan dat geloof. 
In zijn vroegste beelden verschijnt de romantische oerdroom 
van de kunst als een kinderfantasie. Omdat deze droom al
leen nog in allegorische figuren of in kortstondige hersen
schimmen kan oplichten, is zijn kunst conceptueel: de beel
den zijn vederlicht want ‘slechts ideeën’. Tegelijk houdt 
Copers aan de wensdroom van de kunst vast. Zijn beelden 
zijn geen cynische ontmaskeringsact. Ze koesteren de droom 
van de kunst op het moment dat ze doorzichtig wordt.
De objecten die de jonge Copers maakte, onderscheiden zich 
van de recente objecten doordat ze lichter zijn, conceptueler 
dus, maar ook doordat ze vaak geen zelfstandige sculpturen 
zijn: ze moeten door een handeling worden vervolledigd, ze 
roepen een situatie of een scène op. In die zin bezitten ze een 
onderhuidse theatraliteit: het zijn rekwisieten, decorstukken 
van een imaginair en luchtig ritueel. In de tentoonstelling ligt 
onder meer een kistje met een wandelstok en een zonnebril, 
waarmee Copers ooit als ‘blinde ziener’ door tentoonstellin
gen als Westkunst (1981) liep. De gulden handboeien zijn een. 
ander voorbeeld. Het feit dat de ene boei wat smaller is dan 
de andere verraadt dat het ding niet voor één maar voor twee

Otto Dix

Hyena, 1938

personen bedoeld is, bijvoorbeeld een man en een vrouw. Men 
hoeft dit vederlichte rekwisiet maar te vergelijken met het 
kolossale vergulde schilderspalet of de vergulde brandkluis 
in de tentoonstelling, twee recente werken die de beeldspraak 
van het goud verder uitmelken, om te onderkennen hoezeer 
Copers de Echtheid van het ‘idee-object’ heeft ingeruild voor 
loodzware symbolische klonters. Het toont aan dat Copers’ 
kwaliteit intrinsiek verbonden blijft met de notie van een 
‘ideeënkunst’. In de tentoonstelling zijn er misschien twee 
recente werken die nog iets van de oude Copers bewaren: 
een glazen Klok (1990) en de gouden, achtpotige Spintafel II 
(1991-1996). Zij hebben ook die onzelfstandigheid van een 
rekwisiet, een ding waarmee iets moet gebeuren, iets waar
door het ding misschien kapotgaat... Maar zijn Spintafel heeft 
Copers jammer genoeg met de vazen-aan-koorden geflan
keerd, zodat de theatrale openheid van het tafelobject in een 
totaal-enscenering wordt verstikt. Er is geen ontsnappen mo
gelijk. Twee vitrines met een handvol oudere objecten van 
Copers vormen uiteindelijk de enige bezienswaardigheid, maar 
dit vroege werk wordt net zoals bij Charlier als een ‘voorafje’ 
geserveerd. De omkadering die de Photos souvenir van 
Charlier en de vroege objecten van Copers absoluut nodig, 
hebben, ontbreekt volledig.
Rest de vraag waarom het SMAK recent werk van deze kun
stenaars toont - maar die vraag klinkt bijna pathetisch. Men 
kan zich met de beste wil van de wereld geen artistiek uit
gangspunt voorstellen dat in dergelijke tentoonstellingen re
sulteert. Verwacht men dat de mensen dit graag zullen zien? 
Kiest men daarom voor de toegankelijke humor van Charlier 
en de aangedraaide symboliek van Copers? Net zoals in de 
tentoonstelling van de Bekende Vlaming Jan Fabre, die heel 
even met Copers en Charlier samenliep, lijkt het erop dat de 
kunstenaar gewoon zijn zin mag doen, en in alle drie de ge
vallen is het resultaat zonder meer rampzalig. De kritische 
weerstand van het museum staat op nul. Het museum pro
grammeert Bekende Vlamingen, zoals Fabre, en het program
meert sexy tentoonstellingen van kunstenaars die niets meer 
te vertellen hebben, maar waarvan men wel interessante his
torische tentoonstellingen zou kunnen maken. Tijdens de korte 

overlap van de drie tentoonstellingen was er geen ruimte meer 
voor de collectie. De transformatie van een museum tot show 
business is nergens zo compleet gerealiseerd.
De solotentoonstellingen van Jacques Charlier en Leo Copers 
lopen nog tot 13 april in het S.M. A.K, Citadelpark, 9000 Gent 
(09/221.17.03; www.smak.be). (Dirk Pültau)

OTTO DIX. DESSINS D'UNE GUERRE A L’AUTRE. 
De korte periode dat de Duitse kunsthistoricus Werner Spies 
aan het hoofd stond van het Musée national d’art moderne 
heeft duidelijk sporen nagelaten. Sinds zijn Parijse passage, 
die begon met de sluiting van het Centre Pompidou en ein
digde met de feestelijke heropening eind vorige eeuw, kan 
het Duitse expressionisme ook in de Franse hoofdstad op 
éen zekere belangstelling rekenen. In het Centre zelf was 
er onlangs een belangrijke Max Beckmann-tentoonstelling 
(zie De Witte Raaf nr. 100), die aantoonde dat dit oeuvre 
in Frankrijk nog steeds niet de bekendheid geniet die het 
verdient; bovendien toonde de Fondation Maillol schilde
rijen van Christian Schad, en waren in de Galerie Tendance 
tekeningen en grafisch werk van Max Beckmann en George 
Grosz te zien. Van Grosz werd voor het eerst ook het fotogra
fische werk getoond.
Niettemin wordt het Duits expressionisme in Frankrijk nog 
altijd exclusief verbonden met de Duitse geschiedenis. On
middellijk na Max Beckmann. Un peintre dans l’histoire volgt 
nu een tentoonstelling getiteld Otto Dix. Dessins d’une guerre 
à l’autre. Bij Picasso, Matisse of Léger zal men dat soort ver
wijzingen niet zo gauw aantreffen.
Tijdens zijn Interregnum aan het hoofd van het Musée national 
d’art moderne wist Wemer Spiès een van de belangrijkste 
schilderijen van Otto Dix (1891-1969) binnen te halen. Sa
men met het portret van de journaliste Sylvia von Harden 
(1926), dat begin jaren zestig nog bij de meester zelf verwor
ven werd, vormt Erinnerung an die Spiegelsale in Brüssel uit 
1920 de aanleiding voor het tentoonstellen van een honderd
tal van zijn tekeningen uit het interbellum. Het portret van 
Sylvia von Harden is een typisch voorbeeld van de Neue 
Sachlichkeit, een tendens die in het Duitsland van de 
Weimarrepubliek een korte maar hevige bloeiperiode kende. 
De term ‘Neue Sachlichkeit' - ontleend aan een gelijknamige 
tentoonstelling die in 1923 plaatsvond in de Kunsthalle 
Mannheim - verwijst naar een nuchtere en zakelijke kunst 
die, ondanks haar verisme en objectivisme, toch vooral ge
kenmerkt wordt door een cynische, bijwijlen karikaturale be
nadering van de sociale werkelijkheid. Will Grohmann 
noemde Grosz en Dix damonische Realisten.
De ‘herinnering aan de spiegelzaal in Brussel’ dateert van Dix’ 
oorlogsjaren, toen hij als soldaat de Brusselse bordelen be
zocht. Het Eros- en Thanatosmotief en het bordeel treden in 
dit schilderij op als een metafoor voor de kapitalistische maat
schappij waar de zwakken door de sterkeren worden geëx
ploiteerd. Het onderwerp is typisch expressionistisch, en wordt 
ons hier letterlijk in een spiegel voorgehouden. De 
kubofuturistische compositie, de grafische manier van schil
deren en de karikaturale voorstelling verraden nog de invloed 
van George Grosz en de Berlijnse dadabeweging. Samen met 
Grosz en Heartfield bedreef Dix in zijn Berlijnse periode een 
tegelijkertijd absurdistische en politiek geëngageerde ‘oorlogs-

Een woning voor Diogenes
Marc Goethals •
Tentoonstelling van 5 april tot 18 mei 2003
De tentoonstelling is dagelijks te bekijken door het grote raam. 
‘Het Kabinet’ Wintertuinstraat 23 - B 9000 Gent
09-233.01.91 — leopold@pandora.be — http://users.pandora.be/het-kabinet

Een woning 
voor Diogenes

‘Het Kabinet’

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
publiceert Het Kabinet 
‘Een woning voor Diogenes’.
(48 pag., 16,5 x 23,5 cm, zwart-wit)
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INSTALLATIE IN SCHIJFJES / BRAM VREVEN . STUK EXPOZAAL
woe 12 maart tem vr 21 maart 03 . ma-vr 18u00-22u00 & zo 14u00 tem 18u00

GRATIS

TENTOONSTELLING SPLIT & PICK UP
MICHAEL VAN DEN ABEELE / KOEN DE DECKER / BORIS REBETEZ

GABRIEL LESTER / ARNAUD HENDRICKX . STUK EXPOZAAL
vr 25 april tem vr 6 juni 03 . ma-vr 10u00-18u00 (tôt 20u30 indien voorstellingen hl STUK) & zo 14u00 tem 18u00
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do 24 april 03.20u30
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...

sg sgc
INFO Naamsestraat 96 B- 3000 Leuven . t 016 320 320 . www.stuk.be -3

D
e W

itte Raaf 102 • m
aart-april 2003

2 7

http://www.smak.be
mailto:leopold@pandora.be
http://users.pandora.be/het-kabinet
http://www.stuk.be


E 7

L

2

Luc TUYMANS
ARENA

Kunstverein Hannover SophienstraBe 2 301 59 Hannover 

fon +49 (0) 511. 3245 94 fax + 49 (0) 511. 3632247 

mail@kunstverein-hannover.de

öffnungszeiten Di-So 11-17 Uhr, Mi 11-21 Uhr . .....

Abb.: Luc Tuymans »Studio<, 2002, l auf Leinwand, 206 x 300 cm. Hamburger Bah nhof, Sammlung Marx KUNST
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kunst’ die naast schilderijen ook tekeningen en collages ople
verde. Dit aspect van Dix’ werk wordt op deze tentoonstel
ling jammer genoeg niet aangesneden. De tentoonstelling 
begint in 1915 met tekeningen uit de oorlog — Dix diende 
gedurende vijf jaar als artilleriesoldaat in Vlaanderen, in de 
Ardennen en in Rusland - die in 1924 een definitieve vorm 
kregen in zijn beroemde grafiekmap Der Krieg. Hier geen 
dadaïstische spot meer, maar bloedige ernst. Zijn oorlogs
herinneringen zouden eind jaren twintig aanleiding geven tot 
een van zijn belangrijkste triptieken, Der Krieg (1929-32), 
waarvan in de tentoonstelling niet alleen ontwerptekeningen 
maar ook kartons op ware grootte te zien zijn.
De tentoonstelling is zowel chronologisch als thematisch op
gebouwd. Na de expressieve oorlogstaferelen volgt een reeks 
portretten en zelfportretten. Sommige tekeningen, zoals het 
portret van de fotograaf Hugo Erfurth en het kinderkopje van 
de luciferverkoper, zijn voorstudies voor schilderijen. Dix’ 
geliefkoosde onderwerp is echter het vrouwelijk naakt, dat 
gedurende zijn ganse loopbaan terugkeert. De vrouw is voor 
Dix geen ideaal model. Hij observeert, in de traditie van 
Cranach, het verouderingsproces van vrouwen, met een pijn
lijke precisie die geen enkel teken van verval schuwt. Opval
lend in deze context is ook de reeks tekeningen van de ge
boorte van zijn eerste zoon Ursus uit 1927.
In 1933 werd Dix als leraar aan de academie van Dresden 
ontslagen, en kreeg hij van de nazi’s een tentoonstellings- 
verbod. In de aanloop tot de Entartete Kunst-tentoonstelling 
in Munchen (1937) haalden de nazi’s 260 werken van Dix uit 
de Duitse musea. Het bewijst dat Dix’ werk al in de jaren 
dertig goed vertegenwoordigd was in publieke collecties.
In tegenstelling tot Grosz en Beckmann, die later uitweken 
naar de Verenigde Staten en er na de oorlog een markt voor 
hun oeuvre wisten te creëren, koos Dix voor een innerlijke 
ballingschap aan de Bodensee. Hier greep hij terug naar tech
nieken en thema's van oude Duitse meesters als Cranach, 
Grünewald en Caspar David Friedrich. Zijn naakten, land
schappen en religieuze thema’s hebben niet meer de kritische 
instelling en de visuele impact van zijn expressionistische te
keningen. Als ontaarde kunstenaar had Dix er alle belang bij 
de autoriteiten niet voor het hoofd te stoten. Met De triomf 
van de dood verbond hij een belangrijke zestiende-eeuwse 
traditie met de gruwelen van zijn tijd. In het aanschijn van de 
Tweede Wereldoorlog keerde hij opnieuw terug naar zijn 
vroegste oorlogsherinneringen. Terwijl ze in het vroege werk 
een narratief en anekdotisch karakter hadden behouden, kre
gen ze nu door de relatie met de westerse kunstgeschiedenis 
een mythische dimensie.
Otto Dix. Dessins d’une guerre à I ’autre loopt nog tot 31 maart 
2003 in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

CE QUI ARRIVE. Rampen, aanslagen en ongelukken zijn 
van alle tijden. Het menselijke aandeel in de oorzaken en de 
gevolgen van deze catastrofes wordt echter steeds groter. Dat 
is althans de kern van de catastrofetheorie die de Franse filo
soof Paul Virilio (° 1932) in de loop van de laatste decennia
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Middlemen, 2001, videostill

heeft ontwikkeld. Centraal in zijn betoog staat de these dat de 
toegenomen snelheid die de twintigste eeuw kenmerkt, de 
vector is achter een nooit geziene accumulatie en schaalver
groting van ongelukken. Milieuvervuiling, schendingen van 
de mensenrechten en internationaal terrorisme zijn in die op
tiek slechts variaties, mutaties of gevolgen van het verkeerd 
of niet voldoende inschatten van de potentiële catastrofe die 
in elke (technologische) vernieuwing schuilt. Het levensproject 
van Virilio lijkt er dan ook steeds meer in te bestaan de men
sen hierover te informeren, en als een moderne Jeremias de 
bevolking op te voeden door de notie van het accident - let
terlijk: ‘wat er gebeurt’, vandaar de titel van de tentoonstel- 
ling - in een historische en filosofische context te plaatsen. 
Virilio pleit er zelfs voor om een ‘museum van de twintigste 
eeuw’ op te richten, dat de naam Musée des Accidents zou 
moeten krijgen.
Een eerste voorproefje van dit project is momenteel te zien 
in de Parijse Fondation Cartier, gelegen tegenover de École 
Spéciale d'Architecture, waarvan Virilio van 1968 tot 1998 
directeur was. De gelijkvloerse verdieping wordt ingenomen 
door twee installaties: La Chute van de Amerikaanse archi
tect Lebbeus Woods, en Moma & Airplane Parts van de even
eens Amerikaanse kunstenares Nancy Rubins. Woods’ instal
latie bestaat uit negenhonderd fijne staven aluminium, ge
plooid in verschillende richtingen. De bedoeling is “het hy
pothetische en fysieke traject van de val uit te beelden”. Met 
die opzet verwijst Woods naar zijn theorie over de latente 
conflicten en de interne complexiteit van de laattwintigste- 
eeuwse architectuur en stedenbouw. Zijn installatie wil de
monstreren op welk een chaotische manier - ondanks de 
schijnbare eenvoud van de architectuur - de brokstukken van 
de Fondation Cartier zouden neerkomen wanneer het gebouw 
zou instorten. Woods’ punt is dat gebouwen niet zomaar in

storten maar vallen door een interactie tussen krachten en de 
potentiële energie die in elke constructie is opgestapeld. Het 
is alsof hij daarmee de voor architecten traumatische banali
teit van de implosie van de WTC-torens wil overstijgen. Over
tuigend is het echter allemaal niet, ook al heeft Woods’ uit
gangspunt iets ironisch: een paar jaar geleden moest de 
Fondation Cartier voor lange tijd dicht wegens een 
grondverzakking!
Voor dezelfde ruimte als La Chute maakte Stephen Vitiello 
een geluidsinstallatie, die een versterkte weergave laat horen 
van het gebrom van de TL-lampen uit het plafond. In zijn 
audiocircuit integreerde Vitiello ook een grote flitslamp met 
extreem gevoelige lichtsensoren. Wanneer bijvoorbeeld ie
mand in de buurt een foto neemt met een flitsapparaat, gaat 
de lamp plotseling af, en ontstaat door de energetische ontla
ding een parasietgeluid in het audiocircuit. Tegenover deze 
fragiele en onverwachte ingreep staat een overdonderende 
installatie van Rubins: een hangende accumulatie van onder
delen van afgedankte vliegtuigen. Dit werk moet het hebben 
van retoriek en komt zelfs gedateerd over.
Ce qui arrive bestaat verder uit een serie projecties. De meer
derheid van de uitgenodigde kunstenaars leeft en werkt in 
New York, waardoor de aanslag van 11 september 2001 na
tuurlijk een centrale rol speelt. In American Dreams #3 (2001) 
heeft Moira Tiemey de mensen gefilmd die over de Brooklyn 
Bridge uit Manhattan vluchtten. Ze gebruikt daarvoor - op
zettelijk of niet - het materiaal dat ze thuis heeft liggen: oude 
zwartwitfilm, super-8 film, een versleten videotape... Deze 
‘oude’ media duwen de beelden weg in een ver verleden, 
waardoor ze het karakter van fictie krijgen en scherp contras
teren met de ‘echtheid’ van de opnames die van de inslaande 
vliegtuigen gemaakt zijn.
In tegenstelling tot de moord op Kennedy, die slechts door 
een persoon op film is vastgelegd, zal niet iedereen zich 11 sep
tember via dezelfde beelden herinneren. Zoals zovele ande
ren hadden bijvoorbeeld ook Tony Oursler en Jonas Mekas 
hun camera in aanslag op die bewuste morgen. Hun opna
mes, op straat of vanuit hun appartement gemaakt, verschil
len echter in niets van andere (amateur)opnames. Daarente
gen stuurde de webcam van Wolfgang Staehle gedurende de 
hele septembermaand van 2001 om de vijf seconden een pa
noramisch beeld van de skyline van Manhattan naar een ga
lerie. Door de grote afstand en de discontinuïteit in het tijds
verloop krijgt het drama van 11 september hier iets statisch 
en zelfs bijna sereens.
Hoe indrukwekkend en aangrijpend ook, verder dan het weer
geven van de (beelden van de) feiten gaan deze werken niet. 
Dat kan ook bijna niet anders. Zoals de Duitse componist 
Stockhausen opmerkte, was het hele gebeuren een dermate 
“indrukwekkend en subliem evenement” dat er niets aan toe 
te voegen valt. Het verbaast dat Virilio, die nochtans geneigd 
is tot moraliseren, toegeeft aan de voyeuristische drang naar 
steeds meer beelden van hetzelfde. Want ook andere bekende 
catastrofes, zoals de olieramp met de Amoco Cadiz, de ont
ploffing van de chemiefabriek AZF in Toulouse, de crash van 
twee opstijgende vliegtuigen op Tenerife en de explosie van 
de Challenger, worden hier in eindeloze loops herhaald. De
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argos EXHIBITION

Gert Verhoeven - The Blob / Bustutai 
01.03-26.04.2003

Wednesday - Saturday 
14:00-19:00

aroos argos editions NEW RELEASE

Johan Grimonprez - Dial H-I-S-T-O-R-Y
With contributions by Hans Ulrich Obrist, Vrââth Öhner, Slavoj Zizek. 
80p., 16 x 25.5 cm / hardcover, sewn binding, English, 
includes DVD with French, Dutch, German, Spanish, Portuguese, 
Japanese, Galician subtitled versions, isbn 90-76855-12-9.
Co-edition with Zap-o-matik and Hatje Cantz. 
€ 30

for ordering and information please contact 
argos werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels t + 32 (0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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Brochure en 
aanmeldingsformulier:

Rijksakademie van 
beeldende kunsten 
Sarphatistraat 470 

1018 GW Amsterdam 
T: 020 5270300 
F: 020 5270301 

www.rijksakademie.nl

De Ateliers biedt een eigen atelier, 
stipendium en begeleiding.

Aanmelding elk moment mogelijk.
Begeleiders in 2003:

Rob Biiza 
Dominic van den Boogerd 

Mariene Dumas 
Ceal Royer 

Georg Herold 
Rita McBride 

Steve McQueen 
Willem Oorebeek 
Marien Schouten

Toon Verhoef 
Didier Vermeiren 

Mari jke van Warmerdam Stadhouderskade86
1073 AT Amsterdam 
Tel+31 20 6739359 
Fax+31 20 6755039 
office@de-ateliers.nl 
www.de-ateliers.nl

de ateliers

Postbus 773 
1000 AT Amsterdam 
telefoon 020 5231523 
fax 020 5231541 
e-mail: post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl

1 APRIL 
2003
DEADLINE 
AANVRAAGRONDE 
WERKBEURZEN 
EN INVESTERINGS
SUBSIDIES

Een bemiddelaarssubsidie is bestemd voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers 
die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de stimulering van de 
hedendaagse beeldende kunsten, vormgeving en/of bouwkunst in Nederland.

De subsidie kan worden aangevraagd voor zeer uiteenlopende plannen, zoals het ver
richten van (voor) onderzoek, het schrijven van een essay of artikel of het samenstellen 
van een manifestatie, symposium of tentoonstelling meteen bepaald thema. De subsidie 
kan ook worden aangevraagd voor een reis of een werkperiode in het buitenland.

Deze subsidie kan twee keer per jaar tijdens door het Fonds BKVB vastgestelde rondes 
worden aangevraagd.

Voor aanvraagformulieren* en meer informatie:
Steven van Teeseling, tel 020 5231522, e-mail: svteeseling@fondsbkvb.nl

Zie ook: www.fondsbkvb.nl

Aanvraagformulieren die na 1 april binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 
Het Fonds BKVB streeft ernaar de aanvragers voor 1 juli 2003 op de hoogte te stellen 
van de uitslag.
De andere subsidies van het Fonds BKVB kunnen op elk moment worden aangevraagd.

* U kunt het aanvraagformulier ook via de website van het Fonds BKVB downloaden 
en invullen.

Met een werkbeurs kunnen beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten tot 
bezinning en verdieping van hun werk komen.
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Een investeringssubsidie biedt beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten de 
mogelijkheid om een uitzonderlijke voor het werk noodzakelijke investering te doen.

Deze subsidies kunnen twee keer per jaar tijdens door het Fonds BKVB vastgestelde 
rondes worden aangevraagd.
Per aanvraagronde is er een maximum aantal te verstrekken werkbeurzen.

Voor aanvraagformulieren* en meer informatie:
tel 020 5231523
e-mail: post@fondsbkvb.nl

Zie ook: www.fondsbkvb.nl

Aanvraagformulieren die na 1 april binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 
Het Fonds BKVB streeft ernaar de aanvragers voor 1 juli 2003 op de hoogte te stellen 
van de uitslag.
De andere subsidies van het Fonds BKVB kunnen op elk moment worden 
aangevraagd.

* U kunt het aanvraagformulier ook via de website van het Fonds BKVB downloaden 
en invullen.
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tentoonstelling telt ook een paar klassiekers, waaronder twee 
films van Bruce Conner: Crossroads, waarin de eerste test 
met een atoombom op de atol Bikini wordt getoond vanuit 27 
verschillende standpunten, en A Movie, waarin beelden van 
stoomlocomotieven en auto-ongelukken op een spectaculaire 
manier in een achtervolgingsscène uit een indianenfilm zijn 
gemonteerd. Verder is er een lange montage van Artavazd 
Pelechian, die beelden uit de vroege lucht- en ruimte vaart- 
geschiedenis in een moordend tempo aan elkaar rijgt. Deze 
beelden van imploderende raketten, neerstortende experimen
tele vliegtuigjes of onvoorspelbaar aflopende proeven heb
ben een pervers effect: in feite stellen ze ons gerust dat er
gens, op een veilige afstand in ruimte en tijd, anderen - echte 
‘helden’ - bezig zijn de vooruitgang draaiende te houden. 
Tegelijk illustreren ze perfect de steeds groter wordende on
macht van de mens tegenover de technologische verwezen
lijkingen van de mensheid.
Slechts één installatie overstijgt het documentaire gehalte van 
de rest van de bijdragen: in Middlemen van Aemout Mik zit 
een groep beursmakelaars/acteurs moedeloos bijeen in het 
chaotische decor dat doorgaans op TV wordt getoond na een 
hectische dag op de beurs. Deze video - zonder geluid—vormt 
het enige rustpunt in een lunapark van loeiende sirenes, hys
terische commentaren of huilende getuigen, dat zich ontplooit 
rond wat het pièce de résistance van de tentoonstelling moet 
zijn: een geënsceneerd en gefilmd gesprek tussen Paul Virilio 
en de Russische journaliste Svetlana Alexievitch over de kern
ramp in Tsjemobyl. Door een optisch effect lijkt het alsof 
Virilio en Alexievitch zich in een diepe kelder bevinden, maar 
zelfs dat snufje houdt de aandacht niet vast. De inhoud van 
het gesprek dringt pas door als je de tekst naleest in de catalo
gus. Pas dan ontsnap je uit de dwingende loops waarmee dé 
bezoeker in deze tentoonstelling gegrepen wordt.
Ce qui arrive demonstreert de dominantie van het beeld. De 
tentoonstelling vormt ook een gelegenheid om visuele herin
neringen op te halen: er zijn immers veel beelden die de mo
dale televisiekijker al eerder heeft gezien. Virilio's project 
bevestigt daarmee dat het collectieve geheugen steeds min
der data en feiten bevat en steeds meer uit beelden bestaat. 
Het is jammer dat die vaststelling op geen enkel moment tot 
verder onderzoek heeft geleid.
Ce qui arrive, een tentoonstelling van Paul Virilio, loopt nog 
tot 30 maart 2003 in de Fondation Cartier, 261 Boulevard 
Raspail, 75014 Parijs (www.fondation.cartier.fr).
(Sven Sterken)

JEAN-FRANCOIS TEXIER / AERNOUT MIK, Op het 
eerste gezicht hebben de oeuvres van Jean-François Texier 
(Saintes, 1970) en Aemout Mik (Groningen, 1962) weinig 
of niets gemeen. Toch levert de dubbeltentoonstelling in 
Le Collège/Fonds Régional d’Art Contemporain Champagne- 
Ardenne een interessante confrontatie op, waarbij de installa
ties van beide kunstenaars aan scherpte winnen.
Nomen est omen. Etymologisch heeft de naam Texier dezelfde 
stam (het latijnse texere) als het Franse tisser dat ‘weven’ be
tekent. In zijn geboortedorp in de Charente beoefent Jean- 
François Texier de eeuwenoude kunst van het weven en breien.

Jean-François Texier

Boxing Queen, 2002, foto Arnica, coach Roberto Rodrigues Montero

Zijn basismateriaal is niet zozeer de draad als wel de tijd. Op 
die manier staat hij dichter bij Penelope dan bij Ariadne. On
danks de fysieke inspanning - Texier breit met dikke draden 
en buitenmaatse naalden - en de esthetische kwaliteiten van 
het resultaat, zijn breien en weven in zijn ogen vooral symbo
lische activiteiten. Bij deze recente tentoonstelling heeft men, 
echter de indruk dat Texiers aandacht verschuift van filoso
fische bespiegelingen over de tijd, en dan vooral de zwevende 
of uitgestelde tijd, naar het actieve handelen. De tijd wordt 
korter, de actie intenser en de inspanning fysieker.
Het oudste werk is een Franse driekleur, gebreid uit een streng 
grove wol van negen kilometer lang, waarin artificiële 
pailletten verwerkt zijn. De vlag hangt niet aan een mast maar 
aan een werpspies die in de muur werd gegooid, en die hier 
meer weg heeft van een breinaald. De vloer is beschilderd 
met banen van een sportpiste met horden. Tijd en fysieke in
spanning komen hier samen in de sport.
Boxing Queen is een nieuwe installatie die Texier speciaal 
voor deze tentoonstelling realiseerde, een hommage aan de 
beoefenaars van de ‘nobele kunst’ en meer bepaald aan de 
Panamese bokser Al Brown, de minnaar van Jean Cocteau, 
bijgenaamd ‘de zwarte waterjuffer’, en aan de door Alain 
Delon zeer bewonderde Carlos Monzon, alias El Macho. Hier
mee is de toon gezet voor een broeierige, seksueel geladen en 
agressieve sfeer. In een smalle ruimte van dit voormalige 
jezuïetencollege installeerde Texier de vestiaire van een boks- 
lokaal met banken, bokshandschoenen, affiches en metalen 
vestiairekasten. Op de binnenkant van elke vestiairedeur plakte 

hij een foto van zichzelf in de meest verscheidene boks
houdingen. De foto’s zijn niet zomaar erotisch, maar expli
ciet (homo)seksueel. Het kleine formaat en het feit dat ze in 
de kastjes verborgen blijven, roept niet alleen een spanning 
op tussen het exhibitionisme van de kunstenaar en hét voyeu
risme van de beschouwer, maar ook tussen het intieme en het 

publieke van dit werk, het sensuele en het agressieve, de gla
mour en de ellende. Boxing Queen is daarmee in de eerste 
plaats een metafoor voor de kunstenaar.
Net zoals Texier creëert Aemout Mik zijn eigen tijd en zijn 
eigen ruimte, al lijkt hij ons vooral te doen geloven dat hij 
daarbuiten staat. Aemout Mik observeert, maar het geobser
veerde werd door hemzelf in scène gezet. Op het gelijkvloers 
van Le Collège toont hij twee recente videoprojecties. In Park 
observeert hij een fiiif ergens op een open plek in het bos. In 
Flock (kudde), registreert hij scrupuleus alle bewegingen van 
mens en dier die in een gesloten ruimte een wezenloos bestaan 
leiden. De ruimte is onbepaald. Moeilijk uit te maken of we 
ons ergens binnen of buiten bevinden. Ook het tijdstip van de 
dag is niet duidelijk, vroeg in de morgen of laat op de avond. 
De scène roept herinneringen op aan beelden van gevangenen, 
zwervers, daklozen of politiek vluchtelingen. Hun bewegings
vrijheid is beperkt, maar de reden daarvoor is niet duidelijk. Ze 
lijken in transit, maar tegelijk dringt tot ons door dat deze voor
lopige situatie wel eens definitief zou kunnen zijn.
De gesloten ruimte van Flock wordt door de camera vastge
houden in een omcirkelende beweging. Een tweede camera 
filmt dezelfde situatie vanuit een ander gezichtspunt. Beide 
beelden worden naast elkaar geprojecteerd, waardoor deze 
lethargische scène een dynamische vorm krijgt.
In Park zorgt de dynamiek van de dansers zelf voor bewe
ging, maar door de langzaam op en neer bewegende camera 
wordt hun vitaliteit afgeremd. De verticale camerabeweging 
registreert immers evengoed het immobiele karakter van de 
hoge loodrechte bomen als de op en neergaande beweging 
van de dansers. De personages maken wel allerlei theatrale 
bewegingen, maar de choreografie wordt bepaald door de 
camera.
De blik van Aemout Mik is niet antropologisch. Zijn situa
ties zijn geen laboratorium waarin het sociale gedrag van 

■ mens en dier bestudeerd of beoordeeld wordt. De relatie van 
de lichamen tot de ruimte is louter formeel. De afwezigheid 
van een geluidsband versterkt het plastisch uitgangspunt van 
déze tableaux-vivants. Het steeds herhalen van dezelfde 
beejden is niet verhalend, maar zegt wel iets over de wet
matigheid van noodlottige processen die ontsnappen aan de 
menselijke wil.
Jean-François Texier en Aemout Mik, nog tot 23 maart in Le 
Collège/Fonds Régional d’Art Contemporain Champagne- 
Ardenne, 1 place Museux, 51100 Reims (03/26.05.78.32; 

- frac .champagneardenne @ wanadoo.fr).
(Lieven Van Den Abeele)

Architectuur & vormgeving

LACATON & VASSAL. ‘Luxueuze bric-à-brac’, ‘pretentie
loos en Frans’. Weinig hedendaagse architecten profileren zich 
met zulke tegenstrijdige termen als het duo Anne Lacaton en 
Jean-Philippe Vassal. In het Antwerpse Internationaal Kunst- 
centrum deSingel is momenteel een overzicht te zien van hun 
gerealiseerde en fictieve projecten sinds de vroege jaren ne
gentig. De prestigieuze institutionele omgeving van dit Kunst-

05.04 - 20.04.2003 — Tussenspel
Vaste collectie & Joëlle Tuerlinckx — Elementen NIEUWE PROJECTEN NOUVEAUX projets D.D.

04.05 - 22.06.2003 - Gert Verhoeven

+ Focus 2: Curator Philippe Pirotte

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

museum Dhondt-Dhaenens
MW

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 

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

Garl De Keyzer
Zona - Siberische gevangeniskampen 
i.s.m. Magnum Photos

4 april - 8 juni 2003

6
Provincie
Oost-Vlaanderen

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

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

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag
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Den Heeck Art Gallery L. Debaerdemaeckerstraat 52-54
B-2880 Bornem-Hingene

Tel/Fax +32 3 889 57 05 info@denheeck.be www.denheeck.be
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Maurice en Toon 
en galerie den Heeck

nodigen u en uw vrienden uit voor de 
vooropening van de tentoonstelling

The French Connection
Op zondag 6 april 2003 om 15.00 uur

% Nr. 3
een project van Z33

<, , 36(L 01vV

Nr. 3 PLAY

68", Z33
t

een initiatief van de provincie Limburg (
O
©

, g.
‘q8mqu

met (h)eerlijk werk 
van

PLAY, 15.02.2003 t/m 15.06.2003, onderzoekt de relatie tussen 
entertainment en de functie van Z33 als plek voor onderzoek 
en experiment. Experiment als spel.

Maurice BRAMS
Recente beelden in brons, marmer en arduin

Nr. 3.01 CHRISTOPHE COPPENS
THE DOLLHOUSE III - Return to the Dollhouse 
15.02 t/m 21.04

Toon HAENEN
Acryl, aquarel en tekeningen

Nr. 3.02 FILIP VAN DINGENEN
TRANSZOO - Zoonation Spleen Touristique 
06.04 t/m 15.06

Laat
kevers

en
vliegtuigjes

maar vliegen

De BOURGONDIËRS 
zijn onderweg

De tentoonstelling loopt tot 1 juni

Toegang gratis.

Z33
een initiatief van de provincie Limburg
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, België
Tel: 011-295.960, z33@limburg.be
www.limburg.be/z33
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, 
zon- en feestdagen 14.00-17.00 uur.

6 APRIL - 30 MEI 2003
. ean-perre
transonnet

téntoonstelling exposition 15IO3>19104103
14h- 19h

11h- 18h 
14h-18h

woensdag donderdag vrijdag 
mercredi jeudi vendredi 

zaterdag I samedi
zondag I dimanche

feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

Michael Ray Charles, Leo Copers, Anthony Goicolea, 
Thomas Hirschhorn, Teun Hocks, Anish Kapoor, Robert Longo, 
Shirin Neshat, Tony Oursler, Pallares, Keith Sonnier, 
Yook Keun Byung, Yukinori Yanagi, Zhang’ Huan
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galerie Jacques cerami
Route de Philippeville, 140c 
6280 Loverval (Charleroi)
Téléphone 071 56 17 66

Grote Markt 16 Grand Placé B-1000 Brussel - Bruxelles
T: +32 (0)2 503 28 75 F: +32 (0)2 502 56 50
E-mail: cotthem@cotthemgallery.com - www.cotthemgallery.com
Wed/Thu/Sat/Sun: 11 am -1 pm & 2 pm - 7 pm
Fri (nocturn): 11 am -1 pm & 2 pm -10 pm

’œgonc accès
Van opde kring v 
Galerie Jacqus Cerami

-mumtGoe(CnateletCouletIMTB.
i bevindt zichopoeN5(nchtingPhiiippeville).

aan het shopping center «Sud- op het rondpunt -Ma Campagne».
A partir du petit ring de Charleroi, prendre la sortie n°30 Est (Châtelet-Couillet-IMTR). 
La galerie Jacques Cerami est située sur la Nationale 5 (direction Philippeville), 
au Shopping Sud* rond-point «Ma campagne».

mammmemes

mailto:info@denheeck.be
http://www.denheeck.be
mailto:z33@limburg.be
http://www.limburg.be/z33
mailto:cotthem@cotthemgallery.com
http://www.cotthemgallery.com


Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal Jacques Tati

Huis in Coutras, 2000, interieur Woningen in Floirac, 2002, computersimulatie interieur Mon Oncle, 1958, still met de maquette van de Villa Arpel, ontwerp van 
Jacques Lagrange, maquette door 5B Réalisations, © Gaston Bergeret

centrum zadelt de presentatie nog met een bijkomende tegen
strijdigheid op. Als de tentoonstelling en het oeuvre immers 
één woord vakkundig omzeilen, dan is het wel kunst. Lacaton 
en Vassal hebben zich een weg gebaand binnen de hedendaagse 
architectuurscène door te bouwen voor gewone mensen, met 
een gewoon budget, op een gewoon perceel. Het heeft hen 
binnengeloodst in architectuurpublicaties en -instituten, waar 
ze door hun nuchterheid een opmerkelijke verschijning vor
men onder het internationale sterrenfirmament. De overzicht
stentoonstelling in deSingel is dus in elk geval fris. Tegelijk 
maakt zij duidelijk dat het parcours van dit bureau een con
stante' evenwichtsoefening blijft tussen tegenstrijdige stand
punten, poses en tradities; een oefening die in haar beste mo
menten doorslaat naar ingenieuze en pretentieloze huis-, tuin
en keukenarchitectuur, en in haar zwakste momenten naar 
luxueuze Franse interieurs: impeccable, modem en wit met 
hier en daar een gekunstelde kleurtoets.
De opbouw van de tentoonstelling is volledig op dit spel van 
contradicties afgestemd. Op de hellende vlakken van de 
expositieruimte in deSingel worden de projecten voorgesteld 
op enkele A4-tjes met geprinte tekst, plannen of tekeningen. 
Per ontwerp zijn vier tot tien van deze documenten letterlijk 
tegen de muur geprikt. Foto’s van maquettes ontbreken bijna 
helemaal; op enkele experimenten uit hun beginperiode na, 
verzaken Lacaton en Vassal aan schaalmodellen. De bezoe
ker krijgt postkaarten van landschappen en foto’s van de uit
gevoerde projecten te zien. Het aantal documenten blijft be
perkt, de informatie die erop staat is summier maar geeft toch 
een bevattelijk beeld van elk project. Die combinatie van 
bondigheid en helderheid toont dat deze architectuur niet van 
elke ruimte een esthetisch paleis wil maken. De ontwerpen 
zijn veeleer opgehangen aan terugkerende elementen zoals 
het gebruik van serres, de integratie van natuur of het inzetten 
van ‘ongepaste’ bouwelementen, zoals de bebloemde 

emailtegels in het prachtige ontwerp voor een Weens café. 
Precies die simpele elementen maken van deze gebouwen 
soms erg aangename leefruimtes. De ruimtes zijn niet geba
seerd op geometrie, perspectieven of verhoudingen, maar af
gestemd op lichtheid, klimaatcomfort en een beperkte maar 
overweldigende decoratie. Naar goede Franse traditie moet 
deze architectuur het niet hebben van ingenieuze plannen 
- de interne organisatie van de woningen is eerder banaal. De 
zintuiglijke prioriteiten van het ontwerp maken het mogelijk 
om binnen spaarzame limieten een eigen vorm van luxe te 
introduceren: meer licht, meer planten, veel meer ruimte. 
Tegelijk valt op hoe zelfbewust de architectuur zich op deze 
tentoonstelling manifesteert. De vastgepinde vellen papier, 
de expliciete vermelding van de zeer lage bouwprijs per vier
kante meter bij de goedkoopste projecten en het opnemen van 
een door Vassal in Afrika gebouwde strohut, maken duidelijk 
dat dit bureau bijzonder goed weet hoe het zijn positie binnen 
de jonge architectuurgarde van Europa moet afbakenen. Dat 
Lacaton en Vassal zich willen situeren binnen de Europese 
culturele context, blijkt al uit het feit dat deze tentoonstelling 
van Bordeaux via Antwerpen naar Wenen reist. Maar het wordt 
nog duidelijker bij het bekijken van het tweede deel van de 
tentoonstelling. In een lange gang wordt een tiental grote tot 
levensgrote afbeeldingen geprojecteerd van uiteenlopende 
projecten. De beelden variëren van alledaagse foto’s van de 
gerealiseerde gebouwen tot virtuele beelden van enkele niet- 
gerealiseerde projecten. Beelden van de eerste categorie to
nen bewoonde serres vol plastic tafels, speelgoed of goed
kope tapijten. Beelden van het tweede soort geven cleane, 
witte interieurs met designstoelen te zien. Het verschil tussen 
beide lijkt niet te overbruggen, behalve wanneer men zich 
realiseert dat de ogenschijnlijk alledaagse beelden van de eer
ste categorie in feite perfect gedesignde huis-, tuin- en keuken- 
taferelen zijn. Als geen ander begrijpen Lacaton en Vassal 

welke factoren ervoor zorgen dat iemand een ruimte waar
deert, of het nu gaat om een familie in de eigen woning of een 
gast in een luxehotel. Hun ontwerpen gebruiken deze erva
ring om een nadrukkelijk vormgegeven architectuur te reali
seren in situaties waar die het minst wordt verwacht. Juist 
daardoor balanceert hun werk tussen de meest naïeve seventies 
bric-à-brac en het meest steriele fifties design, terwijl ze er 
met bepaalde ontwerpen toch in slagen om bijzonder gene
reuze en verrassende omgevingen te maken. Deze visie in
spireert de architecten bijvoorbeeld tot de bebloemde 
emailtegels op de gewelven van het café in Wenen, dat verder 
muren van lelijke betonstenen en banaal Ikea-meubilair heeft. 
Hoe inconsequent en wollig deze tegenstrijdige optiek ook 
mag zijn, zowel het werk als de tentoonstelling halen daar, 
een intense spanning uit. Het overzicht combineert ondraag
lijk smetteloze interieurs met binnenruimtes waarvan de vloer 
uit losse aarde bestaat, en ergens daartussen zweeft een on
waarschijnlijk poëtische strandwoning. Deze tentoonstelling 
wordt juist geloofwaardig doordat ze die wispelturigheid - al 
dan niet bewust - openlijk presenteert.
Het werk van Lacaton en Vassal is nog tot 6 april te zien in 
deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; 
www.desingel.be; tickets@desingel.be). Op donderdag 
27 maart 2003 houdt Nicolas Bourriaud, directeur van het door 
Lacaton en Vassal verbouwde Palais de Tokyo in Parijs, een 
lezing over de architecten en hun werk. Reservering kan via 
bovenstaand mailadres en telefoonnummer.
(Dries Vande Velde)

TATIRAMA. Sinds 2001 organiseert het NAi jaarlijks, aan
sluitend bij het Internationaal Filmfestival Rotterdam, een 
tentoonstelling die handelt over de raakvlakken tussen (mo
derne) architectuur en film. Dit jaar staat de Franse cineast 
Jacques Tati (1907-1982) centraal. Tati becommentarieerde

Kunstgalerie KN10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

tentoonstelling "Cowboy"
Jurgen Duyck
13/03 - 13/04/2003

KN10 - Korte Nieuwstraat 10 - 2000 Antwerpen - 014 / 41 46 48 - don-zat-zon van 14 tot 17 uur

ART BRUSSELS 
stand 3C - 06 
one-man-show: 

verder werk van:
Marie-Jo LAFONTAINE, "Als das Kind noch Kind war" 
Cari ANDRE, Balthasar BURKHARD, Philippe COGNEE, 
Philippe DE GOBERT, Peter LINDBERGH, Michel MOUFFE

Muriel EMSENS
"Mer du Nord", fotografie

Geukens & De Vil
Zeedijk 735
8300 Knokke
tel/fax: 32 50 62 41 92
geukensdevil@skynet.be
open: weekend & holidays: 11 am-1 pm/2-6pm
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voorzaal

22 februari - 29 maart

Jennifer Tee
Ultraviolet. Ripeness of Event

playsmamom
John Hodany
That In-Between Time

Ian Kiaer

INTERSTICE/
5 april -10 mei

Merijn Bolink
Televisie

vlysmmm 
Benoît Goupy 
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Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 3046 
fax (+31)20 620 8433 
mall@fonswelters.nl ƒ 
www.fonswelters.nl

05/04^04/05
Sissi

achterzaal

Medeun 210171574%0) AMSTERDAM
RYAN GANDER

THE DEATHOFABBÉ FARIA "nE_ _ _ _ _ _ 23MRT/25MEI031
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

Vincenzo Castella Henri Jacobs
15 februari t/m 22 maart 2003 29 maart t/m 4 mei 2003

opening op 29 maart 17 -19, uur

Prinsengracht 116 N L-1015 EA Amsterdam Telefoon+31 20 623 62 37 Facsimile+31 20 639 00 38 E-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.gaieries.nl/andriesse
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3 JOHANNES SCHWARTZ 22 Februari - 29 maart 2003
Shadow Stabbing .

GEORGINA STARR 5 april - 10 mei 2003

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL - 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink@wxs.nl | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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in films als Mon Oncle (1958) of Les Vacances de monsieur 
Hulot {1953) de verworvenheden van de modernisering: van 
de moderne kantoortuin tot de camper, van de nieuwe auto
snelwegen tot moderne keukenapparaten. Het is de tijd van de 
wederopbouw in Europa, een tijd waarin wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang gepaard gaat met een enorme bouw
activiteit. In enkele decennia worden stad en platteland door de 
modernisering overspoeld. De mengeling van optimisme en 
verwarring die dat bij de mensen teweegbrengt, vormt het thema 
van de films van Tati. Zijn houding tegenover de modernisering 
is ambivalent. Hij speelt met de schaduwzijden van de meta
morfose in zijn land, en drijft de absurde effecten op de spits. 
Toch distantieert Tati zich nooit van het moderne leven; hij 
accepteert de onontkoombaarheid ervan.
De modernistische architectuur werd na de oorlog in de alge
hele modernisering van het maatschappelijk leven ingescha
keld. Haar hooggestemde idealen en principes kregen een 
flinke deuk, maar de pragmatische en instrumentele moge
lijkheden ontplooiden zich voluit. Die modernistische archi
tectuur speelt ook in Tati’s commentaar op het moderne leven 
een belangrijke rol. In de tentoonstelling bots je meteen op 
een grote maquette van de Villa Arpel, in 1958 ontworpen 
door Jacques Lagrange, architect en rechterhand van Tati, voor 
de film Mon Oncle. Villa Arpel is een typisch modernistische 
villa die, met een knipoog naar de villa’s van Le Corbusier, 
geheel en al is opgetrokken uit strakke witte vlakken op een 
rechthoekige plattegrond. Op het eerste gezicht lijkt het huis 
een standaardexemplaar van de modernistische woonmachine 
te zijn, maar bij nader inzien blijkt het te gaan om een kijk
doos, met een grote transparante zijgevel die zicht biedt op 
een gifgroene sofa die in de woonkamer staat. De tuin ziet 
er met zijn grote gekleurde grind vlakken wel erg geometrisch 
en geordend uit, en lijkt meer op een bovenmaats model 
schaakbord. De keuken is een wonder van technologie, met 
zijn groentesnijdende keukenrobot en keukenkastjes die van
zelf open- en weer dichtgaan. Lagrange en Tati lijken ook 
de spot te drijven met de abstracte vormentaal van de 
modernistische architecten. In de twee ronde ramen van de 
zijgevel zitten zwarte rondjes die ogen suggereren: “les 
fenêtres qui couchent” schreef Lagrange onder een schets 
die hij van de villa maakte. In de tuin wordt een vijver 
opgesierd door een grote spuitende vis. Als enige figuratieve 
element in een totaal abstracte omgeving heeft de vis zo’n 
krachtige en tegelijk ook absurde werking, dat een post
modern architect er jaloers van zou worden. De beelden van 
de villa uit Mon Oncle laten zien hoe de mensen reageren 
op een dergelijke vreemde woonmachine. Verwonderd sprin
gen ze in de tuin van tegel naar tegel: ze lijken blij, maar 
stralen ook iets onbeholpens uit. Staande achter de grote 
ronde ramen van, de zijgevel, lijken meneer en mevrouw 
Hulot - de hoofdpersonen van de film - volkomen verloren 
in de moderne wereld.
Een van de interessante aspecten van deze tentoonstelling is 
dat de nauwe samenwerking tussen Tati en Lagrange wordt 
blootgelegd. Uit een serie ontwerptekeningen van Lagrange 
blijkt hoe gedetailleerd de absurde grappen en ingenieuze 
vondsten werden uitgewerkt. Een vissenbek opent zich lang
zaam, klapt uit tot een roeibootje en sluit zich daarna weer tot 
vissenbek. Een kampeerauto ontvouwt zich tot een combina
tie van tafel, bad en kookfornuis. Door zijn opleiding en artis
tiek verleden was Jacques Lagrange een ideale partner voor 
de cineast Tati. Als student van de Nouvelle Ecole de Paris 
was hij in aanraking gekomen met een aantal kubistische ar
chitecten en schilders waaronder ook Le Corbusier. Behalve 
naar de modernisering voor het dagelijks leven in Frankrijk, 
bevatten de films van Tati en Lagrange geregeld verwijzin-

Carl Andre

ALMOLE, 2002, foto: Peter Cox

gen naar de grootmeester van het modernisme. Het Handvest 
van Athene (1943) van Le Corbusier was ingegeven door een 
bijzondere belangstelling voor het dagelijks leven, dat echter 
door de architect aan een strenge indeling van vijf catego
rieën werd onderworpen: wonen, werken, vrije tijd, verkeer 
en historisch erfgoed. In de films van Tati en Lagrange keren 
deze categorieën terug: zo richt de film Traffic (1971) zich 
vooral op het verkeer en Les Vacances de monsieur Hulot 
(1953) op de vrije tijd. Telkens lijken de films de discrepantie 
tussen de theoretische principes en de praktische uitwerking 
ervan aan de orde te stellen: wat in theorie vanuit een opti
mistische vereenvoudigingsdrang tot stand komt, blijkt in de 
praktijk veel complexere en vaak ook ongewenste uitwerkin
gen te hebben. In de film Playtime (1967) verworden de geo
metrische ordeningsprincipes van de woningbouw tot ano
nieme en massale woonblokken waar de televisie-antenne 
optreedt als bemiddelaar in de familierelaties.
Tati en Lagrange lijken zich met.hun films op de grens van 
twee werelden te bevinden. Met één voet staan zij in de we
reld van het glorieuze modernisme en houden zij vast aan 
het optimisme daarvan. Met de andere voet staan zij in een 
wereld die eigenlijk veel fascinerender is, een wereld die 
gekenmerkt wordt door de moeizame verhouding van de 
mens met de verworvenheden van zijn eigen tijd: zijn haat- 
liefdeverhouding met de moderne, contemporaine wereld. 
Tatirama - architectuur en film van Jacques Tati loopt nog 
tot 27 april in de Balkonzaal en Gaanderij van het NAi, 
Museumpark 25, 3000 AE Rotterdam (010/440.12.00; 
www.nai.nl). (Rixt Hoekstra)

Aanwinsten

AANKOPEN VAN ABBEMUSEUM. Bij de opening van 
een museum dat zeven jaar gesloten was en in die tijd een 
uitbreiding kreeg, kan men verwachten dat er ook heel wat 
nieuwe aanwinsten te zienzullen zijn. Op de openingsten- 
toonstelling van het Van Abbemuseum blijkt dit maar in be
perkte mate het geval te zijn: vooral grote installaties, waar
onder heel wat videowerken, zijn voor de openingstentoon- 
stelling in de depots gelaten. De opening en het afscheid van 
Jan Debbaut vormen wel een goede aanleiding om een gede
tailleerde blik te werpen op de volledige lijst aanwinsten sinds 
de sluiting van het oude museumgebouw in 1995.

Dèbbauts persoonlijke aandeel in de collectievorming bestaat, 
voor wat de hedendaagse kunst betreft, voornamelijk uit de 
vorming van ensembles van enkele kunstenaars die zich sinds 
de jaren tachtig concentreren op een reflectie over de plaats 
van de kunst en de kunstenaar. De werken van deze kunste
naars - waaronder Jan Vercruysse, Jean-Marc Bustamante, 
Harald Klingelhöller, Niek Kemps, Reinhard Mucha en an
deren - waren in 1999 uitgebreid te zien op een aanwinsten
tentoonstelling van de beleidsperiode-Debbaut (zie de bespre
king door Camiel van Winkel in De Witte Raaf nr. 71, mei- 
juni 1999). Een groot deel van deze aanwinsten werd overge
houden uit de solopresentaties die het Van Abbe van deze 
kunstenaars organiseerde, maar zoals Van Winkel al opmerkte, 
kreeg Dèbbauts engagement nog meer nadruk doordat retro
spectief ook ouder werk werd gekocht.
In de aankooplijst van de ‘sluitingsjaren’ 1995 tot 2002 keren 
deze kunstenaars vooral in 1995 nog uitgebreid terug. Er zijn 
ook retrospectieve aankopen bij : van Jan Vercruysse vermeldt 
de lijst verschillende werken uit de jaren zeventig en tachtig, 
en van Reinhard Mucha komen twee werken uit 1983 voor, 
Ohne Titel (WüJfrath Wo) en Ohne Titel (Oberhausen). Een 
andere opvallende retrospectieve aankoop van een kunste
naar van dezelfde generatie is Blauer Bunker (1984) van 
Thomas Schütte. In 1996 volgden nog twee kleurenfoto’s 
van Bustamante uit 1991; in 1997 nog een werk van Mucha, 
Vechta uit 1982, en twee werken uit 1986 van Niek Kemps. 
De aankoop in'1998 van twee werken uit de jaren tachtig van 
Fortuyn/O’Brien vormt zowat het laatste spoor van dit hoofd
stuk in de collectievorming. Het afsluiten daarvan spoorde 
zeker ook met Dèbbauts beslissing om de (jongere) conser
vatoren meer bij het aankoopbeleid te betrekken. In de hui
dige collectieopstelling blijft dit ‘hoofdstuk Debbaut’ een 
verhoudingsgewijs geïsoleerde episode, die niet of slechts zeer 
voorzichtig op andere collectieonderdelen betrokken wordt. 
Dat valt het meest op in een ruimte die werken van Didier 
Vermeiren, Allan McCollum, Niek Kemps en Jan Vercruysse 
groepeert.
Het Van Abbe heeft in de betreffende periode ook een aantal 
belangwekkende retrospectieve aankopen van oudere 
kunstenaarsgeneraties gedaan. De bekendste aanwinst is na
tuurlijk het in 1997 gekochte schilderij Proun P23 no.6, een 
van de weinige olieverfschilderijen van El Lissitzky. Verder 
treffen we ook verschillende interessante aankopen aan uit de 
jaren zestig en zeventig. Op de tentoonstelling hangt Subject 
Matter (1967-1968), een tekstwerk op doek van John 
Baldessari, naast het in een hoek opgestelde B 42300010 =35= 
=45x46= (1974) van André Cadere, een typisch ‘Cadere- 
stokje’ in zwart, wit, geel en blauw dat pas vorig jaar werd 
aangekocht. Het krijgt in de verzameling het gezelschap van 
twee andere ‘stokjes’ die in 1998 werden gekocht; daardoor 
kan het Van Abbe in principe de verschillende presentatie
wijzen die deze objecten toelaten (leunend tegen de muur, 
liggend op de grond, horizontaal aan de muur hangend) naast 
elkaar tonen. Verder werden enkele dia- en filmwerken van 
Marcel Broodthaers gekocht, en drie werken uit de jaren 1960 
tot 1962 van de Nederlandse ‘Nul’-kunstenaar Henk Peeters. 
In een minder directe zin zou men ook ALMOLE van Carl 
Andre als een retrospectieve aankoop kunnen beschouwen, 
al gaat het om een werk uit 2002. De vijftien meter lange rij 
driehoekige aluminiumblokken wordt in de tentoonstelling 
gecombineerd met een corner piece van Dan Flavin.
Het Van Abbemuseum heeft uit dezelfde periode ook een paar 
film- en video-ensembles gekocht. Zo beschikt men sinds het 
jaar 2000 over de hele collectie video’s en films (25 stuks) 
die Bruce Nauman op het einde van de jaren zestig maakte in 
zijn atelier, en waarin hij een noot op een viool speelt, een bal
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Anita Witek 13103-19/04 2003

Art Brussels 04104-0804] 2003

Gallery artists 30 | 04-2806 2003

gallery hours: Wed — Sat, 12 — 7 pm

galEriE p
rue des Eperomniers 71 Gpoormakersstraal I Bruxelles 1000 Brussel

I. +32.2 542 il 121E +32.2 648 20 721 Email galerle_p@pliunecnm.lie | hHp.//www.galeriep.be

15-3 T/M 19-4 
ZHUANG HONG YI
LU LUO

4-5 T/M 1-6 
ART PRIMEUR

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

CENTRUM BEELDENDE KUNST
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT WWW.CBKDORDRECHT.NL
T 078-6314689, F 078-6315343, E CBK@DORDRECHT.NL

MET UERK VAN 21 JONGE, PAS AFGESTUDEERDE KUNSTENAARS UIT NEDERLAND EN ITALIË
CURATOREN: TOOS ARENDS, JEANBERNARD KOEMAN, KRIEN CLEVIS, GABRIËL LESTER, NATHALIE ZONNENBERG, JACOPO BENCI (IT), 
LORENZO BENEDETTI (IT), ËIACINTO DI PIETRANTONIO (IT).

LOCATIE: ENERGIEHUIS, NOORDENDIJK 148 TE DORDRECHT

I.S.M. STICHTING ART PRIMEUR

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR, DONDERDAG 12-21 UUR, EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 12-17 UUR

Dordrecht

De Schone Kunsten I galerie
13 Vm29 maart 2003

open
do t/m za 13 * 17 uur
en op afspraak

Madeleine Barton
n (collages)

nieuwe locatie!
(nabij Teylers Museum)

ILY PROPORTION
Donkere Spaarne 32-zw 
2011 JH Haarlem 
T: 023 525 80 73 
E: kruijswi@jur.uva.nl

DEWEER 
ART 
GALLERY

Deweer Art Gallery presenteert de one-man shows

“Thomas Lange I 1983-2003”
8 februari - 23 maart 2003
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“Christoph Fink - Atlas of Movements 
an application for Deweer Art Gallery”
29 maart - 25 mei 2003 - (gesloten op zo. 20.4 en op do. 1.5)

“Johan Tahon - 9”
12 april - 25 mei 2003 - (gesloten op zo. 20.4 en op do. 1.5)

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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tussen de vloer en het plafond kaatst, op het lijntje van een 
met tape afgeplakt vierkant loopt, of nog een andere 
obsessief-verveelde handeling verricht. Een vergelijkbare 
aankoop verzamelt een hele collectie video’s en films uit de 
jaren zeventig en tachtig van Ulay & Abramovic - overge
zet op laserdisk.
Bij de werken die ‘jong’ gekocht werden, zijn ook enkele 
opmerkelijke video- of filminstallaties. De opvallendste zijn 
Autochthonous Alien (1995) van Tony Oursler, If 6 was 9 
van Eija-Liisa Ahtila, Vexation Island (1997) van Rodney 
Graham, Five Easy Pieces (1995) van Steve McQueen en 
Between Darkness and Light (after William Blake) (1997) 
van Douglas Gordon. De aankoop van Gordon, die nog en
kele keren op de lijst voorkomt, dateert van afgelopen jaar. 
Verder werden in 1995 en 1997 verschillende werken van 
Marijke van Warmerdam gekocht.
Bij de ruimtevullende installaties vinden we Categorical 
Imperative and Morgue (1999) van Mike Kelley, die nog en
kele keren op de aankooplijst 1995-2002 voorkomt, en de in
stallatie Reserve (1996) van Ann Hamilton. Het gaat in beide 
gevallen om overblijfselen van tentoonstellingen die tijdens de 
verbouwing op de entr 'acte-locatie aan de Vonderweg werden 
georganiseerd. Net zoals de meeste videoinstallaties zijn deze 
werken niet opgenomen in de openingstentoonstelling.
Van twee Eindhovense kunstenaars met bovenregionale kwa
liteiten haalde het Van Abbe omvangrijke ensembles in huis. 
Het ensemble van Henk Visch, waaronder veel werk op pa
pier, kreeg het museum in 1996 in eigendomsoverdracht van 
de Gemeente Eindhoven. Het ensemble van John Körmeling 
kocht men zelf aan: in 2000 werden in één keer 32 werken op 
papier verworven, en in 2002 volgden enkele kleine maquet
tes en grotere werken, waaronder de flikkerende neon- 
installatie HI HA, die thans - met uitzicht op de binnenvij ver - 
in de openingstentoonstelling te zien is. De aankooplijst be
vat verder werk van Rineke Dijkstra (zes foto’s uit 1992-1993, 
gekocht in 1999), twee schilderijen van Michael Raedecker 
(kismet uit 1999 en pitch uit 2000), en ook enkele aankopen 
van Matt Mullican.
In de openingstentoonstelling zijn alvast enkele bijdragen te 
zien aan het AnnLee-project dat in 1999 door Pierre Huyghe 
en Philippe Parreno werd opgestart onder de titel No Ghost 
Just a Shell. In 1999 kochten Huyghe en Parreno de rechten 
op van het Manga-figuurtje AnnLee, dat daarmee ‘gered’ werd 
uit de klauwen van een Japans bedrijf dat haar voor een vluch
tig bestaan in de wereld van de computerspelletjes en de teken
filmindustrie had voorbestemd (zie daarover Sven Lütticken 
in De Witte Raaf ra. 90, maart-april 2000, pp. 33/35; alsook 
nr. 91, mei-juni 2000, pp. 13-14). Vervolgens vroeg het duo 
aan verschillende kunstenaars om het onbeschreven blad dat 
AnnLee was, te vullen met ideeën en verhalen. Achttien kun
stenaars hebben tot dusver aan de geschiedenis van AnnLee 
meegeschreven, in de vorm van video’s, sculpturen, installa
ties, posters en publicaties. De 26 werken waarin het project 
tot op heden resulteerde, werden in 2002 allemaal door het 
Van Abbemuseum aangekocht, een opvallend engagement ten 
aanzien van een dergelijk project. Bij de kunstenaars vinden 
we, naast Huyghe en Parreno zelf, onder andere Dominique

Jac.P. Thijsse, Waar wij wonen, 
uitgave Verkade’s Fabrieken NV, Zaandam, 1937

Gonzalez-Foerster, Joe Scanlan, Liam Gillick en M/M.
ALMOLE van Carl Andre en het ensemble No Ghost Just a 
Shell, beide aangekocht in 2002, vormen meteen ook de 
jongste opvallende aanwinsten die konden worden gerea
liseerd dankzij de steun van de Stichting Promotors 
Van Abbemuseum. Deze Stichting, die werd opgericht in 
1990 en vooral bedrijven groepeert, moet de mogelijkheden 
van het Van Abbe op het gebied van de collectievorming ver
der uitbreiden. Het initiatief is uniek voor Nederland, en toont 
aan dat private steun voor een minder mediageniek onderdeel 
van de museumwerking, namelijk de collectievorming, wel 
degelijk tot de mogelijkheden behoort. Bovendien blijkt dit 
op permanente basis én met discretie te kunnen gebeuren 
- zonder automodellen in de museumvitrines. Vanaf het jaar 
1989 zijn de aankopen van het Van Abbe voor eenderde gefi
nancierd door de Stichting. Voor de periode sinds de sluiting 
gaat het onder meer om verschillende werken van Jean-Marc 
Bustamante, grote installaties van Matt Mullican en Mike 
Kelley, het genoemde schilderij van El Lissitzky en het even
eens genoemde Vexation Island van Rodney Graham. (D.P.)

BONNEFANTOPIA. Het Bonnefantenmuseum in Maast
richt meldt met trots dat het de grootste museale aankoop 
ooit van een werk van Atelier Van Lieshout (AVL) heeft 
gedaan. Het betreffende werkstuk heet Bonnefantopia en 
werd speciaal ontworpen voor de koepelzaal van het mu
seum. Het is “een Maastrichtse variant” op Van Lieshouts 
Sportopia dat tijdens de Biënnale van Sâo Paulo getoond 
werd. Bonnefantopia is een opengewerkt bouwsel van één 
verdieping uit hout, steigermateriaal en gepolijst polyester 
waarin verschillende functies zijn ondergebracht: een wc, 
douche, keuken en luxe lounge-bed met speciale verlich
ting, muziek, sterke drank en een fitness- en SM-ruimte. 
Her en der verspreid hangen, hurken en liggen lichamen uit 
polyester. De installatie wordt aangevuld met een ensemble 
van elf werken die fungeren als “een soort catalogus van 
mogelijkheden, uit te voeren in Bonnefantopia”. In het 
voorjaar van 2002 verwierf het Bonnefantenmuseum van 
AVL al twee elektrisch aangedreven relaxfauteuils met 
minibar. Ze kunnen gebruikt worden voor een knus, com
fortabel en interactief museumbezoek. (D.N.)
——,—,----—.— -----—-- ------ ---------
Publicaties

HET NEDERLANDS LANDSCHAP/KAARTEN VAN 
AMSTERDAM. Het Nationaal Archief in Den Haag en het 
Gemeentearchief in Amsterdam verzorgden eind 2002 beide 
een tentoonstelling van een deel van hun collectie. Het Natio
naal Archief greep zijn tweehonderdjarig bestaan aan om met 
kaarten, foto’s en andere documenten de geschiedenis van 
het Nederlandse landschap te laten zien; het Amsterdamse 
Gemeentearchief toonde honderd overzichtskaarten van de 
stad, gemaakt tussen 1866 en 2000. Tentoonstellingen maken 
met archiefmateriaal is een complexe onderneming, zeker als 
dit materiaal bijna uitsluitend uit kaarten bestaat. De moei
lijkheid van het kaartlezen leidt niet voor niets tot de spreek
woordelijke echtelijke vakantieruzies, uitgevochten op de 
voorbank van de auto. Kaarten kunnen een schat aan infor
matie bieden, maar de meeste mensen hebben uitleg nodig, 
zeker wanneer het historische plannen en kaarten betreft.
Beide archieven hadden hier op de tentoonstelling rekening 
mee gehouden. Het Amsterdamse Gemeentearchief koos voor 
een chronologische presentatie die uitleg verschafte over de 
verschillende soorten kaarten die er van de stad bestaan, met 
speciale aandacht voor bijzondere details op de kaarten. De 
andere tentoonstelling, Op zoek naar het ideale land. Reis 
door 200 jaar Nederlands landschap, liet naast de carto
grafische weergave van het landschap ook de verbeelding van 
het landschap zien in films en boeken, op foto’s, affiches en 
schilderijen. De zorgvuldige uitwerking van dit concept le
verde interessante nevenschikkingen op. Vanuit het oogpunt 
van de infrastructuur bijvoorbeeld is het ‘ideale land’ een goed 
ontsloten land: studie- en ontwerpkaarten getuigen van de 
plannen voor het rechttrekken van een oude landweg of het 
ontwerp van een nieuwe brug, en een oorkonde herinnert aan 
de feestelijke opening van een spoorlijn. Deze infrastructurele 
verbeteringen verkortten de reistijd en zorgden voor de

GALERIE MEERT RIHOUX
van 28 februari tot en met 26 april HANNE DARBOVEN

Mitarbeiter und Freunde 1988 — Das Jahr 1993

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00

NEW Gerry Clara
Goeie De Bruyn 
Koenraad Dedobbeleer 
HAP
Goddy Leye 
Clémentine Roy 
Derk Thijs 
Kristof Van Gestel 
Hans Verhaegen

4 mei > 8 juni 2003 De, nieuwe NETWERK GALERIJ zie:
www.netwerkgalerij.be

ISON DE MARIJKE SCHREURS
"KAMER MOZAÏEK"

week-ends van 15-16 en 22-23 maart
van 2 tot 7pm, met doorlopende vernissage

t+f 02/534 18 69 - marijkeschreurshouse@chello.be - www.marijke

D
e W

itte Raaf 102 • m
aart-april 2003

475 Van volxemlaan - B 1190 Brussels OuS 3 7

http://www.netwerkgalerij.be
mailto:marijkeschreurshouse@chello.be
http://www.marijke


Curating the Library
Interdisciplinaire lezingenreeks #1

vanaf 13.03.2003

Telkens op een donderdag 
19 uur
Kleine Zaal
Tickets € 3

13.03.2003

Moritz Küng (CH)
Curator en initiatiefnemer van het project

Richard Venlet (B)
Kunstenaar, Brussel
In het kader van de opstelling van zijn werk 
in deSingel

Paul Robbrecht (B)
Architect, Gent

27.03.2003

Nicolas Bourriaud (F)
Co-directeur Palais de Tokyo, Parijs

In het kader van de architectuurtentoonstel- 
ling 'Lacaton & Vassal, Bordeaux-Parijs' 
(verantwoordelijk voor de verbouwing van 
het Palais de Tokyo, Parijs)

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst
in huis 
hebban
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Lieven De Cauter (B)
Cultuurfilosoof, Brussel
Medeauteur van 'Het kleine Lexicon van 
het vlaams (Architectuur-) Landschap’, 
de agenda 2003 van deSingel

24.04.2003
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Aaron Betsky (USA)
Directeur Nederlands Architectuur Instituut, 
Rotterdam
In het kader van de architectuurtentoonstel- 
ling 'Kees Christiaanse KCAP-ASTOC, 
Rotterdam/Köln' in deSingel

£ Filiep Tacq (B)
H Grafisch ontwerper, GentI In het kader van zijn onderzoeksproject

‘re-questioning the book' aan de Jan Van
B Eyck Academie, Maastricht

ƒ L- '
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Tobias Rehberger (D)
Kunstenaar, Frankfurt am Main
In het kader van zijn solotentoonstelling in de |
Galerie Micheline Szwajcer, Antwerpen «
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KUNSTIIHUS

mimük In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, 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 (7 Euro per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
tarieven.

HetS.M.A.K. te 

Gent (België) is 

een museum voor 

hedendaagse kunst 

met internationale 

uitstraling.

De uitgebreide collectie 

van het S.M.A.K. 

verzamelt werken 

van toonaangevende 

internationale en 

Belgische kunstenaars. 

Het tentoonstellings- 

beleid kenmerkt zich 

door vernieuwing en 

dynamiek.
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.desingel.be

Curating the Library geniet de bijzondere steun van 
Copyright bookshop (Antwerpen-Gent) en Ambassade de 
France (Brussel).
deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap, 
de provincie en de stad Antwerpen.

AGFA 4 □ Knacks De Standaard 6
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STEDELUK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST GENT

Om de bezieler van het S.M.A.K., 
dhr. Jan Hoet, op te volgen, zoeken wij een 
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Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars):
T 0 2 2 4 7 97 1 0. U vraagt naar Inge
E info@kunstinhuis.be

Deze persoon zal het museum leiden, instaan voor 

het tentoonstellingsprogramma en de collectie 

consolideren en verder uitbouwen.

De kandidaat beantwoordt aan volgend profiel:
• minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie 

binnen een organisatie of projecten 

m.b.t. internationale hedendaagse kunst

• minstens 5 jaar ervaring met het organiseren van 

tentoonstellingen van internationale hedendaagse kunst

• brede persoonlijke visie op internationale 

kunstontwikkelingen en dito museumbeleid

• goede managementvaardigheden (organisatietalent, 

leiden en motiveren)

• goede communicatie, zowel intern als extern 

(pers, overheden, publieke forum, sponsors, 

internationale kunstwereld)
• universitaire studies (bjj voorkeur Kunstgeschiedenis)
• vloeiend in Engels en een uitstekende kennis van "het 

Nederlands (of bereidheid de kennis van het Nederlands 

te verwerven binnen het jaar van indiensttreding)

* passieve kennis van het Frans en het Duits

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

Meer info over deze 
vacature en het museum 
vindt u op onze website;
www.smak.be

Wij verwachten uw kandidatuur, bij voorkeur met curriculum vitae, 
vóór 30 april 2003.
Zenden naar: S.M.A.K. vzw. Dhr. Sas van Rouveroij, Voorzitter 
p/a Citadelpark, B-9000 Gent (Belgium).

3 8

http://www.desing
desingel.be
mailto:info@kunstinhuis.be
http://www.smak.be


bereikbaarheid van gebieden die voordien nauwelijks begaan
baar waren. Maar de mentale consequenties waren minstens 
zo ingrijpend. De infrastructuur maakte het mogelijk één ‘ide
aal’ Nederland te creëren. In de populaire boeken van natuur- 
onderwijzer Jac. P. Thijsse, zoals Waar wij wonen (1937), is 
heel Nederland binnen handbereik: de bloeiende rozen in het 
duin op Schouwen, de zonnedauw op de Drentse heide en de 
fossielen op de Sint-Pietersberg in Limburg. Thijsses beschrij
vingen lezen als een aaneenschakeling van de toeristische 
routes van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 
(ANWB), die werd opgericht in 1883. Toen al voorzag de 
ANWB in een landelijk netwerk van fietsroutes met bijbeho
rende faciliteiten. In speciale ANWB-hotels konden fietsers 
uitrusten, en waren er verbandtrommels en hulpkisten met 
reparatiespullen. Fietskaarten, richtingaanwijzers en een club
blad leerden mensen op ontdekkingsreis te gaan in eigen land. 
De toeristische blik legde de basis voor een nationaal gevoel. 
In het jubileumboek van het Nationaal Archief is de opzet 
van de tentoonstelling niet overgenomen, al is er veel gebruik 
gemaakt van hetzelfde beeldmateriaal. In Nederland in de 
maak, landschap tussen verleden en toekomst ligt de nadruk 
op de ruimtelijke ingrepen in het landschap. De ontwerpen 
daarvoor worden behandeld in drie interviews (met 
landschapsarchitecten Dirk Sijmons en Eric Luiten, en steden
bouwkundige Joost Schrijnen) en drie thematische hoofdstak
ken: over het water (de beheersing daarvan door dijken, 
inpolderingen en controle over het waterpeil), de ontsluiting 
(door kanalen, spoor- en autowegen) en de ordening van het 
landschap (door veenafgravingen, stedenbouw, inpolderingen 
en de ruilverkaveling in het agrarisch gebied). In elk hoofd
stuk wordt een aantal projecten of gebeurtenissen beschreven 
en geïllustreerd.
Hoewel de teksten vlot geschreven zijn en de ene afbeelding 
nog mooier is dan de andere, biedt het boek veel minder dan 
de tentoonstelling inzicht in de geschiedenis van het land
schap en in de aard en drijfveren van het menselijk ingrijpen. 
Ten eerste zijn de teksten zo beknopt dat ze veel weg hebben 
van samenvattingen van telkens tweehonderd j aar geschiede
nis. Ze beperken zich tot algemeenheden, zoals het feit dat de 
ANWB “initiatiefnemer [is] tot allerlei vormen van hulp- en 
dienstverlening aan de verkeersdeelnemers”, terwijl die hulp
en dienstverlening in de tentoonstelling op de meest concrete 
manier te zien was, tot aan het fietsenreparatiekistje toe. Daar
naast sluiten tekst en beeldverhaal slecht op elkaar aan. In het 
hoofdstuk over de Hollandse Waterlinie bijvoorbeeld ontbreekt 
een kaart waarop de linie in zijn geheel te zien is. Er staat wel 
een foto van de rivier de Zaan “als verbindingsweg door 
Zaandam”, maar het blijft onduidelijk wat dit beeld met de 
Waterlinie te maken heeft. Bij de tekst over de watersnood
ramp in Zeeland (1953) staat een prachtige kaart afgebeeld 
van Walcheren uit 1811, waarop de vestingwallen van Middel
burg en alle buitenplaatsen op het eiland zijn ingetekend, zo 
nauwkeurig dat zelfs de paden in de landschapstuinen te zien 
zijn. Zo mooi en informatief de kaart ook is, ze voegt niets 
toe aan het verhaal over de ramp. Ten slotte zijn de bijschrif
ten weinig behulpzaam bij het lezen van de kaarten en plan
nen. Manuscriptkaart van Grote Weg nr. 7 die door het dorp 

Zwijndrecht loopt, omstreeks 1819, staat er bij een minutieus 
getekend bovenaanzicht van Zwijndrecht op pagina 166. We 
zien hoe het doorgaand verkeer dat per veer vanaf Dordrecht 
bij Zwijndrecht aankwam, dwars door de dorpskern geleid werd, 
waar ‘Grote Weg nr. 7’ twee keer een bocht van negentig gra
den maakte. Wie goed kijkt, ziet echter ook hoe met potlood 
een nieuw tracé over de bestaande bebouwing werd geprojec
teerd, om de bochten uit de weg te halen. Het verkeer bestond 
toentertijd natuurlijk alleen nog uit karren en koetsen, maar 
kennelijk was er anno 1819 ook behoefte aan een efficiënte 
doorstroming. Door het ontbreken van dergelijke uitleg bij de 
illustraties is de informatiewaarde van het beeldmateriaal al
leen toegankelijk voor de geoefende kaartlezer, in plaats van 
het grotere publiek waar dit boek voor bedoeld is.
Bij de catalogus van de tentoonstelling in het Amsterdamse 
Gemeentearchief geldt het omgekeerde. Kaarten van 
Amsterdam 1866-2000 heeft in de eerste plaats een 
onderzoeksdoel, maar zal zeker een groter publiek van kaart
en Amsterdamliefhebbers bereiken. Het is een catalogus van 
alle overzichtskaarten van de stad tussen 1866 en 2000 die 
zich in de belangrijkste kaartcollecties bevinden (zoals het 
Gemeentearchief en de Universiteitsbibliotheek). Tot dusver 
waren onderzoekers aangewezen op de niet-geïllustreerde en 
alleen nog antiquarisch verkrijgbare Catalogus van 
Amsterdamsche plattegronden uit 1934, van Arnold E. d’Ailly. 
De nieuwe catalogus bevat 204 catalogusnummers, allemaal 
geïllustreerd met een kleurenafbeelding van de hele kaart en 
eventueel een detail. De kaarten zijn chronologisch gerang
schikt op de eerste uitgaven. Daarbij worden de herdrukken 
en vervolguitgaven vermeld, zodat in een oogopslag te zien 
is of, hoe vaak en wanneer een kaart heruitgegeven werd. 
Over een aantal jaren zal het deel verschijnen met alle 
overzichtskaarten van 1544 tot 1865.
Tot nu toe was er in de geschiedenis van de cartografie vooral 
aandacht voor die vroege periode. Na de val van Antwerpen 
in 1585 werd Amsterdam de toonaangevende stad in Europa 
op het gebied van de kaartproductie. Toch is volgens Mare 
Hameleers, auteur van de catalogus, de periode vanaf de ne
gentiende eeuw minstens zo interessant. In de afgelopen 
honderdvijftig jaar werd namelijk negentig procent van het 
huidige bebouwingsoppervlak van de stad gerealiseerd. Deze 
exponentiële groei had natuurlijk grote gevolgen voor het 
kaartbeeld en de kaartproductie. Het jaartal 1866 is een veel
zeggende scheidslijn: het uitbreidingsplan van 1866 door 
stadsingenieur Jacobus van Niftrik was het eerste waarbij de 
stad zich bevrijdde van haar zeventiende-eeuwse vesting, en 
wijken kreeg buiten de Singelgracht. De kaart van Van Niftrik 
is even groot als diens ambities. Op het linnen doek van ruim 
drie bij vier meter is een groene parkgordel rondom de oude 
stad geprojecteerd, met stervormige pleinen, statige boule
vards en villaparken. Om dit plan te kunnen uitvoeren, had de 
gemeente op grote schaal grond moeten onteigenen, onder 
meer van alle florerende molenbedrijven rondom de stad. In 
zijn inleidend essay concludeert Vincent van Rossem dan ook 
dat alle lof die Van Niftrik van (stedenbouw)historici krijgt 
toegezwaaid, als zou hij een visionair en kunstzinnig ontwerp 
hebben gemaakt, vrij kortzichtig is. Amsterdam zat financieel 

totaal aan de grond. Niet voor niets noemde de burgemeester 
het plan “eene phantasie van een ambtenaar”. Pas in 1875 
ontwierp de directeur van Publieke Werken J. Kalff een uit
breidingsplan dat wel rekening hield met de bestaande 
eigendomsverhoudingen, en dat het bestaande patroon van 
de poldersloten rondom de stad als uitgangspunt nam: de slo
ten werden wegen, de percelen ertussen woonblokken. Met 
dit ontwerp kon de stad zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk 
uitbreiden, en de bevolkingsgroei in goede banen leiden.
De kaarten die dergelijke uitbreidingsplannen tonen, vormen 
echter maar een fractie van het aanbod. Om te beginnen zijn 
er de topografische kaarten waarmee bewoners en bezoekers 
de weg kunnen vinden. Ze variëren van de simpele bleek- 
oranje Citoplan-plattegrond, waarop alle straten en tramlijnen 
staan aangegeven, en die vanaf 1912 tientallen malen werd 
herdrukt, tot de uitbundig geïllustreerde plattegrond die 
Stemler uitgaf ter gelegenheid van de Internationale Kolo
niale Tentoonstelling van 1883. Hierop staan de honderdvijftig 
belangrijkste gebouwen van Amsterdam in opstand getekend, 
waardoor een interessant inzicht wordt geboden in het zelf
beeld van de stad. Het is opvallend dat Amsterdam in de eer
ste plaats als een moderne, negentiende-eeuwse stad wordt 
gepresenteerd. Naast enkele historische hoogtepunten, zoals 
het Paleis op de Dam of de Waag, gaat vooral veel aandacht 
naar de nieuwbouw - het Aquarium, het Panoramagebouw, 
de Nederlandse Bank. Op een heruitgave van de Stemler-kaart 
uit 1889 staan op de kaartrand 34 puien van winkels, fabrie
ken, hotels en zwemgelegenheden. Dit soort afbeeldingen 
brengt de moderne negentiende-eeuwse stad bijzonder dicht
bij. Ze zijn heerlijk om op te turen, en de catalogus wijst ook 
op allerlei grappige details, zoals het feit dat de ingetekende 
trein die over het 'Hollandsche Spoor’ naar Zaandam ver
trekt, op de derde uitgave met enige wagons verlengd is. Je 
ziet de tekenaar bijna voor je, terwijl hij de stoomwolk die uit 
de schoorsteenpijp blaast nog even aanzet, om de groei van 
het spoorwegverkeer in de nieuwste editie mee te nemen.
Terwijl bewoners en bezoekers vooral bekend zijn met de to
pografische kaarten, nemen juist de thematische kaarten vanaf 
de negentiende eeuw een grote vlucht. Kaarten werden ge
bruikt om onderzoeksgegevens te registreren. Op de kaart van 
de Gezondheidsdienst (1898) staan de locaties van de huizen 
waar mazelen, difterie of tyfus heerst. De afdeling Stads
ontwikkeling (1952-1963) maakte kaarten waarop bijvoor
beeld de saneringsgebieden in de oude buitenwijken staan 
aangegeven, of alle slagerijen in de stad, of, ten behoeve van 
de brandweer, alle schouwburgen, concertzalen en bioscopen. 
Op de kaarten van het Grondbedrijf (1973-1996) is te zien 
welke gebieden in de stad particulier eigendom zijn en waar 
de grond in erfpacht is uitgegeven. Elke pagina van Kaarten 
van Amsterdam biedt weer een nieuwe blik op de stad. Je zou 
bijna gaan geloven dat de stad controleerbaar en stuurbaar is 
- het ziet er zo verleidelijk overzichtelijk uit, die wandeling 
door de straten vanachter hét bureau.
Mare Hameleers, Kaarten van Amsterdam 1866-2000, werd 
in 2002 uitgegeven door Uitgeverij Thoth (Prins Hendrik- 
laan 13,1404 Bussum, 035/694.41.44) in samenwerking met 
het Gemeentearchief Amsterdam. ISBN 90-6868-317-9.

KORAALBERG
ART GALLERY
HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN
Woensdag - Zaterdag 14.00-18.00

info@koraalberg.be
Tel/Fax 32(0)3.226.06.30

www.koraalberg.be

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

ACTUELE FOTOGRAFIE groepsexpositie

JOE DUGGAN - KATRIEN VERMEIRE 
GREET VLEGELS - JEM SOUTHAM 
17/04/2003 - 24/05/2003

BRS9<E& DIRK DE BRUYCKER
Non-objective paintings

Lostraat 33 - 9850 MERENDREE
Tel/Fax : 09/371.93.19 - Mob : 0475/27.23.83

E-mail : lucas.debruycker@pi.be - Web : http://netlash.com/lucas-fine-arts

2 - 30 maart
vrijdag t/m maandag 14-19u

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

6 maart -12 april 2003 H ENT IE VAN DER MERWE 
17 april - 24 mei 2003 EDWARD LIPSKI

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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From: Dutch Art Institute, Artez
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Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media
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Slow Down Slow/Down Slow/Dc
Dirk Braeckman
Anders Thorén
Peter Tscherkassky

J
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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.

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

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstitute0dutchartinstitute.nl
W www.dutchartinstitute.nl

curator: Martijn Verhoeven

14 maart t/m 20 april 2003 
opening donderdag 13 maart vanaf 17.00 uur

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie

SLOW/DOWN VIDEOAVOND 
donderdag 20 maart 20.00 uur 
met videowerken van o.a.
Hanspeter Ammann, Boris Gerets en Yael Bartana

MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53
3012 BM Rotterdam 
t/f 010 2130991 www.mkgalerie.nl 
open wo t/m zo 13 -18 uur

SLOW/DOWN wordt georganiseerd
in het kader van de Foto Biënnale Rotterdam 2003

wittenburgergracht 313 
1018 ZL amsterdam 
tel. 020-6206433 
fax 020-6381630 
office@artdffairs.net 
www.artaffairs.net

cs
N

IJ-tunnel

Art Affairs

Piet Heintunnel
DE HALLEN HAARLEM

08/03-04/05

04/04-08/04

john Hilliard, 

‘the less said the better’ 

nieuw fotowerk

art Brussels, stand 3a-02

Boris Juergen
Mikhailov Teller

ja-ji■Bet l"p-0, . • ».

solo: katrin korfmann 

groep: dieter appelt 

sjoerd buisman 

greg colson 

ewerdt hilgemann 

jan van munster 

fotografie, sculptuur, objecten
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‘Case History’
Het sociale verval in Rusland 
fotografisch gedocumenteerd

‘Mârchenstüberl’
Herinneringsbeelden van een 
beroemde modefotograaf

openingstijden art Brussels: 
3 april, preview 14-16 uur, 
vernissage 16-23 uur 
4-8 april, 12-20 uur 
gsm: +31-6-21281428

openingstijden art affairs: 
di t/m za 13-1 8 uur 

Ie zondag v/d maand 
14-17 uur 

en volgens afspraak

5 april t/m 9 juni

De Hallen, Haarlem
023 511 57 75 / www.dehallen.com

4 o

dutchartinstitute0dutchartinstitute.nl
http://www.dutchartinstitute.nl
MKgalerie.nl
http://www.mkgalerie.nl
mailto:office@artdffairs.net
http://www.artaffairs.net
http://www.dehallen.com


Florike van Egmond, Nederland in de maak. Landschap tus
sen verleden en toekomst, verscheen in 2002 bij Waanders 
Uitgevers, Postbus 1129, 8001 BC Zwolle (038/465.86.28; 
www.waanders.nl). ISBN 90-400-8740-7. (Petra Brouwer)

HERZOG & DE MEURON - NATURAL HISTORY. 
“We hebben grotendeels de idee gevolgd zoals die is voor
gesteld door Kurt Forster, de initiatiefnemer van het pro
ject, en de curator Philip Ursprung. Zij hebben de tentoon
stelling opgevat naar het voorbeeld van de klassieke opstel
ling in natuurhistorische musea. We hebben ons archief als 
een Wunderkammer voor de geïnteresseerde toeschouwer 
opengesteld en de inhoud ervan naar de tentoonstellings
ruimte overgebracht. Aangezien architectuur zelf niet ten
toongesteld kan worden, zijn we gedwongen daar telkens 
weer substituten voor te vinden. ”
Met dit opmerkelijk gedweeë statement beëindigen de 
Zwitserse architecten Jacques Herzog en Pierre de Meuron 
hun eigen tekst Just Waste - welgeteld vier alinea’s lang - 
in het boek Herzog & De Meuron — Natural History. Het 
boek is in feite de catalogus van de tentoonstelling 
Archaeology of the Mind waarover de passage spreekt, en is 
volledig in dezelfde natuurhistorische lijn opgevat als de 
tentoonstelling. Waar de tentoonstelling de werkstukken van 
H&deM onderbracht in een hedendaagse versie van de oude 
rariteitenkabinetten vol gerubriceerde curiosa, gebruikt het 
boek dit materiaal als achtergrond voor een reeks essays en 
interviews.
Het boek Natural History is in alle opzichten opgevat als een 
briljant kleinood: zwartlinnen ingebonden rug, zwarte cover 
met enkele silhouetten in diepdruk, eerbiedwaardig zwaar 
papier en een leeslint. Het is verdeeld in zes secties die elk 
aan een dubbel thema zijn opgehangen, zoals “imprints & 
moulds”, “stacking & compression”, enzovoort. Elk hoofd
stuk begint met een kort interview met Herzog & de Meuron, 
waarin het betreffende thema aan bod komt. Naast het inter
view worden per thema een aantal stukken uit het archief van 
de architecten voorgesteld: fantastische werkmaquettes, tech
nische modellen op ware grootte, foto’s van kunst en kunste
naars, enzovoort. Daarna volgen telkens een aantal essays van 
historici, wetenschappers, kunst- en architectuurtheoretici. 
Deze gaan soms over de architecten (Herzog & de Meuron 
and Gerhard Richter’s Atlas, p. 201), maar ze kunnen net zo 
goed het fenomeen van wervelstromingen op nanoschaal uit
eenzetten (On Vortices, p. 118). Het boek sluit af met een zeer 
beknopt overzicht van de projecten en gebouwen van H&deM. 
De projecten 1 tot en met 205 worden getoond met telkens 
één afbeelding en de basisgegevens. .
Het resultaat van dit alles is een prachtige en aanstekelijke 
uitgave, die zich expliciet over het ‘wezen’ van architectuur 
wil buigen zonder één echt architectuurplan te tonen. Ana
loog aan de gerealiseerde bouwwerken van Herzog & de 
Meuron zelf, handelt het boek veeleer over een uitgekiende 
wisselwerking tussen materie (het fenomenologische) en poë
zie (het conceptuele). Het gebruikelijke maatschappelijke dis
cours over bouwkunst blijft achterwege. Door die afstande
lijke positie ten opzichte van de eigen discipline lijkt het boek,
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Herzog & de Meuron
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Evolutie van maquettes voor hét project Prada Tokyo, Aoyama, Tokio, 
2000-2001 (realisatie 2003)

hét als de tentoonstelling, gebaseerd op het Herzog & 
De Meuron-credo dat architectuur alleen kan worden tentoon
gesteld en voorgesteld Via een substituut. Het Zwitserse duo 
ging nóg verder, en weigerde om zelf hun eigen mentale ar
chéologie öp te stellen voor hét boek. Zij zijn immers archi- 
tecten, geen schrijvers. Voor het schrijven schakelen ze dus 
historici, wetenschappers, kunst- en architectuurtheoretici in. 
Maar terwijl déze vorm van ghostwriting voor de tentoon
stelling wellicht éen zéér plausibele invalshoek opleverde, leidt 
dit in het boek soms tot herhalingen, éen gebrekkige samen
hang en een pijnlijk sacrale toon.
Hoe klassiek hét boek zich óók voordoet - door de referentie 
aan boeken over evolutieleer en natuurlijke historie — hét is 
overduidelijk een hedendaags collageboek geworden. Auteurs

met verschillende achtergronden schrijven over verschillende 
onderwerpen, maar dan wel binnen één kader dat alles sa
menhang moet geven. Dat kader bestaat in dit geval niet zo
zeer uit de bouwwerken van H&deM, maar uit hun stelling- 
name dat architectuur beschouwd moet worden als een uni
verseel aanvoelen gebaseerd op materie en zintuigelijkheid 
- architectuur als fenomenologische verleiding. Het is pre
cies deze eigenschap die sommige projecten van de twee ar
chitecten een onweerlegbare evidentie geeft. Zonder enige 
twijfel ligt de coherentie van de recente tentoonstelling in het 
vergelijkbare appeal van de archiefstukken en de toegevoegde 
objecten. Maar in het boek verliest dit idee zijn synthetiserend 
vermogen. Uiteindelijk gaat alles in het boek over fenomeno
logie, maar bij het bekijken van de essays blijkt die noemer 
zo rekbaar dat de auteurslijst leest als de studiefolder van een 
universiteit: van scheepsbouwingenieur tot landbouwingenieur 
en historicus. En in tegenstelling tot de gebouwen kan het 
bóék niet bogen op een programmatische en organisatorische 
samenhang. Het essay over de wervelstromingen op nano
schaal is dan ook niet de enige vreemde eend. De opdeling 
van de essays in thematische hoofdstakken is erg betwist
baar; Verschillende auteurs halen de relatie aan tassen H&deM 
en Joseph Beuys, zonder dat daar verder iets mee gebeurt. 
Een aantal van de artikels trekt de fenomenologische lijn door 
tot intellectualistische beslommeringen over leven en dood. 
Natural History verstikt bij momenten haar eigen onderwerp 
- de architectuur - in interdisciplinaire en' bloedeloze beschou
wingen over kunst of populaire natuurwetenschap.
Niettegenstaande het problematische karakter van een aantal 
essays en de holle esthetisch-filosofische samenhang, blijft 
het overzicht echter indruk maken door het werkmateriaal en 
het intellectuele potentieel ervan. Dat heeft zéker met de ac
centen van Herzog & De Meuron te maken, maar nog meer 
met het feit dat het boek een poging is om de materialistische 
richting binnen de hedendaagse architectuur op te vatten als 
de uitkomst van een evolutionaire geschiedenis. De essays in 
dit boek trachten dan wel op -krakkemikkige wijze het re
cente verloop van deze geschiedenis bloot te leggen, maar 
onder andere de uiteenzettingen en objecten van H&deM 
laten zien hoe deze geschiedenis vorm krijgt in de vlucht 
van de architect voor zijn zelfgeschapen canon. Natural 
History maakt duidelijk dat juist die gedwongen evolutie 
het H&deM-bureau bij momenten het meest begeerde sta
tuut binnen de hedendaagse architectaurpraktijk oplevert: 
dat van architectuurlaboratorium.
De tentoonstelling Herzog & De Meuron, Archeology of the 
Mind loopt nog tot 6 april in het Canadian Centre for 
Architecture in Montréal (www.cca.qc.ca) en is in de herfst 
van 2004 te zien in het NAi (Rotterdam). Het boek Herzog 
& De Meuron - Natural History (red. Philip Ursprung) werd 
in 2002 uitgegeven door Lars Muller Publishers (P.O. Box 
912, 5401 Baden, Zwitserland; 056/430.17.40; www.lars- 
mueller-publishers.com) in samenwerking met het Canadian 
Centre for Architecture (CCA) van Montréal, dat het 
tentoonstellingsproject organiseerde. ISBN 3-907078-85-3 
(Engels); 3-907078-86-1 (Frans); 3-907078-84-5 (Duits). 
(Dries Vande Velde)

5 t/m 27 april 2003 3 mei t/m 15 juni 2003

JEAN BILQUIN JAN VAN EDEN
ART SINGEL 100 http://www.artxs.nl

Singel 100, 1015 AD Amsterdam, Tel. +31(020) 6257764, E-mail: galerie@artxs.nl 
Woensdag t/m zaterdag van 13 - 17:30 uur en 1ste zondag v/d maand van 14-17 uur en op afspraak

R Struycken
Wandkleden 2002
15 maart tm 26 april 2003

KunstRAI 2003

opening zaterdag 15 maart 17.00 - 19.00 uur
8 tm 11 mei 2003
opening woensdag 7 mei 18.00 - 22.00 uur

Galérie de Expeditie Leliegracht 47
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam

T 020 - 620 47 58
F 020 - 624 62 20

wo tm vr 11 00 - 18.00 uur 
za 14.00 - 18.00 uur

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

( atelierfoto’s van 
ïn dialoog met werken van

Yves BEAUMONT 
Rönny DELRUE 
Christophe DENYS 
Eddy DE VOS

Lieven NOLLET

Jus JUCHTMANS 
Didier MAHIEU 
Johan TAHON 

Marc VANDERLEENEN

OPENBARING
i.s.m. Florent BEX & Dries VERSTRAETE

16feb -19 april

ArtBrussels - stand 4 C - 22

OPEN : DO. VR. ZA. 14_18U MUSEUMLAAN 16_B 9831 DEURLE TEL 09 282 77 93_E-MAIL grusenmeyerart@pandora.be
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PRO TEST. Afgelopen zomer werden bij kunstinstellingen 
in Keulen exemplaren uitgedeeld van een krantje met de titel 
Kölner Extrablatt, waarin op pseudo-tabloidachtige wijze 
aandacht werd gevraagd voor de dreigende afbraak van het 
Josef-Haubrich-Forum, waarvan de Kunsthalle en de 
Kölnischer Kunstverein deel uitmaakten. Het initiatief van 
het krantje lag bij Rosemarie Trockel en enkele medestan
ders; Trockel organiseerde ook een heuse protestdemonstratie 
bij het Forum, waarop Udo Kier een tekst voorlas'. Deze de
monstratie werd als performance onder de titel Manus Spleen 2 
op video vastgelegd. Eind vorig jaar verscheen bovendien 
Trockels kunstenaarsboek Pro Test, de meeste pagina’s wor
den in beslag genomen door lijsten met handtekeningen die 
op de protestdemonstratie zijn ingevuld; deze ouderwetse 
petitie wordt aangevuld met de tekst van Kiers rede, waarvan 
de zinnen als een soort gekantelde ondertitels op de linker- 
rand van de linkerpagina’s en de rechterrand van de rechter
pagina’s voorbijlopen. In het midden van het boek staan zwart
witte videostills van de Demo', daarna krijgen we weer hand
tekeningen en de tekst van Kiers rede, maar nu in het Engels. 
De indruk van een overweldigend aantal handtekeningen is 
misleidend: het zijn er slechts enkele tientallen, die steeds 
worden herhaald.
De tekst begint met de erkenning dat het protest te laat komt; 
de gemeentepolitiek had al lang besloten om het Forum af te 
breken, hetgeen vlak na de protestdemonstratie dan ook is 
gebeurd. Op de vrijgekomen plek moet een nieuw kunst
centrum komen dat een combinatie van instellingen zal huis
vesten, met naast de Kunsthalle en Kunstverein nog een 
volkenkundig museum en een museum voor middeleeuwse 
kunst. Maar, vragen Kier en Trockel, komt protest niet altijd 
te laat? Juist daarom zou protest nog nodig zijn; “Wir protest- 
ieren, gerade weil Protest machtpolitisch keine Rolle mehr 
spielt und gerade weil all die Stimmen, die zumindest in der 
Kölner Kunsthalle noch hier und da einen Ort hatten, keirien 
Einfluss auf sogenannte politische Entscheidungen mehr 
haben. Wir protestieren gegen die Chancenlosigkeit von Pro
test und dennoch und trotzdem gegen den Abriss der Kölner 
Kunsthalle.” Kier stelt dat deze Überraschungs- 
demonstration een herinnering is aan de tijd na mei ’68; in 
het Kölner Extrablatt namen Trockel en consorten een wa
zige foto op van Beuys en Klaus Staeck die in 1970 op de 
deur van de Kunsthalle klopten om de daar plaatsvindende 
kunstbeurs te verstoren. De Keulse kunstwereld associeert 
de Kunsthalle en de Kunstverein met dergelijke legenda
rische manifestaties van de neoavant-garde; in 1998 vond 
in de Kunsthalle nog de tentoonstelling Mai 98 plaats, die 
de connectie tussen kunst van de jaren negentig en de 
neoavant-garde van de late jaren zestig trachtte te leggen. 
Wie die tijd niet heeft meegemaakt en ver van het collec
tieve geheugen van de Keulse kunstwereld staat, zag de 
afgelopen jaren vooral een nogal versleten complex uit de 
nadagen van de 'Wirtschafts-wunderzeit, dat eerder de trut
tige moderniteit van het naoorlogse Duitsland suggereerde 
dan de omwenteling die zich voltrok toen het gebouw net 
geopend was.

Nieuwe Publicaties

■ Alain Accardo, Le petit-bourgeois gentilhomme. La 
moyermisation de la société. Editions Labor, Bruxelles, 2003. 
ISBN 2-5040-1752-4
■ Lara Almarcegui, Demolitions, Wastelands, Allotment 
Gardens, Etablissements d’en face Projects, Brussel, 2003. 
ISBN 90-77299-01-07
■ Ariella Azoulay, Death’s Showcase. The Power of Image 
in Contemporary Democracy, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2003. ISBN 0-262-51133-9
■ Mardges Bacon, Le Corbusier in America. Travels in the 
Land of the Timid, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2003. 
ISBN 0-262-52342-6
■ Hugo Ball, Tristan Tzara e.a., Een avond in Cabaret 
Voltaire, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2003.
ISBN 90-75697-75-9
■ Ivo Blom, Jean Desmet (1875-1956) and the Early Dutch 
Film Trade, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003. 
ISBN 90-5356-463-2
■ Pierre Bourdieu, Images d’Algérie. Une affinité élective, 
Actes Sud - Institut du Monde arabe - Camera Austria, Arles, 
2003. ISBN 2-7427-4136-4
■ Camera Obscura, Camera Lucida. Essays in Honor of 
Annette Michelson, red. Richard Allen en Malcolm Turvey, 
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003.
ISBN 90-5356-494-2
■ Yael Davids, No Object, Artimo, Amsterdam, 2003.
ISBN 90-75380-21-6 '
■ Douwe Draaisma, De metaforenmachine. Een geschiedenis 
van het geheugen, Historische Uitgeverij, Groningen, 2003. 
ISBN 90-6554-489-5

Niettemin had deze slijtage geen reden hoeven zijn voor af
braak; het achterstallige onderhoud lijkt voor de gemeente
politiek slechts een alibi te zijn geweest om met een 
‘prestigieuze’ nieuwbouw meerdere vliegen in een klap te 
slaan. Zo werkt gemeentelijke cultuurpolitiek in het tijdperk 
van McGuggenheim en city-marketing. Er is geen reden 
waarom de Kunstverein en Kunsthalle na een renovatie niet 
weer hadden kunnen functioneren, net zoals de Schamhart- 
vleugel van het Gemeentemuseum in Den Haag. De vergelij
king met Amsterdam dringt zich echter nog meer op: ook daar 
heeft de gemeente een culturele instelling laten verslonzen, 
om haar ten slotte te grabbel te gooien; maar in Amsterdam 
leidde een minder anachronistisch kunstenaarsprotest, via een 
petitiewebsite en een e-mailbombardement, tot effectieve 
politieke druk. Als protest per definitie té laat is, slaagt het er 
soms toch in de klok een beetje terug te draaien. In Keulen 
was dat in theorie ook mogelijk geweest, maar men was wel 
héél erg te laat. De Kunsthalle-actie zou beschouwd kunnen 
worden als een vrijblijvende poging van Trockel om haar 
politieke street credibility op te krikken, maar dat het protest

■ De Rijke & De Rooij, Spaces and Films 1998-2002, NAi 
Uitgevers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-70149-87-7
■ Future Cinema. The Cinematic Imaginary After Film, red. 
Jeffrey Shaw en Peter Weibel, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2003. ISBN 0-262-69286-4
■ Oliver Grau, Virtual Art. From Illusion to Immersion, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2003. ISBN 0-262-07241-6
■ Information Is Alive. Art and Theory on Archiving and 
Retrieving data, red. Joke Brouwer en Arjen Mulder, NAi 
Uitgevers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-310-9
■ Kunst in crisis, red. Rutger Wolfson, Prometheus, Amster
dam, 2003. ISBN 90-446-0133-4
■ Jean-Luc Moulène, Editions Hazan, Paris, 2002.
ISBN 2-85025-806-7
■ MVRD V Reads, red. Veronique Patteeuw, NAi Uitgevers, 
Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-287-0
■ Marcel Odenbach, Blenden/Blinds, red. Joan Müller en 
Nicolaus Schafhausen, Lukas & Sternberg, New York - Ber
lin, 2003. ISBN 0-9711193-8-4
■ Reality Machines. Het alledaagse weerspiegeld in 
hedendaagse Nederlandse architectuur, fotografie en 
vormgeving, red. Pauline Terreehorst en Liinda Vlassenrood, 
NAI Uitgevers’, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-290-0
■ De magnetische tijd. Videokunst in Nederland 1970-1985, 
red. Jeroen Boomgaard en Bart Rutten, NAi Uitgevers, Rot
terdam, 2003. ISBN 90-5662-298-6
■ Van Abbemuseum. Het Collectieboek, red. Jan Debbaut en 
Monique Verhuist, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2002.
ISBN 90-70149-84-2 

als politieke daad inderdaad veel te laat kwam en in dat op
zicht dus vrijblijvend was, betekent nog niet dat het geen an
dere waarde heeft. Als reflectie op de mogelijkheden en on
mogelijkheden van protest zet het in ieder geval tot nadenken 
aan, en misschien zelfs tot handelen.
Pro Test van Rosemarie Trockel verscheen in 2002 bij Verlag 
der Buchhandlung Walther König, Ehrenstr. 4,50672 Keulen 
(0221/20.59.6-0; www.buchhandlung-walther-koenig.de). 
ISBN 3-88375-604-0. (Sven Lütticken)

Coördinator: Dirk Pültau
Medewerkers: Petra Brouwer, Rixt Hoekstra, Ilse Kuijken, 
Sven Lütticken, David Nolens, Silvia Rottenberg, Sven 
Sterken, Vladimir Stissi, Lieven Van Den Abeele, Dries 
Vande Velde.

De Morgen
een performance van Lars Eijssen 
15 maart 2003

22 februari - 29 maart 2003 Jennifer Petterson

Nakitu Minayashi
Casco editie 2003

5 april -10 mei 2003 Armando Andrade Tudela
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the bakery annet gelink

Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | telr+31.20.330 20 66 | tax:+31.20.33020 65 | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

"AMBROSIA”
Karel DIERICKX in de kapel op het Campo-Santo 

van 22 maart tot 21 april 2003

10 MAART-23 MAART
Een kunsteducatief project van Henry Alles

i.s.m. OAB 
in het kader van 

'Kunst uit de Kias'

29 MAART - 27 APRIL
Gerard Janssen. Frank Jan v.d. Laan. Emmie Muller en 

Siree v.d. Velde. Tekeningententoonstelling in het hele pand. 
Opening 29 maart om 14.00 uur door Toos Arends.

'LEENTJEBUUR'

'TEKENINGEN'
Opening: vrijdag 21 maart om 19.30u
Expo: vrijdag van 14.00 tót 19.00u. Zaterdag en zondag van 11.00 tot 19.00u.
Andere dagen na afspraak voor groepen
Uitgaven: cahier/catal. "Ambrosia" (7,00€), ets op 25ex."Purgatoria" (220,00€)

▲ Cultureel Comité Sint-Amandsberg - tel.: 09-225.49.18 - 0475-85.54.53 fax: 09-225.55.71 I 
e-mail: cultcomite@hotmail.com |

Campo-Santo kapel, Antwerpsesteenweg, 9040 Gent/St-Amandsberg L

30 APRIL - 4 MEI
Maxi&Moritz. Dineke Oosting

en
, Anja Teske
Hoogtepunt op koninginnedag.

REALE BUTTERBROTE

S Y 8
podium voor hedendaagse kunst 
openingstijden za & zo 13.00 - 17.00

Kunsthuis SYB
Hoofdstraat 70
9244 CP Beetsterzwaag
Telefoon: 0512 382376

Postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag
www.kunsthuissyb.nl
Email: info@kunsthuissyb.nl
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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 eenEuropees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. .. Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt. Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (49,57 EUR) of een abonne
ment voor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen vanNederlandse 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 kunstenaar(s) 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

Aalst

■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Stationsstraat 17- 9300Aalst 
© 0475/33.75.66 - do-za 13-17u 
* “Fantasia y Realidad Latina” - Laura 
Cohen, Marcos Lopez, Javier Silva, 
Ricardo Gomez - fotografie [tot 12/4] 
■ Galerie Denise Van De Velde 
Tragel 7- 9300Aalst
<D053/70.04.65 - do-za 14u30-18u
* “Imponderabilia” - Yves Velter [tot 29/3]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
0053/71.06.46 - wo-za 13-18u
• “Connect” - Mo Becha, Regine 
Schumann [tot 20/3]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
0053/41.37/19-do-za 14-18uw 10u30- 
13u30
>“TotheEndofEarth”-MikkoPaakkola 
- schilderijen/Heli Mâki-Arvela - schil
derijen [tot 15/3] * Ignace Van Ingelgom 
[-Z3 tot -/5]
■ Netwerk Galerij
De Ridderstraat28 -9300Aalst 
0053/70.97.73 - wo-za 14-18u 
• "Dialogica" - Els Vanden Meersch, 
Karin Hanssen, Yves Vanpevenaege, 
Katleen Vermeir.WemerCuvelier, Carlo 
Mistiaen, Paul Gees, Leen Voet, Philippe 
Tonnard,ChristophFink... [18/3 tot 13/4] 
• “New. Groepstentoonstelling” - HAP, 
Clémentine Roy, Kristof Van Gestel, 
KoenraadDedobbeleer, Goeie De Bruyn. 
DerkThijs,Gerry’ Clara, Hans Verhaegen, 
Goddy Leye [4/5 tot 76]
■ Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten
Capucienenlaan 8 - 9300Aalst 
0053/73.24.70-di-vrlO-2Iuza 10-16u 
>LutgardeDeGendt,MiekeEveraet[tot 
5/4]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018Antwerpen 
003/216.30.28 - wo-za I4-18u
» Cindy Wright [tot 12/4]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24 -2018Antwerpen 
003/226.79.53 -zo 14-18u
► “Superstrings” - Ludo Mich [tot 6/4] • 
“9 studenten van de Rietveldakademie" 
[11 tot 13/4] » Gabriel Kousbroek [13/4 
tot 18/5]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74- 2000Antwerpen 
003/233.13.45 - do-zp 13u30-18u
• Frans Gentils, Jaymes Van Luppen, 
Cor Hageman [tot 30/3] • “Art Brussels 
2003” - kunstbeurs [4 tot 8/4] * Jan Van 
Riet [25/4 tot 76]
• deSingel Internationaal kunst

centrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen
003/248.28.28-di-zo 14-18u
• Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal 
- architectuur [tot 6/4] • “Op het grens
vlak van stedenbouw en architectuur” - 
Kees Christiaanse Architects & Planners 
[1/5 tot 15/6]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 
003/289.84.58-di-zoll-18u ,
• “Peep” - Alvin Booth [tot 31/3]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen
003/231.90.56-wo-za 14-18u
• “New Eye” - Ad de Jong [tot 3/5]

■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018Antwerpen 
0O3/247.24J9 - ma-vr9-17uzo 14-17u 
• “Cats & Dogs” - Greet De Gendt - 
fotografie [tot 23/3]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Veriatstraat 14 - 2000Antwerpen 
003/237.11.27- di-vr 10-18uza 12-18u
• Tobias Rehberger [21/3 tot 3/5]
■ KN 10
Korte Nieuwstraai10- 2000Antwerpen 
0014/41.46.48- do za-zo 14-17u
• “Cowboy” - Jurgen Duyck [tot 13/4]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 
003/240.64.30 - di-za 10-17u
• “Hedendaagse Marokkaanse creativi- 
teif’-YtoBarrada, Haam Kabbaj, Jamila 
Lamrani, Najia Mehadji, Batoul s'Himi 
[20/4 tot 10/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten (KMSKA)
Leopoldde Waelplaats-2000Antwerpen 
003/238.78.09 - di-zp 10-17u
• "FreeSpace 08” [29/3 tot 11/5]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30 - do-za 13-18u
• "Happy Birthday” - Kris Fierens [tot 
12/4] • Joe Duggan, Katrien Vermeire, 
Jem Southam, Greet Vlegels - fotografie 
[17/4 tot 24/5]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwer
pen
003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
* Dwin Versmesse - schilderijen [tot 27/ 
3] Hef Seynaeve - schilderijen [4 tot 24/ 
4] •JozefenJenneLucas,NicoleHantson 
- schilderijen, sculpturen [2 tot 22/5] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018Antwerpen 
003/238.81.66 - do-za 13-17u 
•"Superstructuur"-Dimitri Vangrunder- 
beek, Iris Bouwmeester, Paul van Osch, 
Lucy Rennenboog, Caroline Coolen, 
Anton Cotteleer [tot 29/3]
■ ModeMuseum Antwerpen 
(MoMu)
Natiorudestraat28 - 2000Antwerpen 
003/470.27.70
• Paul Boudens [7/2 tot 30/3] • “Selec
tie 1: Achter de schermen” [tot 4/4] • 
“Hedendaags Marokko” [12/4 tot -16] • 
“Patronen” [26/4 tot 10/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MuHKA)
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60 - di-zp 10-17u 
•"Collectiepresentatie, Belgische kunsf’ 
[tot 18/5] • “Realiteitshorizonten” [15/3 
tot 1/6]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 
003/237.20.19 - vr-za 13-18u
• “Société Anonyme J.F.K. Canard” [tot 
12/4]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
003/248.08.45 - do-za 14-18u
• “Heimaf ’ - Hildegard Schowerth [tot 
12/4] • “Through the Looking-Glass” - 
Karin Borghouts [17/4 tot 24/5]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 
003/248.08.71 - wo-za 14-18u 
>“GalleryUnderConstruction”-Sven ‘t 
Jolie,BjameMelgaard,JoëlleTuerlinckx, 
Erik van Lieshout [tot 12/4] • “Gallery 
Under Construction” - John Bock, Job 
Koelewijn,DennisTyfiis, Angel Vergara 
[17/4 tot 24/5]
■ Twenty/Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Ant
werpen 
003/226.26.20- do-zp 14-18u
• Dimitri Dumortier [15/3 tot 6/4] • Jen 
Gossé [25/4 tot 18/5]
■ Van Laere Contemporary Art
Veriatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17-di-vr 14-19uzal4-18u
• Hentie van der Merwe [tot 12/4] • 
Edward Lipski [17/4 tot 24/5]

Bragg__________________________

■ Hans Memlingmuseum
Mariastraat/Zonnekemeers - 8000 
Brugge
0050/44.66.44 - di-zp 10-17u
• Santa Mofokeng [2/7 tot 21/8]

Brussel

■ AD 46 (Galerie Jan Mot)
Dansaertstraat46-1000Brussel 
002/514.10.10 - za 14-18u30
• “During The Exhibition The Gallery 
WillBeOpen”-JonathanMonk [20/3 tot 
3/5] 
■ argos
Wetstraat 13 -1000 Brussel 
002/229.00.03- wo-za 14-19u 
• “The Blob/Bustutai"- Gert Verhoeven 
[tot 26/4] 
■ Atomium
Eeuwfeestlaan -1020Brussel 
002.475.47.77
“Atomes de verdure”-BobVerschueren 
[tot 31/3] • "Charleblitz" - Charlemagne 
Palestine [tot 31/12]
■ Center for Contemporary Non
Objective Art (CCNOA)
O.LV. Van Vaakstraat2 -1000Brussel 
002/502.69.12 - vr-zp 14-18u
I Willy de Sauter, Stephanie Paulus, Ane 
Vester [tot 20/4] * “Earwitness 2” - Jens 
Brand [2 tot 4/5]
■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan63 -1040Brussel 
0 02/735.05.31 - ma-vr 9-13u 14-17u 
za 13-18u
• Sue Williamson [24/4 tot 21/6]

■ CIVA,Fondationpourl’Architecture 
Kluisstraat55 -1050Brussel 
002/642.24.80 - di-zp 10u30-I8u30
• “Tuinen van René Pechère”/”Alfred 
Hardy(1900-1965)”-architectaur[l tot 
27/4]
■ Cotthem Gallery
Grote Markt 16-1000Brussel 
002/503.28.75 - wo+do+za-zp ll-13u 
12-19u vr ll-13u 14-22u
• “Fotinas del Inconsciente” - Pallares 
[tot 28/3] • ‘Windstil” - Zhang Huan, 
Thomas Hirschhorn, Anish Kapoor, 
Robert Longo, Shirin Neshat, Yukinori 
Yanagi, Michael Ray Charles, Antony 
Goicolea, Keith Sonnier, Yook Keun

Byung, Leo Copers [5/4 tot 30/5]
■ De Muelenaere & Lefevere Art 
Gallery
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel
0058/51.47.57- di-vr 14-18u
► Thomas Ritter [tot 21/3] • Emile Salkin 
- schilderijen, tekeningen [27/3 tot 23/5] 
■ Espace PhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
002/538.42.20 - di-zp 13-18u 
• Pol Pierart [tot 4/5]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
002/219.44.51 - wo-za 14-18u30 
> “Legal Space/Public Space: 1” [tot24/3]
■ Galerie Artiscope
St-Michielslaan 35 -1040Brussel 
002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
• “Art Brussels 2003” - kunstbeurs [4 tot 
8/4] » Peter Blake [5/4 tot 23/5]
■ Galerie Guy Ledune 
Louizalaan 74-1000Brussel 
002/514.09.99 - di-vr ll-18u30 za 14- 
18u30
• Michel Verjux [-/3 tot 75] 
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brus-

002/514.10.10 - do-za 14-18u30
• “Le plein” - Tino Sehgal [tot 29/3] • 
Pierre Bismuth [3/4 tot 17/5] 
■ Galerie Maurice Keitelman 
Strostraat 9 -1000Brussel 
002/511.35.80-wo-za 12-18u 
»“LisetteModeI(1901-1983)”-fotogra- 
fie [tot 29/3]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
002/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
• "Mitarbeiter und Freunde 1988 - Das 
Jahr 1993” - Hanne Darboven [tot 26/4] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
002/542.11.12 - di-za 12-19u 
►“AtHome. Urban Experiences”-Anita 
Witek [tot 19/4]
■ Gemeenschapscentrum De Mark- 
ten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel 
002/512,34.25 - di-zo 12-18u 
• "Vanitas" - Frank J.P.A. Castelyns, 
Jacques Charlier, Jean-Pierre Clément, 
LeoCopets,HenriCueco,WimDelvoye, 
PhilippeFavier, Jean Rustin, PierreSkira, 
Peter Greenaway... [tot 23/3] 
•Hallepoort

Zuidlaan -1000Brussel 
002/534.15.18 - di-zo 10-17u
• “Centre - Centrum. Foto’s over het 
leven inde stad” - Fred Barthes, Vincent 
Beeckman, Jean-Marc Bodson, Marina 
Cox, Marco Jacobs, Marc Ots, Marie- 
Françoise Plissait,... [tot 13/4]
■ Heizel - Paleis 3 & 4
Belgiëplein 1 -1020Brussel 
00800/30.007 
do-zo I2-20u ma 12-22u
• "ArtBrussels 2003” - kunstbeurs [4 tot 
8/4]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP) 
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
002/504.80.70 - ma-za 9u30-19u
• “Plages” - Corinne Lecot/”Objets” - 
Marianne Timperman, Jean-Claude 
Saudoyez, Jean-Pol Urbain [tôt 29/3] • 
“Electric” - Guillaume Liffran [21/2 tot 
5/4]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 
002/741.73.00 - di-zo 10-17u
• “De zonnetempel. Met Kuifje naar 
Peru" [21/3 tot 27/4]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 
002/508.32.11 - di-zo 10-17u
• ‘Wraks on Paper XXth Century” [tot 
30/3] ;
•LaMédiatine

Stokkelse Steenweg 45 -1200 Brussel 
002/761.27.52 -di-za 14-18u 
► Bodys Isek Kingelez [4/4 tot 18/5] 
■ La Verrière - Hermès 
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
002/511.20.62 - ma-za ll-18u
• Susanna Fritscher [tot 22/3]
■ Ie blac (Ie Beau Local d’Art 
Contemporain)
Vergniesstraat25 -1050Brussel 
002/502.38.30-di-za ll-18u 
► “Buddha Wants You” - Michael Dans 
[tot 5/4]
■ Les Témoins Oculistes
Vierde Augustusplein 11 -1040Brussel 
002/734.01.86 - vr-zo 14-19u 
>“Par-delàlepaysage”-SabineVoglaire, 
Laurette Atrux-Tallau, Laurence 
Dervaux, Ulla Hase, Jean-Lucien 
Guillaume [tot 23/3]
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
002/227.34.04- ma-za 10-18u 
* “L’objet de nos convoitises. La table” - 
Strapontin [tot 30/4]

■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat32 -1000Brussel 
002/512.27.26- di-za 14-18u 
► “Baptêmes” - Corinne Vanden Berghe 
[tot 22/3]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat86-1050Brussel 
002/649.86.65
di-zo 12-18u wo 12-21u
• “Antoine Courtens (1899-1969). Art 
deco ontwerper [tot 27/4]
■ Paleis voor Schone Kunsten-Palais
des Beaux Arts
Ravensteinstraat23 -1000Brussel 
002/507.82.00-di-zo 10-18u
• "Socialehuisvestingnaarhetmuseum" 
[20/3 tot l/6]>‘Revolution/Restoration” 
[7/3 tot 8/6] • “David Goldblatt Fifty- 
one Years 1948-1999”-fotografie [18/4 
tot 15/6]
■ Sint-Lukasgalerij 
Sint-Lukasstichting 
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
002/250.11.66 
ma-vr 10-17uza 13-17u
• “The Collector’s House” - Peter De 
Cupere [tot 22/3] • Gudny Rosa 
Ingimarsdottir [14/4 tot 17/5]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel 
002/279.45.10 - di-zp ll-18u 
>“KinMotonaBtussel (Kinshasa warmt 
Brussel op)” [6/5 tot 14/9]
■ Usagexteme
Oude Graanmarkt46 -1000Brussel 
002/502.68.09 - di-za 10-19u
• “Kroniek van de tegenwoordige tijd. 
Curator Georges Vercheval" - fotogra
fie, video [tot 24/5]
■ Vlaams Instituut voor het Zelfstan
dig Ondernemen
Kanselarijstraat 19 -1000Brussel 
002/227.49.60
di-vr ll-18u za-ZP 13-17u
• “Groeten uit Wallonië” [tot 23/3]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 
002/639.67.30 - di-za 12-18u 
• “TEFAF Maastricht’ - kunstbeurs [ 14 
tot 23/3] • “Art Brussels 2003” - kunst
beurs [4 tot 8/4] • “New Sculptures and 
The Woven Drawings” - Louise Bour- 
geois/”My Brother’s Gardens” - Hans 
Op de Beeck [27/3 tot 31/5]

Charleroi

■ Bâtiment Solvay BPS22
Boulevard Solvay22 - 6000 Charleroi 
0064/22.51.70 - do-zp 12-18u
► “Next Flag. Reexistencia cultural 
generalizada.CollectionHansBogatzke” 
-Fernando Alvim,BiliBidjocka, Willem 
Boshoff, Soly Cisse, William Kentridge, 
Goddy Leye, Ingrid Mwangi, Olu 
Oguibe, Toma Muteba Luntumbue... 
[15/3 tot 18/5]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
0071/43.58.10 - di-zp 10-18u
• “Man Ray intime”/”Rétrospective 
Marcel Lefrancq (1916-1974)”/Mary 
Mollo [tot 1/6]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340DammeSijsele 
00498/75.43.37-za-zo 10-12u 15-18u 
(dagelijks tijdens de zomer) 
“Ideoplasten-vervolglT’-Robert Kayser 
[tot 18/5]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5- 9800Deinze 
009/381.96.70 - di-vr I4-17u30 za-zo 
10-12ul4-17u
► “Verleidelijk verjaard industrieel erf
goed in Oost-Vlaanderen" [tot 20/4]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
009/282.77.93 - do-zo 14u-18u 
>‘X2)penbaring”-Yves Beaumont, Ronny 
Delrue, Denmark. Christophe Denys, 
Didier Mahieu, Marc Vanderleenen, 
Johan Tahon, Jus Juchtmans [tot 19/4] 
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
009/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo ll-17u
• “Switch. Over omkeerbaarheid' ’ - Elke 
Boon, Cel Crabeels, Bojan Fajfric, 
Damien Hirst, Igor & Svetlana 
Kopystiansky [tot 30/3] • “Tussenspel. 
VastecollectieennieuweaanwinstJoëlle 
Tuerlinckx" [5 tot 20/4] I “A Dhondt- 

Dhaenens Deurle Exhibition” - Gert 
Verhoeven [4/5 tot 22/6]

Deume ____

■ Zilvermuseum Sterckshof Provin
cie Antwerpen
Hooftvunderlei 160 - 2100Deume 
003/360.52.50 - di-zo 10-17u30 
• “Gentle Reminders” [tot 27/4] • “Het
Antwerps uiltje” [18/3 tot 8/6]

Diksmuide______________________  

■ Arta
Montanusstraat5 - 8600Diksmuide 
0051/58.31.54 - za-zo 13u30-19u 
• “Pure peinture. Biënnale voor jonge 
schilders”-RebeccaDufbort.TomJooris, 
Peter Joye, Peter Van Ammel, Anne 
Vanoutryve, Vadim Vosters [tot 6/4]

Dilbeek

■ Cultureel Centrum Dilbeek 
Kamerijklaan z/n -1700 Dilbeek 
002/466.20.30- ma-za 14-21u zo 9-20u
• “Provinciale Prijs Vlaams-Brabant 
2002. Woningbouw” - 51N4E, Els 
Claessens, Jo Crepain, Peter Kint, 
Robbrecht & Daem... [tot 30/3]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien(KOB)

In den Loten 3 - 4700 Eupen 
0087/56.01.10 - do-zo 14-18u
• “Cellules” - Ellen Brusselmans, Jan 
Van Imschoot [tot 6/4]

Gent

■ Caermersklooster - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrouwebroersstraat - 9000Gent 
009/269.29.10 - di-zo 10-17u
>“Stilleschilders”-MarioDeBrabandere, 
Ignace De Vos, Ilse D’Hollander, Alex 
Michels, Maryam Najd [tot 23/3] • “Pro
vinciale Prijs Vormgeving 2002” - 
Martine Gyselbrecht, Eric Sijmons, 
Sylvie Vandenhoucke, Luc Lemahieu, 
Johnny Bekaert... [20/3tot21/4]>‘Tmie 
Festival” [1 tot 11/5] • “Zona. Siberische 
gevangeniskampen” - Carl De Keyzer - 
fotografie [4/4 tot 8/6]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 
009/225.42.90
di-vr 12u30-18u za I4-17u
• “Prijs Van de Ven voor architectuur" 
[tot 5/4]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 
009/267.99.99 - di-zo 9u30-17u 
•"Tbens&Bataille interieurarchitecten”/ 
’’Gustav Beran. Ontwerpen in zilver" 
[29/3 tot 9/6]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 ■ 9000 Gent
0 09/222.00.33 - wo-vr 14-18u za 
10u30-18u30
• Lawrence Malstaf - installatie, 
performance [tot 12/4]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent 
009/233.01.91 dagelijks door het raam 
“Een woning voor Diogenes” - Marc 
Goethals [5/4 tot 18/5]
■ Kunst Nu - Vrienden van SMAK 
Citadelpark - 9000 Gent 
009/240.76.25
Pieter Vermeersch [tot 23Z3]
■ Lesaffre Gent
Onderbergen 76 A-9000Gent
0O9/22333.O6-ma-vr9-18uza9u3O-17u
• Damien Deceuninck, Hilde Van 
Wambeke, Jan Snauwaert [tot 21/3]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent 
009/216.35.95-di-vr 10-17uza-zo 13- 
17u
• “Collectie Art en Marge Brussel” [25/ 
4 tot 14/9]
■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 9000 Gent 
009/240.07.00- di-zo 10-18u 
>“MariaMagdalena”[tot6/4]>“Draksel 
2003” - boekenbeurs [26 tot 27/4]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK)
Citadelpark - 9000 Gent 
009/221.17.03 - di-zo 10-18u
• Jacques Charlier, Leo Copers [tot 13/4] • 
‘Time Festival”[l/5 tot l/6]l“Zomaareen 
verhaal” - Cai Guo-Qiang [29/3 tot 8/6]

Hasselt

■ CIAP (Culturele Informatie en Ac
tueel Prentenkabinet)
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
0011/22.53.21 - di-vr 12-18uzal4-I7u 
• Maik Bis [tot 26/4] * Annemie Van 
Kerckhoven, Marilou Van Lierop [2/5 
tot 14/6]
■ Zuivelmarkt 33 - Z33
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 
0011/29.59.60-di-za 10-17uzoI4-17u 
• “Return To The Dollhouse III” -
Christophe Coppens [tot 21/4] • 
‘Transzoo” - Filip van Dingenen [6/4 tot 
15/6]

Heist-op-den-Berg________________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg 
Bergstraat z/n -2220Heist-op-den-Berg 
0015/25.07.70 - ma-za 10-20u do 10- 
17uzpl2-20u
>‘RetrospectieveRikWegge[18/3tot 1/ 
4] • "Bergstraatsprookjes ‘Er was 
eens..[6 tot 21/4] • "Cuba-tentoon- 
stellingLaTravesia" [23 tot 30/4] > “pArt 
fi” [10/5 tot 1/6]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A-3550Heusden-Zolder 
0011/43.52.02-vr-za 14-21uzp 14-18u 
>“Precolumbiaansekunsf’/Frieda Sorber 
[tot 29/3]

Hingene________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54- 2880 
Hingene
003/889.57.05 - ma za-zo 14-19u
•Wim Coppieters - schilderijen, grafiek 
[tot 30/3] • “The French Connection” - 
Maurice Brams, Toon Haenen - sculptu
ren, schilderijen, tekeningen [6/4 tot 1/6]

Homu

■ Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise - 7301 Homu 
0065/65.21.21
‘Répliqués,reflets et merveilles.Charies- 
AlexandreLesueurenLeopolden Rudolf 
Blaschka”-aquarellen,glasmodellen[12/ 
4 tot 15/7]
■ MAC’S
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu
0065/65.21.21 - di-zp 10-18u
• “Le beau craps de la mémoire” - Giulio 
Paolini, Giuseppe Penone, Joachim Koes
ter, José-Maria Sicilia, Rodney 
Graham... [18/3 tot29/6]

Kasterlee

■ Frans Masereel Centrum 
Zaardendijk20 - 2460 Kasterlee 
.0014/85.22.52 - ma-vr 9-I2u 13-16u 
• “Jubileumtentoonstelling” [tot 5/4]

Knokke

■ Geukens & De Vil
Zeedijk 735 - 8300 Knokke 
0050/62.41.92 - za-zo ll-13u 14-I8u 
• Melissa Kretschmer, Cari Andre [tot 
31/3] • “Art Brussels 2003” - kunstbeurs 
- “Als das Kind noch Kind wat” - Marie- 
Jo Lafontaine/Carl Andre, Balthasar 
Burkhard, Philippe Cognée, Philippe De 
Gobert, Peter Lindbergh, Michel Mouffe 
[4 tot 8/4] • “Mer du Nord” - Muriel 
Emsens - fotografie [13/4 tot 4/5]
■ White-Out Studio
\LmBunnenIaan58A-8300Knokke-Heist 
0050/62.93.63 - za-zp 14-18u 
> Tilman [tot 27/4]

Kortrjjk

■ Art Concern
Handboogstraat 20 - 8500 Kortrijk 
0 051/61.32.91 - vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uzo 14-18u
•AnsNys [tot 30/3] 
■ Atelier De Gryse 
Gentsesteenweg 41 - 8500Kortrijk 
0056/22.41.87-wo-ma 10-12u 14-19u 
• André Navez - schilderijen [tot 22/4]
■ Cultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 
0056/21.78.63 - di-zo 14-18u
• Frans Devriese - fotografie [tot 10/4] * 
Rik Van Den Bussche - fotografie [12/4 
tot 8/5]
•

Groeninghestraat z/n - 8500 Kortrijk 
0056/25.78.92 - di-zo 10-12u 14-17u
• “Prijs voor Beeldende Kunst Provincie 
West-Vlaanderen 2002” - Katrien 
Vermeire, Sylvie Crutelle, Nick Ervinck 
[tot 13/4]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 -7100 La Louvière 
0064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo ll-18u
• “L’affiche chinoise 1921-2001"/‘Prix 
du concours d’images numériques. Bio- 
Fictions: du réel au pixel"P‛Inventèr" - 
Fabrice Praeger [tot 27/4]

Leuven__________

)

■ Openbare Bibliotheek Twee- 
bronnen
Rijschoolstraat4 - 3000Leuven 
0O16/2265.22-di-vrl3-18uza 12-17u 
• “Narcolepsy. Retrospectieve Dave 
McKean” [tot 20/4]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000Leuven 
0016/23.03.20 
ma-vr 10-18u zo 14-18u
• “In schijfjes” - Bram Vreven [tot 21/3]
• “Split & Pick Up” - Michaël Van den 
Abeele, Koen De Decker, Boris Rebetez, 
Gabriël Lester, Arnaud Hendrickx [25/4 
tot 6/6]

Liège___________________________

■ Centre Culturel Les Chiroux 
Place des Carmes 8 - 4000 Liège 
004/223.19.60 - di-za 13-18u 
>“Commun.Multiple”-StefanDeJaeger, 
Caroline Lavergne, Claire Mambourg, 
Emmanuelle Soulhié [tot 29/3]
■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000Liège 
004/221.41.91 - wo-za 15-I8u
• ‘Refuge” - Martine Cloots, Antoine 
Coulon, Thierry Decuypere, Antonio 
Gallego, Jozef Legrand, Sylvie Janssens 
deBisthoven.Reggy Timmermans. Beat
rijs Albers... [5/4 tot 10/5]

Lier

• Galerie Kusseneers
Baron Opsomerlaan 49 - 2500Lier 
003/491.98.00 - wo-vr 10-12u 14-17u 
za 14-18u
* “Five. De relativerende dubbelzinnig- 
heden van het beeld” - Wim Catrysse, 
Wim Delvoye, Fred Eerdekens, Ria 
Pacquée, Jan Van Imschoot [tot 12/4]

Lokeren

■ Cultureel Centrum Lokeren 
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren 
009/340.50.50 - ma-vr 10-12u I4-17u
DIneDeHandschutter-fotografie [tot 10/ 
4] • Johan De Poorter - fotografie [12/4
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Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain- 
la-Neuve
<D01W47.48.41
ma-vr 10-18uw 14-18u
• "Donation Meeùs. Artistes belges 
contemporains” - tekeningen [tot 30/3]

Loverval

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval
D071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18u
• Jean-Pierre Ransonnet [15Z3 tôt 19/4]

Mechelen ________________

■ Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang5-2800Mechelen 
<D015/29.40.00- di-zp 10-18u
• "Synesthetics. Pop & Art in Belgium” 
- Elke Boon, Stef Kamil Carlens, 
Eavesdropper, Dennis Tyfus, Maarten 
Vanden Abeele, Anne Mie Van 
Kerckhoven... [tot 30/3]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
<D015733.63.36 - vr-w 14-18u
• Riiko Sakkinen, Michael Sailstorfer 
[tot 15/4 (op afspraak)] • “Art Brussels 
2003” - Johan Creten - kunstbeurs [4 tot 
8/4] • “Russian Contemporary” - Sergey 
Bratkov [27/4 tot 22/6]

Menen _______________

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
<D056/53.23.63 - wo-w 14-18u 
I “Vu et compris” - Reinhart De Grendel 
- fotografie [15/3 tot 20/4] * Lieven 
Dermaut - tekeningen [26/4 tot 25/5]

Merendree

■ Galerie Lucas De Bruy cker 
Lostraat 33 - 9850Merendree 
D09/371.93.19 - vr-ma 14-19u
* "Non-objective Paintings 2000-2002” 
- Dirk De Bruycker [tot 30/3]

Mons

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8-7000Mons
D065/40.53.06-di-7a 12-18uw 10-18u
• Gao Xingjian [tot 30/3]

Morlanwelz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
<D064/21.21.93 - di-zo 10-18u
* “Cheminements. Livres illustrés, livres 
d’artistes, reliures de l’Atelier du Livre” 
[tot 21/3]

Namur

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14- 5000Namur 
®081/22.90.14 - dagelijks 12-18u 

► François Huon. Nathalie Doyen, Alain 
Bornain [tot 30/3]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere bvba
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke
D058/51.47.57-vr-zo 14-18u
* André Sprumont, Erwin Peeters [23/3 
tot 25/5]

Oostende________________________

■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthelling 11 -84000ostende 
D059/70.18.70- za-zo ll-18u
• Eugène Leroy - schilderijen, tekenin
gen [tot 13/4]
■ Pick’s Art
Christinastraat 99 - 8400 Oostende - do- 
vr 16u3O-19u za-zo 14-19u
•"Het water vloeit waar het vloeien wil” 
- Joost Colpaert - schilderijen [tot 6/4]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
D059/50.81.18 - di-zo 10-18u
• “Marines in confrontatie” - Gerhard 
Richter, Anselm Kiefer, Roger Raveel, 
Luc Tuymans... [5/4 tot -TT]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 8553 Otegem 
D056/64.4&93 
wo-do za-zo 14-18u vr9-12u 13-18u 
► ‘Thomas Lange-1983-2003” [tot23/3] 
I “Atlas of Movement An Application 
For Deweer Art Gallery - Otegem” -
Christoph Fink [30/3 tot 25/5]

Sint-Niklaas
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■ Vierkante Zaal & Annex 
Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas 
<D03/78O.36.77
ma-wo 19-21u za-zo 10-12u 14-17u
► 'Tekeningen van kinderen met naam” - 
Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Leo 
Copers, Jan Cox, Xavier De Cock, Ronny 
Delnie,RogerRaveel,WalterSwennen.. J 
"De acadmie van Charleroi” [tot 30/3]

Stavelot ____

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17 - 4970Stavelot 
D080/86.42.94 - vr-zo 14-19u 
► “Art Brussels 2003” [4 tot 8/4] • Brice 
Marden - grafiek [16/3 tot 25/5]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum
Gemeenteplein z/n -1853 Strombeek- 
Bever
D02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 
•"Jewels"[14/3tot 10/4]>Panamarenko 
[23/4 tot 6/6]

Tielt _______________________  

■ Cultureel Centrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
©051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u 
I Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
10/4] • Wouter Jamees-fotografie [12/4 
tot 8/5]
■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Tielt 
D0475/2&89.29 - do-za 15-18u
► Nina Haveman [tot 29/3]

Turnhout 

■ Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 
<D014/41.94.94-di-za 14-18uzo 10-12u 
14-18u
> “Het ezelsfeest”-Vaast Colson [tot21/3]

Waasmunster

■ Galerij van Kasteel van 
Blauwendael 
Kerkstraat 21 - 9250 Waasmunster 
Hilde Meewis, Renaat Ramon [23 tot 
30/3]

Wevelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem
© 056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
I Johan De Poorter-fotografie [tot 10/4] 
> Geert Rochus-fotografie [12/4 tot 8/5]

Zoersel

■ Lia Schelkens Sculpture Gallery - 
Tweede Natuur
Paardenmarkt 26 - 2980 Zoersel
®03/384.21.92 - zo 13-17u
► ‘Tweede Natuur in Schildehof ’ [12/4
tot-/6]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
D0241/180.71.04-di+dol0-17wo+vr 
10-20u za-zo U-17u
• “Adieu Avantgarde, Wilkommen zu 
Haus” - Roland Boden, Tobias & Rafael 
Danke, Martin Eder, Anton Henning... 
[tot 20/4] • “Johannes Wohnseifer. Into 
the Light" [10/5 tot 27/7]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4 -47551 Bedburg-Hau 
(D02824/9510-0
zo-do 10-18uvr 10-21u
• “Wolfgang Schulte (1911-1936)” - 
tekeningen [tot 9/4] • “Theo. Eine 
Retrospektive" [tot 27/4] • Martel 
Wiegand [27/4 tot 27/7] • ‘Bridges and 
Archives" - Tadashi Kawamata [11/5 tot 
26/10]

Bertin _______________

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
D030/202.093-0
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
► “Richard Artschwager. Sammlung
Deutsche Bank” [10/5 tot 6/7]
■ Vitra Design Museum Bertin
Kopenhagener Strasse58-10437Berlin 
<D0172/764.47.97- di-zo 10-20u 
► ‘Take a Seat. 200 jaar design- 
geschiedenis” [tot 22/6]
■ Haus der Kuituren der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 -10557
Berlin
<D030/39.78.71.75 - di-zo ll-20u
► “Disorientation. Zeitgenössische 
arabische Kunstproduktion” [20/3 tot 11/ 
5]
■ DAAD Galerie
Kurfiirstenstrasse 58 -10785Berlin 
®030/261.36.40- dagelijks 12u30-19u 
► "Lumenes" - José Antonio Orts [tot 
30/3]
■ Berlinische Galerie
Methfesselstrasse 28-48 -10965 Berlin 
D030/78.90.26.00 - di-zo 10-18u 
► Teh bin’s. Selbstbild, Menschenbild, 
Weltbild”[tot-/4]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin-
Tiergarten
D030/39.07.64)
ma 13-19u di-zo 10-19u
•"Rituale" [5/4 tot 11/5]

Bonn ________________

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn
<D0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
► “Petit Palais Paris. Glances into the 18th
Century” [tot 6/4] ► “Paul Klee in the 
Rhineland” [tot 9/6]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
D0228/69.39.36
di-zo ll-17udo ll-19u
» "Gültig?" - Peter Piller [tot 23/3] » 
"Encyclomania" - Mark Dion [tot 30/3] 

► Anny Oztiirk [16/4 tot 25/5] ► Henrik 
Hakansson [16/4 tot 27/7]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-ILehmbruck-Museum

Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
<DO2O3/283.26.30
di-za ll-17u zo 10-18u
► “Stephan vonHuene(1932-2000).  Tune 
the World” [tot 30/3] • Giinther Uecker 
-grafiek[tot4/5]>“WilhelmLehmbruck 
Stipendiaten 2001-2003” - Eva Maria 
Bogaert, Mark Formanek, Ruth van Ha- 
ren-Noman, Johanna Schwarz [13/4 tot 
11/5] ► “Wilhelm Lehmbruck. Zeich- 
nungen zum ‘Gestiirzten’” [tot 15/6] • 
“Licht & Schatten Spielplatz" [tot 20/7]

Düsseldorf _______________

■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 -40213Düsseldorf 
D0211/899.62.43-di-za 12-19uzoll-18u 
► “Compilation 1” - Rosa Barba, Jeanne 
Faust, Jennifer Nelson [tot 30/3]
■ K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
DO211/83.81.130 
di-zo 10-18u vrl0-20u 
► “Grosse Bilder. Malerei seit den 
siebzigerJahrenaus eigenen Bestanden” 
[29/3 tot 11/5]
■ K21 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
D0211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
► "Startkapital. Ausschnitte aus den 
Sammlungen Speck und Schürmann" 
[tot 27/4] ► Rodney Graham [tot 25/5]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Düsseldorf 
00211/89.962.60 - di-zo ll-18u 
► "Glass Culture in the Orient” [tot 6/4] ► 
“Enjoy More” - Jake & Dinos Chapman 
[tot 4/5] ► ‘The Endless Enigma. Dali and 
the Magician ofMultiple Meaning” [tot9/ 
6] » “Glass 1950-2000” [12/4 tot 3/8]

Emden ______________________

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
0021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zo 11-17u 
►“JeanTinguely (1925-1991). Stillstand 
gibt es nicht!” [tot 11/5]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen25 - 73728Esslingen 
00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo ll-18u
► “On Stage” - Birgit Brenner, Christoph 
Büchel, Janet Cardiff & George Bures 
Miller, Stefan Exler, Ross Sinclair, 
Rodney Graham... [tot 30/3]

Frankfurt______________________

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
► “Lieber Maier, male Mir.. Radikaler 
Realismus nach Picabia" - Luc Tuymans, 
Neo Rauch, Sigmar Polke, Martin Kip- 
penberger... [tot 6/4] ► “Grotesque!” - 
Lovis Corinth, Max Klinger, Paul Klee, 
Christian Jankowski, John Bock,... [27/3 
tot 9/6] ► “Visionen und Utopien. 
ArchitekturzeichnungenausdemMuseum 
of Modem Art, New York” [29/4 tot 3/8] 
■ Portikus
Schone Aussicht2 - 60311 Frankfurt am 
Main
0069/605.008.30
di-zo ll-18u wo ll-20u
► Louise Lawler [22/3 tot 27/4]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
0069/219.314.0 
di-vr 12-20u za-zo ll-18u
► "deutschemalereizweitausenddrei" - 
Jonathan Meese, Birgit Megerle, Klaus 
Merkel, Stefan Müller, Jutta Koether, 
Andreas Hofer... [tot 13/4]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumainkai43 - 60596 Frankfurt-am- 
Main
0069/21.23.84.71
di-zo 10-17u wp 10-20u
► “A New World Trade Center. Design 
Proposals” [tot 6/4] ► “Oscar Niemeyer. 
Eine Legende der Moderne” [tot 11/5]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
00511/32.45.94 
di-zo ll-17u wo ll-21u
► Luc Tuymans [tot 27/4] ► Walter 
Niedermayr [10/5 tot 22/6]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein 
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
006221/18.40.86
Erwin Bechtold [23/3 tot 11/5]

Karlsruhe_______________________  

■ Zentrum für Kunst und
Medientechnologie
Lorenzstrasse 19 - 76135 Karlsruhe 
0O721/81.OO.O-woll-2Oudo-zoll-18u 
► “Future Cinema. The Cinematic
Imaginary oafter Film” [tot 30/3]

Kassel ________________ ______  

■ Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
0O561/7O7.27.2O-di-zolO-18udolO-2Ou 
► Apex/The Name of the Game” - Ray 
Johnson [29/3 tot 18/5]

Köln

■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse39 - 50667Köln 
00221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
► “Richelieu( 1585-1642). Kunst, Macht 
und Poolitik" [tot 21/4] ► “Johann 
Barthold Jongkind. Ein Wegbereiter des 
Impressionismus" [tot 7/5]
■ Kathe-Koll witz Museum
Neumarkt 18-24 - 50667Köln 
00221/227.23.63
“Ewald Mataré (1887-1965). Das Bild 
des Menschen" [tot 4/5]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrape 1 - 50667Köln 
00221/221.223.79 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
► Peter Herrmann/Mapping the Studio I 
(FatChangeJohnCage)”-BruceNauman 
- video [tot 11/5] ► “Los Alamos” - 
William Eggleston-fotografie [tot 9/6] • 
Hans Peter Feldmann - retrospectieve 
[tot 15/6]
■ Museum für A ngewandte Kunst 
An der Rechtschide - 50667Köln 
00221/221.238.60 
di-zo ll-17u wo ll-20u
► “Ettore Sottsass & Associati” [tot 25/5]
■ Museum Schniitgen
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln 
00221/221.236.20 
di-vr 10u-16u za-zo llu-16u 
► “Gegenwart Mittelalter. Das Museum 
Schnütgen neu entdecken" [23/3 tot 6/7]
■ SK Stiftung Kultur, Kul turstiftung 
der Stadtsparkasse Köln
Im Mediapark 7- 50670 Köln 
00221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u 
►“L’après-midi”-SabinaFlora[totl 1/5] 
► “Chapalingas”-Rosalind Solomon [tot 
9/6]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100-50674 Köln 
00221/940.518-0
di-zo ll-17u do 11-2ÛU
► "Neuerwerbungen 1992bis2002” [tot 
23/3] ► “Samurai. Ideal und 
Wirklichkeif’/TrommelnderFreiheit” 
[5/4tot7/9]>“KunstKöln2003”-kunst- 
beurs [5 tot 9/4]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
00214/855.56-0
di ll-21u wo-zo ll-17u
► ‘Talking Pieces. Text und Bild in der 
neuen Kunst” [tot 20/4]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fur
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster 
00251/59.07.01 - di-zo 10-18u
► “Gesicht, Maske, Farbe. Frauenbilder 
des fiühen 20. Jahrhunderts” [tot 25/5]

Siegen__________________________

■ Museum fur Gegenwartskunst
Siegen
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
00271/405.77.10
► “Landschaften. August Sander und 
ThomasStruth" [tot 30/3] ► Zoe Leonard, 

Paul McCarthy [4/4 tot 28/9]

Weil am Rhein

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

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
005361/266.90
wo-za ll-18u di+zo ll-20u
► "PaintingPictures. MalereiundMedien 
imdigitalenZeitaltef’-FranzAckermann, 
Doug Aitken, Ben Edwards, Gary Hume, 
SarahMorris,LauraOwens, Lari Pittman, 
Michael Raedecker, Andreas Gursky... 
[tot 29/6]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de
Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière ■ 87120 Beaumont du
Lac
005.55.69.27.27- dagelijks 11-18u
► Erik Samakh, Franck Géérard [22/3 tôt
15/6]

Calais___________________________

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais 
003.21.46.77.10
di-zo 14-I8u
► “Fragments d’un discours social” - 
WemerBishof, Edouard Boubat, Robert 
Capa, Bruce Davidson, Franck Horvat, 
Gilles Peress, Marc Riboud... [tôt 13/4]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye ■ 44700 Carquefou
0O2.2&O1.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
► “Magnum Frac” - Laurent Moriceau/ 
’’Bel canto” - Béatrice Dacher [21/3 tôt 
1/6]

LOKAAL ANTWERPEN 
O1 E: antwerpen@lokaal01.org

Provinciestraat 287 
2018 Antwerpen 
T/F: +32 (0)3 2388166 
www.lokaal01.org

16 mei t/m 28 juni
Presentatie vrijdag.16 mei 20.00 u. (do. vr. za. geopend)

Bogaert 
Meers 
Eneman 
Kemper

Presentatie 16 mei 20.00 u. en zaterdag 17 mei van 13.00 tot 17.00 u.

Project: Bart Van Dijck
LOKAAL| BREDA

O1 E: breda@lokaal01.org

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

28 maart t/m 27 april
Presentatie 28 maart 20.00 u. (do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 u.) 
20 april gesloten

Martinique
Hildegard Schowerth
Koen Broucke
Bert Frings
Sven Van Kuijk

stroom
Spui 193-195 4e etage Den Haag 

open di tm za 12-17 uur

14 februari tm 26 april 2003

De stad, de kloof 
en de regels

‘Over de onmogelijkheid van het plannen’ 
registreren en ontwerpen 
in Belgrado en Den Haag 

atelier / presentatie / publicatie
ism Design Academy Eindhoven, Public Space, 

regie Wim Cuyvers 
en Jan van Eyck Academie Maastricht, 

regie Filiep Tacq

‘De onverdeelde stad... 
en haar gewillige beulen’ 

rapport en debatten
BAVO research

Toussaintkade 55 Den Haag 
open di tm za 12-17 uur

7 maart tm 5 april 2003

Petra van der Schoot
‘... en toen zag ik de zeebodem in de 

wolken weerspiegeld’
installatie

haags centrum voor beeldende kunst
Spui 193-195 t (*31) 70 365 89 85
2511 BN Den Haag f (*31) 70 361 79 62
Nederland e info@stroom.nl

www.stroom.nl
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Delme

galerijC.de vos
■ Centre d’art contemporain La 
Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme 
<D03.87.01.43.42 
wo-vr 14-18u ra-rp ll-18u
• "NewBarroco" - Delphine Coindet [tot 
11/5]

Dijon___________________________

■ Le Consortium, centre d’art 
contemporain
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon 
003.80.68.45.55 - di-za 14-18u
• “Consciousness, Meditation, Watcher 
On The Hills,2002” - On Kawara/De la 
mort II 1999-2002" - Rémy Zaugg [tot 
12/4]

Grenoble

museum Oud-Hospitaal Aalst 
‘Tapijtreiniging met dieptewerking’ 
22 maart -19 april

ART BRUSSELS
4 - 8 april 
bruno decré 
félix hannaert 
mikko paakkola 
jiri szeppan 
NGIP & j. van der borght 
dominiq V.D. wall.

galerij
félix hannaert 
hernandez-fernandez
13 april -17 mei

adres : oude gentbaan 295
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74

open: do-vr-za 14 -18 uur
‘ zo 10.30 - 13.30 uur

en na afspraak
internet : http://www.artsite.be/c.devos
e-mail: galcdevos@hotmail.com

■ CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
• Andreas Dobler [16/3 tot 1/6]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
004.92.07.73.80 - di-zo 14-19u
► Martin Walde, Virginie Barre, Jean- 
Baptiste Ganne, Arnaud Maguet [tot 
30/3] • Simon Starling, Saâdane Afif, 
Stéphane Albert, Karim Gmelloussi [19/ 
4 tot 15/6]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
001.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-zp 10-19u
• “Magritte” [tot 9/6]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38- 75003 
Paris
001.42.71.38.38 - wo-zp 14-19u
• "Mursollaici" - Nevin Aladag, 
Emmanuelle Antille,JohnM.Armloeder, 
Pipilotti Rist, Thomas Hirschhorn, 
Matthias Poledna, Christoph Draeger... 
[tot 30/3]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
001.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u
• “Louise Bourgeois - James Lee Byars.
1 1 disparat dans le silance total”/”Otto 
Dix(1891-1969).Dessinsd’uneguerreà 
l’autre” [tot 31/3] • “Roundelay” - Ugo 
Rondinone [tot 28/4] * "Lelivredepoche 
a 50 ans” [tot 5/5] • Philippe Starck - 
vormgeving [tot 12/5] • “Nicolas de 
Staël (1914-1955)” [tot 30/6]
■ Galerie Chantal Crousel
40, rue Quincampoix - 75004 Paris 
001.42.77.38.87 

Theo Derksen 'Homeless Images’ 
van 14 maart tot en met 30 april 2003

www.theoderksen.com

Sint-Lucaspassage

Karel 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 
gesloten van 5 tot en met 20 april 2003

<ü-zallu-13ül4u-19ü
• Bas Jan Ader [22/3 tot -/5]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
001.53.59.12.40-di-zpl3-19u
• ‘De Watteau à Ingres. Dessins fiançais 
du XVIIIè siècle du Rijksmuseum" [20/ 
3 tot 18/5] • “Another Way to Think the 
Painting. Pièces théâtralisées” - Franck 
Bragigand [17/4 tot 25/5]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris

,001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
• Moly Sabata [tot 21/4] • Jean-Pierre 
Khazem [30/4 tot 1/6))"Happy Victims” 
-KyoichiTsuzuki/FedericoPatellaniftot 
1/6]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16- 75009Paris 
0O1.4&74.95.38-di-zplO-17u4O 
► "François-Désiré & Emile Froment- 
Meurice (1802-1855/1837-1913). 
Orfèvres romantiques” [tot 15/6] 
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
001.53.19.88.10 
wo-vr 14-19u za-zo ll-19u
* "Haus/Raus-Aus" - Natacha Nisic [tôt 
18/5]
•Muséed’Art Moderne de la Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
001.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zp 10u-19u
• “Speaking in Tongues” - Steve 
McQueen/’Camera" - Chang Yung Ho, 
Wang Jian Wei, Yang Fudong [tot 23/3] 
■ Palais de Tokyo Site de création 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13-75116 
Paris
001.47.23.54.01 - dagelijks. 12-24u . 
I “Hardcore. Towards aNew Activism"- 
AAACorp., JotaCastro.MinervaCuevas, 

I Alain Declercq,Ocean Earth, Kendell 
Geers, Johan Grimonprez, Anri Sala, 
HenrikPlengeJakobsen... [tót 18/5] ' 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
00140.20.50.50- do-zo 9-18u ma+wo 
9-21u45
“Mémoires du visible. Cuivres ét 
estampesdelaChalcographieduLouvre” 
[tôt 14/4] • “Michel-Ange. Dessins du 
Louvre” [26/3 tôt 23/6] > “Chaouabtis. 
Dës travailleurs pharaoniques pour 
l'éternité” [tôt 30/6] • “Le Louvre en 
métamorphose.Photographiesdumusée" 
[tôt 29/9]

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

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
003.86.90.96.60-wo-zp 14-18u
• James Hyde [28/3 tot 7/6]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du I37è R.I. -29107Quimper 
002.98.55.55.77
di-za 10-18u zp 14-17u
• “En forme la forme” - Jean-Pierre
Gauthier, Olivie [29/3 tôt 8/6]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
003.26.05.78.32 - di-zp 14-18u
• Aernout M ik, Jean-François Texier [tôt 
23/3]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
002.99.2227.27-ma-vrl3u30-20u wo 
9-20uza 10-12u 13u30-18u
• Didier Courbot - fotografie, video [tot 
30/4] • Jacques Julien [tôt 27/6]

Strasbourg______________________

■ Musée d’art moderne et 
contemporain
Place Hans JeanArp1 -67000Strasbourg 
003.88.23.31.31
“Hans Hartung. Rétrospective 1965- 
1989” [tôt 11/5]

Tourcoing _____________________

■ Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 ■ 59207 Tourcoing 
003.20.28.38.00
wo-ma I4-19u za-zo 15-19u 
•"L‛écranmental"-FabioMauri [tôt 27/4]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
003.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u
• “Phénomènes de croissance. 5 projets 
pour l’extension et la modernisation du 
musée” - Manuelle Gautrand, Arnod & 
Hérault, Fabre/Speller, XaveerdeGeyter, 
X-TU/”Baingeuses et danseuses chez 
Derain,Rouault, Vlaminck 1905-1910’7 
Henri Bassmadjian, Daniel Dezeuze, 
Peter Downsbrough [tôt 26/3] • “Le 
ludique. Artistes fiançais et canadiens” - 
MalachiFanell,ClaudieGagnon,Marie- 
Ange Guilleminot, Fabrice Hybert, 
Pierrick Sorin, MatthieuLaurette, Nicolas 
Renaud... [12/4tôt24/8]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain 
Rue du Dr. Dolard 11 ■ 69100 
Villeurbanne
004.78.03.47.00 - wo-ma 13-19u
• “Adrian Piper. Since 1965”/ 
’’Résonances” - Valérie Jouve/ 
’’Collection 001" - André Cadere, 
Rebecca Hom, Helen Levitt, Annette 
Messager, Orlan, Gina Pane... [tot 25/5]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
0 +352^2.50.45 -wo-riia 10-I8U
• “Un Bel Eté UT’ - Stanley Brouwn, 
Lucio Fontana, Lee Friedlander, 
Marguerite Duras [29/3 tot 22/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh______________________

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
00131/332.22.66 
ma-za 10-17uzp 14-17u 
•"ThePrintin Italy 1550-1620” [tot27/4] 
■ Scottish National Gallery of Mo- 
dem Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
00131/624.62.00 
ma-za 10-17u zp 14-17u 
» Earl Haig [tot 1/6]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds 
00113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
• ‘Try and See It Your Way” - Job 
Koelewijn/”Refashioning the Figure: 
Gaston Lachaise (1882-1935) and 
‘Elevation’” [tot 4/5] • "Talismans, 
Charms and Amulets forth me British 
Museum” [2/4 tot 29/6]

‘Liverpool _______________ ______

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 - di-zp 10-18u
• “Shopping. A Century of Art and 
Consumer Culture” [tot 23/3] * “Thomas 
Ruff. Photographs 1979toResenf ’[9/5 tot 
6/7] • “British Abstraction” [5/4 tot 5/10]

London

■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
0020/78.87.86.87- vr-za 10-22u zo-do 
10-18u
• “Live Culture” Marina Abramovic, 
Ron Athey, Coco Fusco, Oleg Kulik, La 
Ribot, Andrew Quick... [27 tot 30/31 • 
“The Unilever Series” - Anish Kapoor 
[tot 6/4] • “Retrospectieve Max 
Beckmann (1884-1950)” [13/2 tot 5/5]

■ Tate Britain
Millbank -SW1P4RG London 
0020/78.87.80.08-dageUjks 10-17u50 
• “Marcus Gheeraerts II (1561-1636). 
Elizabethan Artist’ [tot 20/41 • “Out of 
Blue” - Zarina Bhimji [1/3 tot 27/4] • 
“Constable to Delacroix: British Art and 
theFrenchRomantics”[tot 11/5)) Days 
Like These. Tate Triennial Exhibition of 
Contemporary British Art2OO3”-Kutlug 
Ataman, Nathan Coley, Gillian Camegy, 
Ian Davenport, Richard Deacon, Peter 
Doig, Mike Marshall, George Shaw... 
[tot 26/5]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - WIV 0DS London 
00171/439.74.38- ma-zp 10-18u 
» “Aztecs” [tot 11/4] •‛TheGiftedHand. 
Drawings by John Everett Millais” [tot 
16/5] • “Masterpieces from Dresden. 
Mantegna and Dürer to Rubens and 
Canaletto” [tot 8/6] • Jeffry Camp - 
tekeningen [tot 12/6]

Nederland

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht36- 3811Amersfoort 
0033/461.40.88
di-vr H-17u za-zp 12-17u
>“Deteragkeervandekleur”-Armando 
[6/4 tot 14/9]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 -3811 ND Amersfoort 
0033/463.30.34
di-za 10-17u zp 12-17u
• “3. Mensenhandel is verboden” - Henk
Visch [tot 30/3] I "Architectuurprijs 
Amersfoort 2003” [13/4 tot 9/6]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BLAmersfoort 
0033/461.99.87
di-vr 10-17u za-zp 14-17u
>“JoKoster(1868-1944).Een zwervend 
bestaan” [tot 25/5]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
0020/547.50.50-di-zp ll-17u 
• “Lotti van der Gaag. Pionier in de 
beeldhouwkunst” [tot 13/4] • “Asger 
Jom. Europese meester uit Denemar
ken” [tot 27/4]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 
0020/641.57.54 - do-zp 13-17u
• ‘Tot op de huid” - Ans Markus - 
schilderijen [tot 27/4]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJAmsterdam 
0020/320.92.42 - do-za 13-17u30 ■ 
► Marena Seeling, Rosa Lachenmeier 
[tot 6/4]
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zp ll-17u
• “Zwart-wit kleur. 1000 foto’s van 
Amsterdam 1945 tot nu” [tot. 5/5] • 
“Amsterdams zilver” [tot 17/8] 
■ Art Affairs
Wittenburgergracht 313 -1018 ZL Am
sterdam
0020/620.64.33 - wo-zp 13-18u '
• “Art Brussels 2003” - kunstbeurs - 
Katrin Kortmann, Dieter Appelt, Sjoerd 
Buisman, Greg Colson, Jan van Munster 
[4 tot 8/4] * "The Less Said The Better” 
-John Hilliard-fotografie [8/3 tot 4/5]) 
"KunstRAI 2003” - kunstbeurs - Katrin 
Kortmann [7 tot 11/5]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
>AlbertoCarreraBlecua,LiesbethRahder 
- schilderijen, sculpturen [tot30/3] •Jean 
Bilquin - schilderijen, sculpturen [5 tot 
27/4] » Jan van Eden [3/5 tot 15/6] 
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
0020/623.35.08■ di-zp 13-18 
“Arti et Sedibus" - Dinie Besems, Rob 
Bloem, Marieke van Diemen, Ttia Ex, 
Eilert Haitjema, Krijn de Koning, Henk 
Stallinga, Peter Vink... [12/4 tot 4/5] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Am
sterdam 
0020/41217.72 -wo-za 12-17u 
• Stephan Jung - schilderijen [tot 29/3] 
■ Beurs van Berlage
Beursplein 1 -1012 ZJAmsterdam 
0020/530.41.41 - di-zp ll-17u
• “Organische architectuur. Mens en 
natuur als inspiratie voor het bouwen”[5/ 
4 tot 29/6]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
0020/422.04.71 -di-zo ll-17u
* “The Death of Abbé Faria” - Ryan 
Gander [23/3 tot 25/5]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
0020/625.56.51 -di-zp ll-18u
• Eija-Liisa Ahtila [tot 23/3] • “Denkmal 
10- lstefirse”-JanDecock[18tot27/4] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14 
di-za 10-20u30 zp 13-17u
• "Threes/Branches" - Dirk Hendrikx, 
Maquette XXX [tot 30/3] » “The 
Cosmopolitan Chicken” - Koen 
Vanmechelen [11/4 tot 30/6]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
0020/626.81.68 - ma-zp 10-18u 
>“DerijkdomvanSttoganoff.Hetverhaal 
van een Russische familie” (tot 21/4]

■ De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 -1012 GXAmsterdam 
0020/625.82.84 
ma-za 13-17u zp 13-17u
I “World Press Photo 2003” [28/4 tot 
23/6]
■ Ik* Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
0020/422.17.27 
wo-za 13-18u
I “L’hiver est mort, vive le printemps” - 
kunstenaars van de galerie[15/3 tot 16/4] 
• Gijs Assmann [19/4 tot 21/5]
■ Filmmuseum
Vondelpark 3 -1071 AA Amsterdam 
0020/589.14.00 - Lauwaert 
“Filmmuseum Biënnale; See the Sound, 
Hear the Image” [23 tot 27/4] 
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
0020/551.65.00- dageUjks 10-17u 
► “Portraits” - Mario Testino [tot 23/3] * 
“All American” - Auke Vleer, Barbara 
Dijkhuis [tot 20/4] • “Go No Go. De 
Europese worsteling met migratie” - Ad 
van Denderen [4/4 tot 15/6] • 
“Wilderness” - Misha de Ridder/” 15 
onvoltooiden in foto” - Roeland Fossen 
[25/4 tot 27/6] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam 
0020/330.20.66- di-za ll-18u
• “Shadow Stabbing” - Johannes 
Schwartz/”The Bakery; Electric 
Himalaya”-Jennifer Petterson[tot 29/3]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
0020/620.47.58 
wo-vr Hu-18u za 14-18u
• ‘Wandkleden 2002” - P. Struycken 
[15/3 tot 26/4] » “KunstRAI 2003” - 
kunstbeurs [8 tot 11/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 - 70/6 LJ Amsterdam 
0020/423.30.46- di-za 13-17u30 
• “Ultraviolet Ripeness of Event’ - 
Jennifer Tee/”Playstation; That In-Bet
ween Time” - John Hodany [tot 29/3] • 
Merijn Bolink/”Playstation” - Benoît 
Goupy [5/4 tot 10/5] 
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam 
0020/41870.03 - wo-zp ll-17u30 
► “Hoofdlandschappen” - Konstanze 
Sailer - schilderijen/Peter Glandorff - 
sculpturen [14/3 tot 15/4] • “KunstRAI 
2003” - Konstanze Sailer, Bram Vreven 
- kunstbeurs [7 tot 11/5] I Els de Gruyter, 
Goswin Thijssen, Faan Olgers, Johan 
Breuker, Eddy Manuhutu, Loumamoli 
[25/4 tot 14/5] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
0020/623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18u
• Vincenzo Castella [tot 22/3] • Henri 
Jacobs [29/3 tot 4/5]
■ Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amster
dam 
0020/627.74.19- di-za 13-17u30 
•W.J.M. Kok [tot 22/3] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht40l - 1016EKAmsterdam 
0020/531.89.89 - di-za ll-17u 
>“Mindscapes”-JacquelineHassink[tot 
1/6] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GA Amster
dam 
0020/622.17.32 ■ wo-za 13-17u30 
► Paul Nassenstein, Bas Louter-tekenin
gen [tot 6/4] • Rosemin Hendriks, Jan 
PeterMuilwijk-tekeningen, schilderijen 
[12/4 tot 10/5] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
0020/624.17.77-wo-zp 14-20u
I Dirk Hendrikx, Maquette XXX [tot 6/ 
4] • “Verguld Nederland. Acht Volks- 
krant-fotografen kijken naar een welva
rende samenleving" [10/4 tot 11/5] 
•Rijksmuseum
Stadhouderskade -1071ZD Amsterdam 

. 0020/674.70.00 - ma-zo 10-17u 
• “Gespierd brons. Beelden van Willem 
van Tetrode (1525-1580)”/ “Hendrick 
Goltzius(1558-1617).Telœningen,pren- 
ten en schilderijen” [tot 25/5] • “De 
ambassadeur.de sultan en de kunstenaar. 
Op audiëntie in Istanbul (1727-1744)” 
[2/5 tot 31/8] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A-1017 GDAmsterdam 
0020/625.72.14 - di-za 13-18u
• Joris Geurts [tot 30/3] • “Art Brussels 
2003” - kunstbeurs [3 tot 8/4] • Martin 
Gerwers, Sean Shanahan [12/4 tot 11/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam 
0020/573.29.11 -di-zo ll-17u ” 
► 'Tot zo ver. Een presentatie van de 
collectie bij wijze van afscheid. Door 

■RudiFüchs”|tot31/12] '
■ Stichting Kunst' en Openbare 
Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
0 020/672.25.25 - dageUjks van zons
ondergang tot zonsopgang 
“De eenminuten" - video [tot 6/41
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CXAmster
dam 
0020/570.52.52 - dageUjks 10-18u 
► “De keuze van Vincent. Van Goghs 
Musée imaginaire” [tot 15/6]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
0026/351.24.31 
di-za 10-17u zo 1117u
• “Beauty, Friendship and Old Age.
Overzicht tekeningen 1988-2002”-Lily 
van der Stekker [tot 23/3]
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Beetsterzwaag___________________

•Kunsthuis Syb
Hocfdstraat 70- 9244 CP Beetsterzwaag 
(D0512/3&23.76 - w-w ll-18u
DGerardJanssen,FrankJan van der Laan, 
Siree van der Velde,Emmie Muller [29/3 
tot 27/4] • “Brood op de plank” - Dineke 
Oosting, Anja Teske [28/4 tot 5/5]

Bladel _________________

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
<00497/38.69.14 - vr-zp 13d7u 
• Theo Knijpers, Jan W. Goossen - schil
derijen, sculpturen [tot 30/3] > Maria van 
Heeswijk, Huub de Kort - schilderijen, 
sculpturen [4/4 tot 11/5]

Breda

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8-4811DK Breda 
0076/530.31.00 - ma-za 13-18u
• Jan Decleir [tot 30/3]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda 
<0076/529.99.00
di-vr 10-17u za-w 13-17u
•"Lucebert 1924-1994.Lezen, kijkenen 
luisteren”/”Fuse”-MarthaColbum,lvan 
Grubanov.Bas Louter, SergeOnnen[30/ 
3 tot 11/5]

Den Haag_______________________

■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den
Haag
<0070/338.11.11 - di-w ll-17u
* “Mondriaan: Op weg naar abstractie” 
[tot 20/4] * Sjoerd de Vries [tot 11/5] • 
"Emil Nolde(1867-1956). Pionier van 
het expressionisme” [tot 1/6]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
<0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
* “De stad, de kloof en de regels. Jonge 
ontwerpers in Transvaal, Den Haag en 
Belgrado” [tot 26/4]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
<00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
• Robert Wevas [tot 10/6]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
<0078/631.46.89 
wo-za 12-17u do 12-21u
►ZhuangHongYi,LuLuo[tot-/4]>“Art 
Primeur 2003” [-/5 tot-/6]
■ Galerie Dordt
Voorstraat396 - 3311 Dordrecht 
<0078/614.69.62
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
> “Museum in Residence”-Arlette Boer
lage, Manja Kindt, Kees Vossestein, 
Katarina Rudebeck, Ron Gennisse, 
Margo Kuijt, Vera Harmsen.. [tot 30/3]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931EVEgmond aan 
Zee
<0072/506.71.51 - do-zo 15-19u
► Peter Royen, Ernst Hesse, Dirkje van 
der Veen [tot 6/4]

Eindhoven

■ MU Art Foundation
Emmasingel20 - 5611AZ Eindhoven 
<0040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u zo 13-17u
• “Deluxe Connection” - Klein Dytham
Architecture [15/3 tot 19/4]

■ Museum Kempenland 
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven
<0040/252.90.93 - di-zo 13-17u
• “Fotokring Eindhoven 80 jaar. Leden 
van nu”/”Jacques Siegers (1936-2000)” 
[15/3 tot 4/5]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
<0040/23810.00 - di-zo ll-17u 
* “Over wij/About We. Deopeningsten- 
toonstelling”/”No Ghost Just a Shell: 
The AnnLee Project" - Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Liam Gillick... [tot -/8]

Goes____________ _______________

■ Galerie Van den Berge 
Wijngaardstraat3 - 4461 DA Goes 
<00113/25.04.99 - do-za 13-17u
> Wido Blokland [74 tot-/5]

Gouda_______________________

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda 
<00182/52.07.46 ■ za 14-17u zo 15-17u
• Johan Sietzema, Jantine Koppert, Bart 
Vegter[tot6/4]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
<0050/366.65.55 
di-zo 10-17u
► “Fatale vrouwen 1860-1910” [tot 4/5]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
<0023/534.05.84 
di-zal2-17uzol3-17u
>“DidcBdjer.T\iinarchitecf’[30/3 tot 1/6]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
<0023/511.57.75 
di-zo ll-17u zo 12-17u 
• “Diane Arbus (1923-1971)” - fotogra- 
fie/Tom Hunter - fotografie/Nan Goldin 
- fotografie [tot 23/3] » “Case History’ ’ - 
Boris Mikhailov - fotografie/ 
"Marchenstüberl” - Jürgen Teller - foto- 
grafie/”En Route. Moderne Nederlandse 
kunstenaars op reis” [5/4 tot 9/6]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
<0023/511.57.75 
di-zo ll-17u zo 12-17u
► ‘Onze lieve ende loffelijke stad. Portret 
van Haarlem in de Gouden Eeuw” [tot 
31/8]
■ Galerie De Schone Kunsten 
Donkere Spaame 32 zw - 2011 DG 
Haarlem
<0023/525.80.73 
do-zo 13-17U
• “Rooms. Daily Proportions” - 
Madeleine Barton [tot 29/3] • 
‘TheoAnnaRudolfWillernJJsbandKaiel” 
- Frans van Tartwijk - schilderijen, teke
ningen [3 tot 19/4] » ‘Toon 2003” - 
Rachel de Boer - videoinstallatie [23 tot 
27/4] »“KunstRAI 2003”-kunstbeurs- 
Frans van Tartwijk [7 tot 11/5]
■ Galerie Tanya Rumpff 
Spaamwouderstraat 74 - 2011 AE 
Haarlem 
<0023/535.95.65 
do-zo 13-17u
» “Art Brussels 2003”-kunstbeurs [4tot 
8/4] • Koen Vermeule - schilderijen [20/ 
3 tot 13/4] • “KunstRAT’ - kunstbeurs [7 
tot 11/5] • Joost van den Toom-sculptu- 
ren [17/4 tot 18/5]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
<0023/545.15.53 
do-za 13-17u zo 14-17u
► “Layered Living” - Frans Boomsma 
[tot 31/3]

■ Spaamestad Fotoarchief 
Groot Heiligland47-2011 Haarlem 
<0023/51851.52-di-za 12-17uzol3-17ü 
• ‘ ‘Verdronken Land. Fotografische ver- 
halenoverde watersnoodramp van 1953” 
[tot 11/5]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<0023/531.90.10-di-zal0-17uzol2-17u 
> “Romantische aquarellen 1820-1870” 
[tot4/5]>“De versierde mens II;Piercing” 
[tot 1/6]

Heino/Wijhe_____________________

■ Hannema-de Stuers Fundatie 
kasteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
<00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
>"Dekleurvan de seizoenen. Werken uit 
de collectie” [tot 31/5]

Helmond

■ Galerie ID
Heistraat86-94 - 5701 HR Helmond
<00492/52.39.32
di-do 10-18uvr 10-21u zal0-17u
D'Reizenopdoek"-Marleen Maas-[tot 5/5]

Hilversum

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum 
<0035/629.22.62 - wo-vvr-vzo 12-16u30 
* “Big Impact on a Small Stage. Bouwen 
voorde Nederlandse popcultuur” [tot 13/4]

Laren ___________________

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17u
• “Otto van Rees (1884-1957). Verken- 
nervan het modernisme” [tot 27/4] DLeo 
Schatz - schilderijen [16/3 tot 27/4]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turftnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00 - di-zo ll-17u
• ‘Takomst Treast. Gastfotograaf Han 
Singels ziet Friesland”/”Jan Frearks van 
der Bij” [tot 23/3] • “De Friese Nassaus. 
Wapenbroeders en rivalen” [tot 10/6] * 
“Landscaping. Moderne Friese land
schappen uit eigen collectie” [tot 22/6] • 
"Herkomst gezocht Over de teruggave 
vankunstvoorwerpennadeTweede  We
reldoorlog” [tot 31/8]
■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ
Leeuwarden
<0058/212.74.38
ma-za 10-17u zo 14-17u
• Hans van Bentem - sculpturen [tot 
11/5] • “De Friese Nassaus. Erfgena
men en kortingen” [tot 10/6]

Maastricht______________________

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<0043/329.01.90 - di-zo ll-17u
► “Maastrichts aardewerk. Collectie 
Polling” [tot 1/6] • “Kunst uit de Kaap. 
Hollandse en Vlaamse meesterwerken 
uit de Michaelis Collectie te Kaapstad” 
[tot 15/6] • "Bonnefantopia" - Atelier 
Van Lieshout [tot 30/12]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg-De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<00118/65.22.00 -di-zo 13-17u
• Johan Kuipers [tot 23/3]
■ Stichting Beeldende Kunst Middel
burg
Markt - Middelburg 
<00118/65.22.00 - di-zo 13-17u
• “Safe Haven... or the Aesthetic of 
Safety” [tot 23/3]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05 
di-vr 10-17uza-zo 12-17u
► “Deftige dames, hoge heren. Drie eeu
wen Gelderse portretkunst 1550-1850” 
[tot23/3]>‘WoodyvanAmen&Colectie 
Becht. Van pop art tot nieuwe roman
tiek” [5/4 tot 22/6]
■ Paraplufabriek
Van Oldebameveltstraat 63A -6512 AT
Nijmegen
<0024/360.17.46- do-zo 13-17u
• Raoul Teulings [tot 23/3]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss 
<00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
* Tineke Schuurmans [tot 30/3] • “In 
Terms of Francis Bacon” - Paul van 
Dongen, Marc Mulders [tot 6/4] • 
"Ossensia - in the Meantime” - Ellen 
Ligeteringen, Federicod’Orazio, Mijke 
van Griensven, Jannie van Huizen, Dan 
Geesin, Barend van Hoek, Henri Jacobs, 
Maja von Hanno [tot 76]

Otterlo____________

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
<00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
► “Van Gogh 150. Vincent en Helene. 
Van Gogh in de collectie Kröller-Müller” 
[tot 12/10]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
<00475/33.34.96
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
• Patrick Schols - vormgeving [tot 30/3 ]
• “Genius Loei” - Marcel van Hoef - 
schilderijen [29/3 tot 18/5] • “Passages” 
-Marianne Aartsen-schilderijen[tot9/6]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/436.37.13
di-vr ll-16u30za ll-17u zo 12-17u
• “Philipp Bauknecht (1884-1933). 
Expressionist in Davos” - schilderijen, 
grafiek [tot 23/3]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotter
dam
<0010/436.00.15 -vr-zo 12-17u
• Norbert Prangenberg - schilderijen [tot 
23/3]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
<0010/412.40.48 - wo-zo 13u30-17u30
* Mariken Oltheten [tot 28/3]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341-3015AA Rotterdam 
<0010/440.03.01 
di-za 10-17u zo ll-17u
• “Kees van Dongen compleet Flaneren 
op papier” [tot 27/4] • “Impressionnisme 
&postimpressionisme. Le miracle de la 
couleur’ [tot 25/5] • “Retrospectieve 
Martin Parr” - fotografie [10/5 tot 31/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<0010/441.94.00 - di-za 10-17u
> “Shine. Wensdroomen toekomstvisioen 
in de hedendaagse kunst’ - Paul Cox, 
Martin Creed, Jeroen Eisinga, Daan van 
Golden, Christian Jankowski, Tracey 
Moffatt, Walter DeMaria,MariaRoosen, 
Fiona Tan... [tot 21/4] I “Een persoon
lijke stempel. De Seawolfcollectie, een 
verzameling 19deen20steeeuwszilver" 
[tot 21/4] • “Ontstaan der dingen”/ 
"Designprijs Rotterdam” [10/5 tot 27/7] 
• Olaftir Eliasson [10/5 tot 31/8]

■ Museum Het Schielandshuis
KorteHoogstraat31 -3011GK Rotterdam 
<0010/217.67.67 / 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
• “Ro-oots. Vormgevers en Rotterdam” 
[tot 23/3] • ‘Watersnood 1953.'Steeds 
weerkerende beelden” [tot 25/5] • “Oog 
in oog. Portretten van Rotterdammers” 
[tot 14/9] • “Ruik Rotterdam. De geur 
van het verleden” [21/3 tot 5/10]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi)
Museumpark25 - 3015 CB Rottendam 
<0010/440.12.00 
di-za 10-17u zo ll-17u
I “Reality Machines. Het alledaagse 
weerspiegeld in hedendaagse Neder
landse architectuur, fotografie en vorm
geving” - NL Architects, West 8, Max- 
wan, Experimental Jetset, Thonik... [tot 
21/4] • "Tatirama. Film and Architecture 
from Jacques Tati (1907-1982)” [tot 27/ 
4]>“IntemationaleArchitectuurbiënnale 
Rotterdam. Mobility" [7/5 tot 7/7]
■ Nederlands Fotomuseum
Wittede Withstraat - 3012 BN Rotterdam 
<0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
• "Fotobiënnale Rotterdam 2003. 
Experience”-Chantal Akerman, Herman 
Asselberghs/Els Opsomer/Rony Vissers, 
Claude Closky,Rineke Dijkstra, Andreas 
Gursky, Alfredo Jaar, Gerald van der 
Kaap, Bruce Mau Architects, Geert Mul, 
Thomas Struth... [15/3 tot 21/4]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
<0010/476.76.44 - do-zo 13-18u
• Arjanne van der Spek, Arie de Groot/ 
’’Circus Alberto AlttK>ff”-MireyaMaso/ 
Dora Dolz [15/3 tot 27/4]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
< 0010/413.54.98 - di-zo ll-18u
►‘Wormhole3”-DavinBrainard,Ronald 
Cornelissen, Wouter Coumou, Michael 
Hurley, Arnold Mosselman.,. [tot 6/4] 
■ Wittede With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
<0010/411.01.44 - di-zo ll-18u
• “[based upon] True Stories” - Chantal 
Akerman. PedroCosta. Mauricio Dias& 
WalterRiedweg,PeterFriedl,OmerFast, 
Jean-LucMoulène... [tot 30/3] I Chantal 
Akerman, Evrat Shvily, Alejandra Riera 
[verlengd tot 21/4]

Scheveningen____________________

■Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen
<0070/358.58.57-di-zo ll-17u
* “De mannen van Gerardjan Rijnders” 
[tot 11/5]

Schiedam_______________________

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam ' 
<0010/426.15.57-do-zo 13-18u
• “Eendagsvliegen” - Theo Gootjes - 
tekeningen [tot 23/3]
■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam
< 0 010/246.36.66 - di-za ll-17u zo 
12u30-17u
• “Cobra, de kleur van vrijheid” [29/3 tot 
28/9]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s- 
Hertogenbosch
<0073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “De vier jaargetijden. Kunst van de 
Nederlanden 1500-1750” [tot21/4])"In 
de ban van Japan. Japanse teken- en 
schilderkunst 1700-2000. Colectie 
Gerhard Schack” [10/5 tot 31/8]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<0046/451.34.60 - di-zo ll-17u 
• “The Profitable Art of Gardening” - 
Ruchama Noorda - video, tekeningen 
[23/3 tot 27/4] • “Claiming To Be The 
Original” - Deborah de Haas - schilde
rijen, werken op papier [23/3 tot 18/5]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
<0013/584.10.10 
di-vr 10-17u za-zo 13-17udo 10-21u
• “De Tilburgse school” - Paul van Don
gen, GuidoGeelen,MarcMulders,Rein- 
oud van Vught, Ronald Zuurmond [tot 
21/4]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<0013/543.83.00 - di-zo ll-17u 
» “Akte 1” - Rona Tan [tot 11/5]

Uden

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden
<00413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
• “Mongrel” - Vincent McGourty/”Ge- 
tekenddoordewind.Devierelementen” 
[tot 6/4]

Utrecht ____ ______

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<0030/236.23.62 
di-za 10-17u zo 12-17u
• Marlene Dumas [tot 11/5] • ‘Woman 
by. Verleiding in de mode” [tot 18/5] • 
“Adriaen Coote (1665-1707). Meester 
van de monumentale eenvoud” [tot 1/6] 
• “Zeven mouwen en een dikke kont 
Modetentoonstelling voorkinderen” [tot 
22/6]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513SE Utrecht 
<0030/231.53.55 - dagelijks 14-20u
• “Festival a/d Werf; Performance Area 
op de Neude en omgeving” - Erwin 
Wurm, Muntean & Rosenblum, Nedko 
Solakov, Asier Pérez, San Keiler [22 tot 
31/5]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort5 - 5911BX Venlo 
<0077/352.21.12
di-vr 10-16u30 Za-ZO 14-17u
• Patrick Creijghton/Piet Camps 
cartoonist”/”Retrospectieve August 
Desser ( 1870-1942)” [tot27/4] I “August 
Deusser (1870-1942). Een Rijnlander 
aan de Maas” [tot 27/4]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
<0077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
* "Zuiderlich" [tot 4/5]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#A K 
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<00118/41.55.05-do-zo 12-17u
I Ton Slits, Narcisse Tordoir, David 
Neirings[totl3/4]>WolfgangEllenrieder 
- installaties, video, schilderijen/Jan 
Jansen, Jacques Plouvier [20/4 tot 29/6] 
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381 CGVlissingen 
<00118/41.55.05-do-zo 12-17u
• Marco Cops, Una Henry, Lize Kelder
man [tot 6/4] • Katinkal Lampe, Schilte & 
Portielje, Kea Schipper [20/4 tot 22/6]
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Van 23 januari tot en met 23 februari 2003 vond in TENT, de tentoonstelling 
-stat.ic plaats. Jo lié Tuerlinckx, een van de deelnemende kunstenaars, had 
voor haar installatie SOLAR ROOM Willem Oorebeek om een bijdrage 
gevraagd. Diens werk, BLACKOUT Faux pile , I en BLACKOUT Faux 
pile, II is door een bezoeker (wellicht per ongeluk) meegenomen. Doordat 
de verse drukinkt langdurig werd blootgesteld aan het UV-licht van de 
installatie van Tuerlinckx trad er geleidelijk een unieke verkleuring op. Dit 
proces was nog in volle gang. Het werk was met andere woorden nog niet 
af. Hierdoor is er een voor de kunstenaar onherstelbare schade opgetreden. 
Wij hopen de oorspronkelijke versie van BLACKOUT Faux pile., I en 
BLACKOUT Faux pile , II nog op het spoor te komen. En verzoeken een 
mogelijke bezitter met klem het werk weer terug te brengen.

UITTE DE MITHSTRAAT 50.
3012BR ROTTERDAM _
T «31 (0)10 113 St 98m
F *31 (0)10 113 55 21
E TEWT@CBK, . ROTTERDAM. ML

BENOOT GALLERY knokke

PÀL HORVÂTH
15/03t/m 14/04/2003

DOMINIQUE THIOLAT
19/04 t/m 26/05/2003

GEZOCHT
BLACKOUT Faux pile , I en BLACKOUT Faux pile , II 

van Willem Oorebeek

twee stapels festivalprogrammakranten, zwart bedrukt 
ten tijde van dé tentoonstelling -stat.ic in TENT.

BENOOT GALLERY postende

EUGENE LEROY 
paintings and drawings 

01/02 t/m 27/04/2003
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 uOO -18u00
Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • È-MAIL benoot.gallery@skynet.be

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap 
natuur
De Verbeelding 25 - 3892 HZ Zeewolde
<0036/522.70.37
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “Tara; Brutto; Netto” - Lothar 
Baumgarten [tot 30/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2003. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2003 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 May2003. Please 
send your information before 
15 April 2003 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.

ART®
4 6

mailto:benoot.gallery@skynet.be


Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 96 - MAART-APRIL 2002 VOORAF UITGEVERIJ

■ Frank Vande Veire Fascisme als diabolisch formalisme Over 
Pasolini’s Said of de 120 dagen van Sodom (deel I) • Dirk Lorre 
De nieuwe familie en de vaderloze maatschappij ■ Mike Kelley 
Architecturale vergetelheid vervangen door psychische werkelijk
heid ■ Sven Lütticken De infantiliseringscultuur Een gesprek met 
Mike Kelley ■ Bart Verschaffel Gemengde gedachten. Over 
Balthus ■ Katrien Vloeberghs Kracht en karakter van de schelm 
Ambivalentie in de prentenboeken van Wilhelm Busch en Heinrich 
Hoffmann ■ Bart Meuleman Uit de blokkendoos - notities over 
betutteling ■ Mare De Kesel “Malerei als Verbrechen"

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

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

REDACTIE

MET DE STEUN VAN
NUMMER 97 - MEI-JUNI 2002

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

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NUMMER 98 - JUU-AUGUSTUS 2002 IIISIEIS MOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Redactieteam
Sven Lütticken, Dirk Pültau, Camiel van Winkel, Bart Verschaffel
Zakelijke leiding
David Nolens
Redactiesecretariaat
Etienne Wy nants
Eindredactie
Dirk Pültau, Camiel van Winkel
Corrector
Dirk Mertens
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

■ 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 Piiltau “De verantwoordelijkheid over 
wie en wat dit boek wel en niet bevat, berust in laatste instantie bij 
ondergetekende.” Flor Bex, samensteller van Kunst in België na 
1975, Antwerpen, 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 bewe
gingen ■ Bart Lootsma Elementaire deeltjes en groot geld De 
wereld volgens Crimson ■ Naschrift Wouter Vanstiphout ■ Dirk 
Pültau Waarheen, deze zomer Wandeltentoonstellingen in Vlaan
deren ■ 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 Salô (deel IV)

NUMMER 100 - NOVEMBER-DECEMBER 2002

■ Willem Oorebeek Nu nog beter, nog mooier ■ Jouke 
Kleerebezem Een onbetekenende tijd ■ Sven Lütticken Het erg
ste 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 an
dere geschiedenis van de kunst in België van 1975 tot heden Pro
blemen, hypotheses en onderzoeksvoorstellen •

NUMMER 101 - JANUARI-FEBRUARI2003

■ Tom Holert & Mark Terkessidis Oorlog als massacultuur ■ 
Wouter Davidts Musea en de belofte van artistieke productie Van 
Centre Pompidou tot Tate Modem ■ Geert Bekaert Het lot van de 
architectuur Over het MAC’s in Le Grand Homu ■ Frank Vande 
Veire Een gift aan de levende doden Over het kunstwerk als pu
bliek geheim ■ Christoph De Boeck Het oor van David Lynch

AUTEURS 

■ Ole Frahm Als stichtend lid van de Arbeitsstelle für 
Graphische Literatur (Universiteit Hamburg) houdt hij zich 
bezig met de esthetiek van het stripverhaal. Binnenkort ver
schijnt zijn dissertatie Genealogie des Holocaust. Art Spiegel- 
mans MAUS-A Survivor’s Tale. Sinds 1992 werkt hij samen 
met Friedrich Tietjen aan artikels en radioprogramma’s over 
radiotheorie en de recente geschiedenis van het afval.
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Do
ceert kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, 
waaronder Artforum, Afterimage en New Left Review. 
Redactielid van De Witte Raaf
■ Jorinde Seijdel Kunsthistorica en freelance publiciste. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Friedrich Tietjen Verblijft als researcher aan de Jan Van 
Eyck Academie waar hij momenteel.een dissertatie voorbe
reidt over de fotografie als wetenschappelijk medium voor 
de kunstgeschiedschrijving in de negentiende eeuw. Was 
actief als radiojournalist, tentoonstellingsorganisator en pu
blicist. Sinds 1992 werkt hij samen met Ole Frahm aan arti
kels en radioprogramma’s over radiotheorie en de recente 
geschiedenis van het afval.
• Ernst van Alphen Hoogleraar literatuurwetenschap aan 
de universiteit Leiden. Publiceerde onder meer Caught by 
History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature 
and Theory (1997) en Armando: Shaping Memory (2001). 
Een boek met als titel Thinking Visually: the Contribution 
of Images to Contemporary Thought ligt ter perse.
• Camiel van Winkel Kunstcriticus. Publiceerde in 1999 
Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid bij Uitgeverij 
Sun. Werkt aan een boek over het primaat van de 
zichtbaarheid. Redactielid van De Witte Raaf.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuur- 
theorie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de Universiteit Gent. Redactielid van De Witte Raaf. 
(bart. verschaffel @ rug. ac.be)

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN
0774-8523
BTW nummer 
BE 456.630.567
Verschijningsritme 

Tweemaandelijks 
Planning 
nummer 103 
nummer 104 
nummer 105 
nummer 106 
nummer 107 
nummer 108

verschijnt
15 mei 2003
15 juli 2003

15 september 2003
15 november 2003

15 januari 2004
15 maart 2004

deadline
15 april 2003
15 juni 2003

15 augustus 2003
15 oktober 2003

15 december 2003
15 februari 2004

Oplage
17.000 ex.
Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele 
centra, galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunst
onderwijs, kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beel
dende kunst

ABONNEMENT

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift finan
cieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement aangewe
zen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van betaling en 
geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op elk moment 
ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen (na)besteld 
worden. Let op: de stortingen moeten op andere rekening
nummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit u geld 
overmaakt!
Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
KBC Rotterdam 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee 
u uw abonnement wilt laten beginnen!
Tarieven België en Nederland
Abonnement € 18,59
Steunabonnement € 49,57
Losse nummers € 4,95
Tarieven Buitenland
Abonnement € 22,31
Steunabonnement € 49,57
Losse nummers € 6,19

Gallery 
UTOPIA

Bob Vanantwerpen
Heeft het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling 
A le plaisir de vous inviter à l'exposition

ROBERT KAYSER
"Ideoplasten - vervolg II"
"Idéoplastes - suite II"

22 februari -18 mei 2003

Gallery UTOPIA, Stationsstraat 143, B - 8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37 / fax 050-375.323 / openingsuren weekend van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur en dagelijks op afspraak
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