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Herhaling en terugkeer

De ‘vooruitgang’ is een project van de 
westerse wereld dat allang geen echt 
project meer is. Wat we vandaag nog 
als vooruitgang menen te herkennen, 
is een onuitroeibare, blinde dynamiek, 
een permanente en duizelingwek
kende vlucht naar voren, waarover 
niemand de controle heeft. Juist dit 
quasi-driftmatige vooruitsnellen geeft 
vrij spel aan de herhaling en de terug
keer van dat wat we achter ons waan
den. In het herhalen manifesteert de 
vooruitgang zich als een circulaire 
structuur, een ‘gang’ die niet in rechte 
lijn ‘vooruitgaat’, maar in zichzelf 
rondtolt als een draaikolk.
Herhalingen verschijnen overvloedig 
in de kunst en de massacultuur van 
vandaag. Enerzijds is er een ware toe
vloed van remakes vanuit de film
industrie. Deze remakes teren nog al
tijd op de mythe van het origineel: zelfs 
wanneer de nieuwe versie niet uit de 
schaduw kan of wil treden van een on
overtroffen voorbeeld, manifesteert 
zich in het gebaar van de herhaling zelf 
al een mythische impuls. Het lijdt geen 
twijfel dat de talloze herhalingen in de 
populaire cultuur als reddingsboei fun
geren in de draaikolk van de geschie
denis. Anderzijds maken beeldend 
kunstenaars al sinds de jaren zestig, zo 
niet langer, gebruik van remakes om 
de hiërarchie tussen ‘origineel’ en ‘af
geleide’ te saboteren. Wie een bestaand 
werk kopieert, hoe nauwgezet ook, 
produceert per definitie iets ‘anders’. 
De remakes van Elaine Sturtevant, 
Sherrie Levine, Stan Douglas en 
Douglas Gordon verwijzen niet meer 
naar een oorspronkelijk maken’, der
gelijke kunst maakt eerder duidelijk 
dat alles altijd al gemaakt is, maar ook 
dat het onmogelijk is om twee keer 
exact hetzelfde te doen. Deze kunst 
ontneemt ons de illusie dat de draai
kolk van de geschiedenis nog op een 
mythische bron teruggaat Op de plaats 
van het origineel worden we slechts 
aangezogen door het naamloze gat 
waaruit de geschiedenis oprijst, juist 
doordat zij erin verdwijnt.
In dit nummer van De Witte Raaf veel 
aandacht voor de herhaling. Een bij
zondere plaats is ingeruimd voor Aby 
Warburg (1866-1929), de legendarische 
kunsthistoricus wiens dialectische mo
del van ‘vooruitgang’ in de cultuur 
door kalmere geleerden als Ernst 
Gombrich en Erwin Panofsky ten on
rechte van zijn dynamiek is ontdaan.

Dirk Pültau / Camiel van Winkel
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Marcantonio Raimondi

Het oordeel van Paris, gravure naar Rafaël, ca. 1517-20, detail
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[a1 Bij geen enkel modem schilderij is het voor de kunstbeschouwer 
moeilijker om wezenlijke formele en thematische verbanden met de 
traditie aan te tonen dan bij Manets Le Déjeuner sur l ’herbe. Bij een 
werk dat is ontstaan als banier in de strijd voor de op het licht ge
richte verlossing uit de boeien van de academische virtuositeit, lijkt 
het een overbodige intellectuele onderneming om bijvoorbeeld een 
ontwikkelingslijn van Arcadië via Rousseau naar Batignolles te wil
len trekken.

En toch heeft Manet in de strijd voor de mensenrechten van het 
oog het voorbeeld van Giorgione bezworen, om het samenzijn van 
aangeklede mannen en [al naakte vrouwen in de vrije natuur te ver
dedigen als een op zichzelf onrevolutionaire zaak. [...]

vve
11 Gustav Pauli’s demonstratie dat in Manets Déjeuner sur l’herbe 
de vormbepalende herinnering aan een typisch antikiserende com
positie van de Italiaanse Renaissance overleeft, verbergt onder de 
prikkelende verrassing haar diepe cultuurwetenschappelijke beteke
nis. Een diepgaander onderzoek brengt die aan het licht. Pauli heeft 
onbetwistbaar aangetoond dat de drie liggende figuren getrouw zijn 
vormgegeven naar het voorbeeld van de riviergoden die Marcantonio 
Raimondi op121 zijn bekende grote gravure (Het oordeel van Paris) 
heeft gereproduceerd, nadat Rafaël ze naar een antieke sarcofaag 
had getekend. Op die gravure vormen zij slechts één onderdeel, de 
rechtervleugel van de voorstelling. Zij zijn het publiek van halfgo
den dat mag toezien hoe de scheidsrechter bij de noodlottige 
schoonheidswedstrijd de gouden appel uitreikt.

Zoals al lang is aangetoond, hebben we het aan twee nog steeds 
bestaande sarcofagen te danken dat een stuk heidense[3] mythologie 
op zo indrukwekkende wijze is herontdekt. Boven in de brede tuin
gevel van de Villa Medici zijn, als een soort filmstrook, de voorzij
des van antieke stenen grafkisten ingemetseld. In de vroege Renais

sance waren die zerken over heel Rome verspreid, tot in de kerken 
toe; het waren de belangrijkste vehikels waarop de heidense goden
wereld in levenden lijve de nieuwe tijd had gehaald. Hier bevindt 
zich de marmeren sarcofaag die de voornaamste motieven voor de 
Italiaanse gravure heeft geleverd.

l3a) De andere sarcofaag met het Parisoordeel werd, als 
prestigieus decoratiestuk, al even hinderlijk aan de wetenschappe- 
lijke blik onttrokken: hij is tegenwoordig ingemetseld in de gevel 
van het Casino Doria Pamphilij. Wij weten dat hij in Rafaëls veel 
sterker archeologisch ingestelde tijd behoorde tot de collectie van 
Ulysse Aldovandri (Robert II, nr. 10). [3blDe twee sarcofagen ver
schillen in de manier waarop ze de sage behandelen. Het reliëf van 
de Villa Medici geeft twee scènes uit het voorspel van het Trojaanse 
drama weer: links het oordeel van Paris en rechts de terugkeer van 
Venus naar de Olympus.

Op het Pamphilijreliëf is alleen het oordeel van de herder op de 
berg Ida weergegeven, en de drie godinnen nemen nauwelijks meer 
ruimte in beslag dan drie bronnimfen aan de linkerkant, wier fraaie, 
weelderige lichamelijkheid Marcantonio er kennelijk toe heeft aan
gezet om de vertelling met dit element aan te vullen; voor de rest [3c 
houdt zijn gravure zich bijna letterlijk aan de sarcofaag van de 
Medici. Er is slechts één afwijking, al is het een zeer betekenisvolle: 
de naakte held met het omhooggehouden schild in het midden ont
breekt, evenals de ten hemel varende Venus, die - begeleid door een 
Nike - terugkeert naar de Olympus.

4 Daarentegen gaf een andere graveur, Bonasone, de sage weer 
met alle details die we op de sarcofaag van de Villa Medici hebben 
aangetroffen. I4aBij hem vinden we ook het bij Marcantonio ontbre
kende tweede centrale motief van de compositie: de hemelvaart van 
Venus.[5] Beide prenten tonen echter op soortgelijke wijze de heer
sers van de toornige en stralende lichtwereld in de hoogten: Jupiter 
tronend als bliksemgod met onder zich de hemel als voetsteun, en 
Sol die in het ritme van dag en nacht voortraast op zijn zonnewagen.

Het belangrijkste verschil[el tussen de twee prenten merken we 
pas op wanneer we de allures van het halfgodenpubliek minutieus 
vergelijken.[6a! Geheel in overeenstemming met de sarcofagen wor
den bij Bonasone de aards-halfgoddelijke gestalten door vier figu
ren gesymboliseerd. [6 Tronend verschijnt Tellus, de heerseres van
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de aarde, met naast zich, uitgestrekt op de bodem, drie genieën, wier poging het bovenlijf op 
te richten ook ontroering in het aangezicht van de hemelse verschijning impliceert.

[6c) De gravure van Marcantonio is anders en wijkt daarmee ook van het antieke schema 
af. Tellus is weggevallen. De nimf, die in de heidense kunst extatisch het hoofd verheft naar 
het wonder dat zij met een aanbiddend handgebaar begroet, draait op Marcantonio’s gravure 
het hoofd naar de toekijkende buitenwereld.

17 Als men de in artistiek opzicht zoveel geringere prestatie van Bonasone vanuit dit 
gezichtspunt bekijkt, moet men toegeven dat hij het in religieus opzicht wezenlijke van de 
sarcofaag, het aspect dat samenhangt met de betekenis van de heidense grafkunst, beter heeft 
bewaard dan Marcantonio. Het beeld van de hemelvaart was 81 immers de metaforische bande
rol die, bij wijze van spreken met hoop op de verrijzenis beschreven, door de nabestaanden 
in de marmeren grafkist aan de dode werd meegegeven.

Met de prent van Marcantonio lijkt zich een rechte weg van onbevreesde overgave aan 
de ongerepte goedheid en schoonheid van de natuur aan te dienen. Anderzijds is de opper
machtige theofanie van de lichtkrachten in de hemel niet verdwenen - en de tellurische, 
Eggende halfgoden danken hun esthetisch overtuigende gewicht nog aan de vormende kracht 
van de cultische phobos. In de berg of aan de rivieroever gebannen, richten zij zich verlan
gend of vrezend op naar een stralende hoogte waar zij geen deel van mogen uitmaken. Hun 
ogen worden volledig geabsorbeerd door de verschrikkelijke godenverschijning‘"0en beho
ren aan haar toe. Vol smart spreken ze over de drukkende lichamelijkheid die nu eenmaal het 
lot is van de niet-Olympiërs.

vve
[10ai Centraal in de gravure staat, gezien vanop de rug, de vrouwenfiguur die op het punt staat 
zich weer te verhullen. Als het medusaschild en de helm met verentooi, symbolen van intel- 
lectuele heerschappij, niet aan haar voeten zouden liggen, zou deze gestalte (die de plaats 
inneemt van de naakte heros op de sarcofaag) niet als vertrekkende Minerva worden geïnter
preteerd, maar simpelweg als de veraanschouwelijking van vrouwelijke schoonheid onder 
een mythologisch voorwendsel - geheel volgens de hedendaagse visie op de Oudheid.l10b] 
Ze kan zonder meer als het prototype gelden van de opgewekte Olympische onbevangenheid 
die het menselijk lichaam als een spiegel van een hogere humaniteit beschouwt, en niet meer 
als het hulpeloze voorwerp van de onberekenbare toom van demonische heidense góden.

Juist deze van Rafaël en zijn school uitgaande archeologiserende overheveling van de 
góden naar het rijk van de schijn-plastische schoonheid heeft zwaarwegende gevolgen gehad 

voor ons cultuurwetenschappelijke inzicht: I10c de heidense góden achten we als noodlots- 
machten niet van belang voor de Italiaanse Renaissance, omdat ze een vorm van overwon
nen bijgeloof zouden zijn geweest. De astrologische demonie van de heidense góden moet 
echter worden beschouwd als hun oudere, eigenlijke oerfunctie, die de periode van de 
esthetiserende vergeestelijking heeft overleefd.

Daarom zijn de schijnbaar zo idyllisch samengebrachte góden aan het plafond van de 
Galatheazaal in de Villa Farnesina, tot nu toe onbemerkt, in feite kosmische lotsmachten: 
symbolen van de constellatie van Agostino Chigi in zijn geboortejaar 1465.010d In Italië bracht 
het verlangen naar evenwicht in de kring van dezelfde Agostino Chigi ook een kunstwerk 
voort dat men een conciliazione tussen God de Vader en Jupiter Capitolinus noemen kan: 
God de Vader neemt immers de lotsdemonen - in de vorm van zeven aan de planeten toege
wezen engelen - in dienst van de christelijke voorzienigheid.

Wanneer wij nu de drie liggende figuren op Le Déjeuner sur l’herbe vergelijken met de 
sarcofaag en de Italiaanse gravure, vormt het naar de toeschouwer gewende hoofd van 
Marcantonio’s bronnimf de verbindende schakel. Niet alleen heeft zij, aangezien ze het won
der van de hemelvaart niet meer aanschouwt, geen reden meer om het adoratiegebaar van 
momentane ontroering tel maken; zij wordt bovendien een denkbeeldige toeschouwer ge
waar die niet in de hemel maar op aarde te zoeken is. In Manets driestemmige symfonie is het 
besef van de toeschouwer duidelijk versterkt, in de zin van de Italiaanse gravure: ook de man 
naast de Franse nimf kijkt, met gretige blik, vanuit het beeld naar buiten.

[121 Onze opvatting dat we de graad van narcisme van de figuren in het beeld als 
maatstaf kunnen nemen voor stijlvormende ontwikkelingen, vindt een welkome bevesti
ging in een derde antieke sarcofaag (Thermenmuseum, eertijds Villa Ludovisi). In eerste 
instantie lijkt deze de stelling tegen te spreken dat het naar de toeschouwer gewende nimfen
hoofd niet-antiek is. Juist hier schiet echter de kritische archeologische monumentenstudie 
de historisch-psychologische speculatie te hulp: reeds in de dagen van Braun en lahu bleek 
deze figuur immers een vervalsing te zijn, zodat ze intussen uit de compositie is verwij
derd.

1131 Dat deze toevoeging eeuwenlang niet het geringste protest van kunstkenners heeft 
uitgelokt, suggereert dat de intuïtieve selectiewil van de maatschappij veel te weinig wordt 
erkend als mede-stijlvormendekunstfactor. Deze selectiewil leidt in een tweepolig ritme van 
toenaderingsdrang en verwijderingswil tot artistiek gevormd leven, en het is juist de opgave
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van een vooralsnog onbestaande kunsthistorische cultuurwetenschap om uit de 
beelden en teksten van een periode de momentane fase van die selectiewil af te 
lezen.

I 41 Tussen het oordeel van Paris op de heidense sarcofaag en Manets Déjeuner 
sur l’herbe voltrekt zich een ommekeer in de causaliteitsleer met betrekking tot de 
elementaire natuurverschijnselen. De immanente wetmatigheid van natuurlijke pro
cessen kan niet door personificaties worden weergegeven; daarom verdrijft ze de 
hele twistzieke regeringsploeg uit de hemel. Het college van zeven planeten heeft in 
het astro11 logische bijgeloof weliswaar tot op de huidige dag zijn virulentie behou
den, maar sinds hun archeologische sterilisatie zijn de grote Olympische góden niet 
meer het voorwerp van een actieve religieuze offercultus geweest.

[al Met de in de geest van Leonardo voortschrijdende vergelijkende beschouwing 
van het door zijn lichaamsbouw bepaalde menselijke leven, stootte de Europese 
genius op microkosmisch vlak in dezelfde richting door als de macrokosmisch 
combinerende blik dat deed in het werk van bijvoorbeeld Copernicus. Een 
heliotropische ontroering was het, die hardnekkig verlangde naar de immanente 
wet in de verschijnselen. Als kosmische veroorzakers moesten de oude, 
antropomorfe heidense góden de aftocht blazen, zowel in het Zuiden als in het 
Noorden.

[a1 Italië ontleende haar humaniteit niet aan haar grootsheid en pracht, maar aan het 
feit dat men er de mens begreep als het object van bovenpersoonlijke maar bereken
bare krachten in het temporele ritme van het aardse gebeuren. Daarom trad het 
tussenrijk tussen beeldend en cijfermatig denken, de antieke godenwereld, in func
tie, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

[e [...] De onlogische rijkdom van de Italiaanse kunstproductie heeft een kunst
werk voortgebracht en bewaard dat voor de evolutionistisch ingestelde 
kunstbeschouwer de functie van een tussenkaaksbeen kan vervullen. In het 
etnologisch museum van de Villa d’Este in Tivoli kan men als wandversiering een 
Parisoordeel van omstreeks 1630 zien, een symbiose van antikiserende stoffering 
en Nederlands landschap. De prent van Marcantonio bepaalt tot in de details het 
ensemble van de figuren, die zich bevinden in een landschap met een uitgesproken 
Hollands karakter, zoals bijvoorbeeld Jan Both [Jan Botz] dat aan zijn paysages 
meegeeft. De drie riviergoden zijn niet meer in de ban van het terribile in de lucht; 
de nimf kan haar hoofd rustig naar buiten wenden, want de twee mannelijke góden 
worden slechts geboeid door een alledaags schouwspel: een klein reisgezelschap 
probeert een waterpartij over te steken, die blijkens twee in het water staande koeien 
geruststellend ondiep is. Er is hier dus geen reden om bedreigende elementaire 
gebeurtenissen terug te willen voeren op een heidense causaliteit en óm ze te wil
len vatten in de vorm van overweldigende natuurdemonen. Het is niet mogelijk om 
de zo authentiek Hollands aandoende koe, links op de bergtop, cultuurhistorisch te 
plaatsen - bijvoorbeeld als plaatsvervanger van een berggod - aangezien op de 
sarcofaag van de Villa Medici ook al een rund te zien is, als imposant pronkstuk 
van Paris’ kudde. Hoe het ook zij, het verlangen naar de natuur, dit eeuwige ken
merk van de in de geordende samenleving gevangen mens, eist de inlossing van 
haar oerrecht. Manet kende zijn Rousseau.

Vertaling uit het Duits: Sven Lütticken
Redactie: Eddy Bettens

Illustraties

pagina 2 boven : Het oordeel van Paris, twee Hellenistische reliëfs, 2de en 
3de eeuw, detail, Rome, Villa Medicis

pagina 2 onder : Giulio Bonasone, Het oordeel van Paris, ca. 1566 
pagina 3 boven : Edouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863
pagina 3 onder : Marcantonio Raimondi, Het oordeel van Paris, gravure naar 

Rafaël, ca. 1517-20

Enkele notities bij Warburgs Manettekst
Aby Warburgs belangstelling voor Manet culmineerde in zijn tekst over Le Déjeuner sur l ’herbe, 
die door zijn dood in 1929 onvoltooid bleef. De tekst illustreert de belangrijke rol die de notie 
van h&XNachleben van motieven bij Warburg speelt: een van de iconen van de moderne kunst, 
een schilderij dat duidelijk al een fête champêtre à la Giorgione is, blijkt tevens elementen te 
bevatten uit een prent van Marcantonio Raimondi naar Rafaël - de kunsthistoricus Gustav Pauli 
had dit in de vergetelheid geraakte feit herontdekt - die op zijn beurt teruggaat op voorbeelden 
uit de Oudheid. De compositie toont de Trojaanse prins Paris die als herder op de berg Ida de 
schoonheidstrofee uitreikt aan Venus, die hem als beloning Helena heeft beloofd, de mooiste 
vrouw ter wereld. De Trojaanse oorlog zal het gevolg zijn. Manet liet echter het hoofdmotief 
van Marcantonio’s compositie links liggen en nam de poses over van enkele figuren in de marge: 
een groepje van twee mannelijke riviergoden en een derde androgyne figuur die de beschouwer 
aankijkt, door Warburg als nimf geïdentificeerd. In de tijd tussen Raimondi en Manet bleek ook 
nog een schilderij te zijn ontstaan van de Nederlandse italianisant Nicolaes Berchem, die zich 
eveneens op de prent van Raimondi had gebaseerd. (De italianisanten waren als ‘atypische’ 
Hollandse schilders enigszins in de vergetelheid geraakt, waardoor Warburg moeite heeft de 
kunstenaar te identificeren; in een hier niet weergegeven notitie schrijft hij het werk toe aan ene 
‘Berhem’.)

Het aantonen van dergelijke ontleningen was voor Warburg geen doel op zich. Net als de 
door hem bewonderde Cassirer beschouwde Warburg de kunst als één van de symbolische vor
men (zoals ook taal, mythologie en wetenschap) waarmee de mens zich tot de wereld verhoudt. 
Cruciaal in de notities over Manet is vooral de relatie tussen beeldende kunst en mythologie. 
Goden zijn volgens Warburg een primitief, ‘heidens’ middel om natuurverschijnselen te verkla
ren. In de Oudheid en later in de Renaissance werden de góden esthetisch geïdealiseerd. Dit 
proces had kunst- en cultuurhistorici het zicht ontnomen op de diepere, demonische laag van de 
góden. De beeldende kunst (of, ruimer gedefinieerd, beeldende activiteit) is voor Warburg het 
ultieme strijdperk tussen mythische en rationele krachten - zij is het domein waar mythos en 
wetenschap elkaar wederzijds doordringen.

Vooral in zijn jonge jaren gaf Warburg soms nog blijk van een Victoriaans geloof in een 
rechtlijnige ontwikkeling van de mensheid, van mythische dwang tot heerschappij van de rede 
- met dien verstande dat de mythos zelf al een symbolische poging was om ruimte voor de 
cultuur te scheppen. In premoderne beschavingen, zoals die van de oude Grieken of de Pueblo- 
indianen, speelden rituelen een belangrijke rol bij de eerste, mythische pogingen om greep te 
krijgen op de wereld; het maken van beelden, aanvankelijk binnen die religieus-rituele context, 
creëerde een afstand tot de omringende wereld, een afstand die de mens enige ruimte tot zelfbe
schikking gaf. De moderne wetenschap zette die ontwikkeling voort, maar dat maakte de beel
dende kunst niet overbodig; de behoefte aan ‘microkosmische’ aanschouwelijkheid bleef be
staan. De abstracte concepten van de wetenschap, haar “Begriffe ohne Greiflichkeit” zijn niet 
alles.

Warburg benadrukte dan ook het Nachleben van elementen uit vroege beschavingsperiodes. 
De ontwikkeling is niet rechtlijnig. Dionysische Pathosformeln uit de Oudheid, zoals het motief 
van de nimf of maenade met wapperende gewaden, duiken in de Renaissance weer op en blijven 
rondspoken in de westerse cultuur. Dergelijke herhalingen beletten echter niet dat de beeldende 
kunst verandert. In de periode tussen Rafaël en Manet wordt, door het oprukken van de moderne 
wetenschap, de status van de góden in de beeldende kunst problematisch. Op de antieke sarco
fagen en in de etsen die Warburg bespreekt, zijn zowel ‘lage’ natuurgoden (nimfen, riviergoden) 
als ‘hoge’, esthetische Olympiërs afgebeeld. Terwijl laatstgenoemden ‘archeologisch gesterili
seerd’ worden, laten de natuurgoden op hun beurt de wereld van de mythische dwang achter 
zich, wanneer zij uit het beeld naar buiten kijken, in de richting van de denkbeeldige beschouwer. 
Op het schilderij van Manet zijn de Olympiërs verdwenen en de natuurgoden omgevormd tot 
moderne burgers bij een giorgioneske picknick. In deze profane gedaante beheersen de góden 
de menselijke geest niet meer, ook al ontleent de compositie haar kracht voor een deel nog 
steeds aan het Nachleben van de oude heidense personificaties.

In zijn beroemde lezing over het Schlangenritual (Bilder aus dem Gebiet der Pueblo-Indianer 
in Nord-Amerika, 1923) constateerde Warburg dat ook indiaanse schoolkinderen afstand namen 
van het personifiëren van natuurkrachten. Op sommige van de op zijn verzoek gemaakte teke
ningen wordt de bliksem nog in de oude mythische slangenvorm weergegeven, op andere daar
entegen krijgt hij zijn moderne, postfrankliniaanse vorm. Hoewel het werk van Warburg soms 
sporen vertoont van het in zijn tijd wijdverbreide geloof in de ‘primitieve mentaliteit’ van 
premoderne volkeren en kinderen, was hij niet geneigd om bepaalde groepen in hun geheel als 
irrationeel en afwijkend neer te zetten; dat de mentaliteit van iemand die de bliksem voorstelt 
als een slang wezenlijk verschilt van iemand die hem als elektrische ontlading weergeeft, stond 
voor Warburg echter vast.

De Schlangenritual-lezing was, als teken van herstel na zijn psychische instorting, de opmaat 
van zijn late werk. Meer dan ooit benadrukte Warburg nu dat de triomf van de beschaving en de 
rede altijd maar tijdelijk en wankel is, en dat juist de moderne wetenschap een terugval kan 
veroorzaken. Vooral aan het einde van de lezing overheerst het idee dat de ‘denkruimte’ die was 
ontstaan door de moderne wetenschap en technologie, door diezelfde wetenschap dreigde te 
worden vernietigd: “Die Naturgewalten werden nicht mehr im anthropomorphen oder biomorphen 
Umgang gesehen, sondem als unendliche Wellen, die unter dem Handdruck dem Menschen 
gehorchen. Durch sie zerstört die Kultur des Maschinenzeitalters das, was sich die aus dem 
Mythos erwachsene Naturwissenschaft mühsam errang, den Andachtsraum, der sich in den 
Denkraum verwandelte." De ‘moderne’ weergave van de bliksem door indiaanse kinderen is 
dan geen teken van vooruitgang meer, maar van een bedreigende terugval. Daarmee vergeleken 
hebben de notities over Manet een extatische toon. Door een lijn te trekken van duistere goden- 
vrees via Rafaël en Rousseau naar de vrije natuurbeleving van Manet, en door erop te wijzen dat 
de mnemonische impulsen een beschavende bewerking ondergaan, overtuigt Warburg zichzelf 
nog eenmaal van het feit dat vooruitgang, zo niet rechtlijnig en onvermijdelijk, dan toch in ieder 
geval mogelijk is.

Aan de onvoltooide tekst is (zoals aan veel, met name ongepubliceerde teksten van Warburg) 
de worsteling van het schrijven af te lezen. De moeizame integratie van Detailarbeit met de 
fundamentele vraagstukken die Warburg bezighielden, leidt tot meervoudige aanlopen en zijpa
den, waarbij de kunstwerken niet altijd even helder worden beschreven. Het Duits dat hij han
teert, staat voortdurend op het punt om in een solipsistische privé-taal te veranderen, maar het 
kent ook prachtig geformuleerde Geistesblitze. Het resultaat doet soms meer aan de notities van 
Marcel Duchamp denken dan aan reguliere kunsthistorische artikelen.

Deze vertaling bestaat uit de complete hoofdtekst en een deel van de aanvullende notities, 
die vaak alternatieve formuleringen van dezelfde passages bevatten. De hoofdtekst bevindt zich 
zowel in het handschrift van Gertrud Bing (Warburgs medewerkster) als in typescript in het 
Warburgarchief in map III. 16.1/2. De bladen zijn genummerd van 1 tot 15. Een in potlood 
boven de tekst gezette titel {Manet ’s Déjeuner sur l ’herbe. Die vorpragende Funktion heidnischer 
Elementargottheiten für die Entwicklung modernen Naturgefühls) is kennelijk van Ernst 
Gombrich. Van een alternatieve, iets uitgebreidere versie van de inleidende paragrafen (genum
merd van al tot a5) is hier alleen het begin opgenomen en voor de hoofdtekst gezet. Ook zijn de 
aanvullende notities 10a tot en met 10d toegevoegd, op de plek in de tekst waar ze volgens een 
aantekening in het typescript thuishoren. De bladen 11a en 11b, die een alternatieve versie van 
10a en 10b bevatten, werden weggelaten. Van de notities a tot en met d, die als Theoretisches im 
Zusammenhang mit “Manet” dan wel Kosmologisches zijn geclassificeerd, zijn op het einde 
delen opgenomen die wezenlijke beschouwingen aan de hoofdtekst toevoegen.

Een eerste overzicht van de tekst met uitgebreide uittreksels werd door Gombrich gegeven in 
Aby Warburg: An Intellectual Biography (London, The Warburg Institute, 1970; tweede editie 
Oxford, Phaidon, 1986). Een transcriptie is opgenomen in P. van Huisstedes proefschrift De 
Mnemosyne beeldatlas van Aby M. Warburg: een laboratorium voor beeldgeschiedenis (Rijks
universiteit Leiden, 1992). Van zowel Gombrich als Van Huisstede heb ik gebruik gemaakt bij 
het maken van een eigen transcriptie in het Warburgarchief, die hier is vertaald. Dank aan het 
Warburg Institute, met name Charles Hope, Dorothea McEwan, Susanne Meurer en Claudia 
Wedepohl.

Sven Lütticken

D
e W

itte Raaf 103 • m
ei-juni 2003



TRANSFERTS
21.06-14.09.2003 BOZAR Brussel

Paleis voor Schone Kunsten

Vormt de hedendaagse kunst een weerspiegeling van de complexe relaties tussen Afrika en 

de rest van de wereld? Bij wijze van antwoord werden voor de tentoonstelling TRANSFERTS 

een reeks gevestigde en jonge kunstenaars samengebracht. William Akuffo, Brahim Bachiri, 

Hicham Benohoud, Bili Bidjocka, Frédéric Bruly Bouabré, Isaac Carlos, Gaston Damag, 
D.O.F., Godfried Donkor, El Anatsui, Alfredo Jaar, William Kentridge, Bodys Isek Kingelez, 
Abdoulaye Konaté, Mona Marzouk, Ingrid Mwangi, Otobong Nkanga, Aimé Ntakiyica, 
Antonio Olé, Keith Piper, Tracey Rose, Pascale Marthine Tayou, Fatimah Tuggar, 
Minnette Vari, Sue Williamson

www.africalia.be 
info+32/24125881

DGOS BO
ZAR

Belgische, 
Ontwikkelingssamenwerking

EX 
PO TRANSFERTS wordt georganiseerd door Africalia vzw in samenwerking met BOZAR, Brussel

/rcalla‘03

DE WITTE RAAF
RGEnDA

LUUJ uu.deujitteraaf.be

vernieuwd & on-line

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
03

 • 
m

ei
-ju

ni
 2

00
3

ARCHIEF: meer dan 1250 teksten Illi 230 auteurs Illi 5.000 trefwoorden Illi alle teksten gepubliceerd sinds 1992 Illi 
zoekfuncties op auteur, trefwoorden, titelwoorden, edities

AGENDA: 21.000 tentoonstellingen uit Benelux en centra uit omringende landen IIII archief sinds 1995 //// zoek- & sorteer- 
functies op kunstenaar, tentoonstellingstitel, initiatieven, gemeente en data

KUNSTGIDS: 5.000 adressen //// 27 rubrieken IIII zoek- & sorteerfuncties op naam, rubriek, gemeente
4

http://www.africalia.be
uu.deujitteraaf.be


Warburg, ons spook
Georges DIDI-HUBERMAN

Fantoom en symptoom

Anderhalve eeuw nadat Winckelmann zijn 
monumentale Geschichte der Kunst des 
Alterthums had geschreven, publiceerde Aby 
Warburg een zeer korte tekst — eigenlijk de 
vijfenhalf bladzijden lange samenvatting van 
een lezing — over Dürer und die italienische 
Antike. [1] Het beeld waarmee de tekst 
opende was geen opstanding van Christus, 
zoals bij Vasari, of de triomf van een 
olympische god, zoals bij Winckelmann, 
maar de hartstochtelijke, gewelddadige 
afranseling van een mens, bevroren in een 
moment van fysieke intensiteit: Dürers te
kening van de dood van Orpheus. Erlijktwel 
een zeer radicale asymmetrie te bestaan tus
sen deze momenten in het denken over de 
geschiedenis, de kunst en de Oudheid. Zo
wel in deze tekst — die nog korter is dan een 
van Vasari’s Levens — als in zijn gehele ge
publiceerde oeuvre - dat minder pagina’s 
beslaat dan Winckelmanns Geschichte 
der Kunst - deconstrueerde Warburg haast 
onmerkbaar alle epistemische modellen die 
in de kunstgeschiedenis van Vasari en 
Winckelmann werden gebruikt. En dus 
deconstrueerde hij ook datgene wat de kunst- 
geschiedenis vandaag de dag nog steeds als 
haar grondleggende moment beschouwt.

Het cyclische model van ‘leven en 
dood’ of ‘bloei en ondergang’ verruilde 
Warburg voor een uitgesproken niet
natuurlijk en niet-symbolisch model - een 
cultureel model van de geschiedenis waarin 
de tijdperken geen weergave waren van 
biomorfe stadia, maar zich uitdrukten in 
lagen, in hybride blokken, rhizomen, spe
cifieke complexiteiten, vaak onvoorziene 
overgangen en telkens weer verijdelde doe
len. In plaats van het model van ‘renaissan
ces’, ‘goede navolgingen’ en ‘harmonieuze 
schoonheden’ uit de klassieke oudheid 
stelde Warburg een fantoommodel van de 
geschiedenis voor, waarin de periodes geen 
weergave waren van academische kennis
overdracht, maar zich uitdrukten in obses
sies, 'overlevingen', remanenties en telkens 
weer opduikende vormen; dat wil zeggen 
in het niet-gekende en het niet-gedachte, in 
de onbewuste lagen van de tijd. In wezen is 
het fantoommodel waarover ik spreek een 
psychisch model, althans in die zin dat deze 
psychische invalshoek geen terugkeer be
tekent naar de invalshoek van het ideaal, 
maar zelf de mogelijkheid biedt voor zijn 
theoretische deconstructie. Het betreft dus 
een symptoommodel waarin de ontwikke
ling van de vormen diende te worden ge
analyseerd als een geheel van spannings- 
processen: bijvoorbeeld de spanning tussen 
de wil tot identificatie en de dwang tot 
verandering, tussen purificatie en hybri
disatie, het normale en het pathologische, 
orde en chaos, vanzelfsprekende en onge
dachte kenmerken.

Toegegeven, dit is allemaal erg grof 
en beknopt gesteld. We zullen weer bij het 
begin moeten beginnen om deze hypothe
tische lezing op te bouwen. Maar laat dit 
meteen gezegd zijn: Warburg heeft het den
ken over kunst en het denken over geschie
denis een beslissende wending gegeven. Na 
hem staan we niet langer op dezelfde ma
nier tegenover het beeld en tegenover de tijd 
als daarvoor. Toch ‘begint’ de kunstge
schiedenis bij hem niet in de zin dat ze 
opnieuw systematisch vanaf de grond 
wordt opgebouwd, zoals we misschien te
recht zouden mogen verwachten. Bij hem 
verkeert de kunstgeschiedenis in een voort
durende staat van rusteloosheid, ze raakt 
vertroebeld, wat een andere manier is om 
te zeggen — als we denken aan het voor
beeld van Walter Benjamin - dat ze aan een 
oorsprong raakt. De kunstgeschiedenis vol
gens Warburg is het volkomen tegendeel 
van een absoluut begin, van een tabula rasa: 
ze is eerder een draaikolk in de rivier van 
de discipline, een draaikolk — een moment 
van onrust - die de loop der dingen een an
dere richting zal geven of zelfs diepgaand 
zal ontwrichten.

Maar die diepgang blijkt vandaag de 
dag nog steeds moeilijk te doorgronden. 
Elders heb ik geprobeerd bepaalde span- 
ningslijnen te karakteriseren die zowel in 
de geschiedenis als in de huidige stand van 
onze discipline een hindernis zouden kun
nen vormen voor het herkennen van een 
dergelijke ontwrichting. [2] Daarbij komt 
nog het hardnekkige gevoel dat Warburg 
ons spookbeeld is, dat hij in de kunstge-
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Albrecht Dürer

De dood van Orpheus, 1494

schiedenis dezelfde plaats inneemt als een 
spook -dat geen rust vindt — een dibboek— 
in het huis dat we bewonen. Een spook
beeld? Het is iets dat steeds weer terugkeert, 
dat alles overleeft, dat van tijd tot tijd weer 
opduikt en een waarheid over de oorsprong 
uitspreekt. Het is iets of iemand dat we maar 
niet kunnen vergeten, ook al is het onmo
gelijk duidelijk te herkennen.

*

Warburg, ons spook: hij zit ergens in ons, 
maar ook daar blijft hij ongrijpbaar en on
bekend. Wanneer hij in 1929 overlijdt, ge
ven de levensberichten die aan hem wor
den gewijd — uit de pen van prestigieuze 
wetenschappers als Erwin Panofsky en 
Ernst Cassirer - blijk van de grote eerbied 
die belangrijke voorlopers toekomt. [3] Hij 
wordt erkend als de geestelijke vader van 
een belangrijke discipline, de iconologie; 
maar al snel zal zijn werk worden overscha- 
duwd door dat van Panofsky, dat zoveel 
helderder en duidelijker, zoveel systemati
scher en geruststellender is. Sindsdien doolt 
Warburg door de kunstgeschiedenis als een 
voorvader voor wie men zich schaamt, zon
der dat ooit wordt gezegd waarvoor men 
zich schaamt of wat er aan hem zo schan
delijk is — een spookachtige vader van de 
iconologie.

Waarom spookachtig? In de eerste 
plaats omdat hij ongrijpbaar blijft. In 1930 
schreef Giorgio Pasquali in zijn necrologie 
van Warburg dat de historicus al tijdens zijn 
leven “verdween achter het instituut dat hij 
had opgericht”, de beroemde Kultur- 
wissenschaftliche Bibliothek Warburg in 
Hamburg, die na zijn overhaaste vlucht voor 
de nazi’s wist te overleven en in Londen 
herrees. [4] Om ervoor te zorgen dat bekend 
werd wie of wat Warburg was, besloot Ernst 
Gombrich — die een oorspronkelijk door 
Gertrud Bing gemaakte opzet voor een boek 
overnam — een ‘intellectuele biografie’ te 
schrijven waaruit hij de psychische aspec
ten van de geschiedenis en de persoonlijk
heid van Warburg bewust wegliet. [5] Die 
beslissing moest wel leiden tot een enigs
zins onthechte ‘verwerking’ van een oeuvre 
waarin toch de dimensie van het pathos of 
zelfs van het pathologische essentieel is, 
zowel op het niveau van de onderzochte
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objecten als van de blik waarmee ernaar 
wordt gekeken. Edgar Wind heeft harde 
kritiek geuit op de puriteinse reconstructie 
en het verwaterde beeld van Gombrich: men 
scheidt een mens niet van zijn pathos, van 
zijn empathieën en zijn pathologieën; men 
scheidt Nietzsche niet van zijn waanzin of 
Warburg van zijn zelfverlies, als gevolg 
waarvan hij bijna vijf jaar binnen de muren 
van een psychiatrische inrichting ver
bleef. [6] Het omgekeerde gevaar bestaat 
uiteraard ook: dat men het geschreven werk 
verwaarloost ten gunste van een ongezonde 
fascinatie voor een leven dat zich leent voor 
een horrorroman. [7]

De vitaliteit van dat spookachtige per
sonage hangt ook samen met het feit dat we 
nog steeds niet in staat zijn de exacte gren
zen van Warburgs oeuvre te onderscheiden. 
Net als een spectraal lichaam heeft het geen 
duidelijke contouren: het heeft zijn corpus 
nog niet gevonden. Het spookt door elk 
boek in de bibliotheek (en zelfs door de 
ruimtes tussen de boeken, als we denken aan 
de beroemde “wet van goed nabuurschap” 
die Warburg bij hun rangschikking heeft in
gevoerd), maar het komt vooral tot ont
plooiing in het labyrint van ongepubliceerde 
manuscripten—die aantekeningen, schetsen, 
schema’s, dagboeken en briefwisselingen die 
Warburg onvermoeibaar bijhield zonder ooit 
iets weg te gooien, en die de bezorgers tot 
op heden niet op een beredeneerde manier 
hebben kunnen bijeenbrengen, zo verwar
rend is het “caleidoscopische” beeld dat ze 
vertonen. [8] Zolang we die massa teksten 
niet kennen - waarvan sommige expliciet 
als grondslag waren bedoeld: de Grund- 
legende Bruchstücke zu einer monistischen 
Kunstpsychologie uit 1888-1905, de Allgè- 
meine Ideen uit 1927 — blijven al onze be
spiegelingen over Warburg in zekere zin in 
het ongewisse. Willen we vandaag over het 
oeuvre schrijven, dan moeten we accepte
ren dat onze eigen hypothetische duidingen 
op een dag zullen veranderen of opnieuw 
ter discussie zullen worden gesteld door een 
onverwacht aspect van dit vlottende corpus.

Maar dat is niet alles. Er is nog een 
derde, meer fundamentele reden waarom dit 
denken zo spookachtig lijkt: een reden die 
met de stijl, en dus met de tijd verband 
houdt. De moeilijkheid bij het lezen van 
Warburg is dat de temporaliteit van de meest 

vermoeiende of onverwachte eruditie — bij
voorbeeld het opduiken van een negende- 
eeuwse astroloog, AbûMa'sar, midden in 
de analyse van de renaissancefresco’s van 
het Schifanoiapaleis in Ferrara — wordt ge
combineerd met het haast baudelairiaanse 
tempo van vuurpijlen: uiteenspattende of 
onzekere ideeën, aforismen, woordverwis
selingen, het experimenteren met begrip
pen. .. [9] Al die dingen waarvan Gombrich 
meent dat ze de ‘moderne lezer’ zouden 
kunnen storen, terwijl ze juist kenmerkend 
zijn voor de moderniteit van Warburg, die 
zich daarin al aankondigt. [10]

*

Waarvandaan, vanuit welke plaats en tijd 
spreekt dit spook tot ons? De bronnen waar
uit hij zijn terminologie put zijn afwisse
lend de Duitse romantiek, Thomas Carlyle, 
het positivisme en de nietzscheaanse filo
sofie. Een angstvallige zorg om het histo
risch detail wisselt hij af met de onzekere 
stem van de profetische intuïtie. Zelf be
schreef Warburg zijn stijl als een "aalsoep" 
(Aalsuppenstilj: we stellen ons een kluwen 
van slangachtige, reptielachtige lichamen 
voor die het midden houdt tussen de gevaar
lijke windingen van de Laocoön — waar 
Warburg zijn hele leven lang door geobse
deerd werd, net als door de indianen die 
slangen in him mond nemen, en die hij even
eens bestudeerde - en de vormeloze massa 
zonder kop of staart van een manier van 
denken die zich slechts met tegenzin laat 
‘afbreken’, dat wil zeggen voor zichzelf 
geen begin of einde kan bepalen. [11]

Daarbij komt dat de terminologie van 
Warburg zelf voorbestemd lijkt tot een 
spookachtige status: Gombrich merkt op dat 
de belangrijkste woorden in die terminolo
gie — zoals bewegtes Leben, Pathosformel 
of Nachleben — zich moeilijk naar het En
gels laten vertalen. [12] Het komt er in feite 
op neer dat de naoorlogse Angelsaksische 
kunstgeschiedenis, die veel aan Duitse emi
granten te danken heeft, noodgedwongen 
afstand heeft moeten doen van de Duitse 
filosofische taal. [13] Als het rusteloze 
spook van een bepaalde filologische en 
filosofische traditie doolt Warburg dus rond 
in een dubbele, ongrijpbare tijd: enerzijds 
spreekt hij tot ons vanuit een verleden dat 
door ‘de ontwikkelingen in het vak’ inmid
dels schijnbaar is achterhaald. Het is met 
name kenmerkend dat de terminologie van 
het Nachleben - de ‘overleving’, een cru
ciaal begrip in Warburgs hele onderne
ming — geheel in onbruik is geraakt en nooit 
onderwerp is geweest van een consequente 
epistemologische kritiek, ook al wordt zij 
bij toeval soms nog aangehaald.

Anderzijds kan Warburgs werk worden 
gelezen als een profetische tekst, of Bever 
gezegd, als de profetie van een toekomstige 
wetenschap. In 1964 schreef Robert Klein 
over Warburg: “[Hij] heeft een discipline 
gecreëerd die in tegenstelling tot andere wel 
bestaat, maar geen naam heeft” [14] In aan
sluiting op die formulering heeft Agamben 
aangetoond dat de “wetenschap” die door 
dit oeuvre wordt nagestreefd “nog niet ge
vestigd” was - een kenmerk dat niet zozeer 
wijst op een gebrek aan rationaliteit, als wel 
op de enorme ambitie en verstrekkende be
tekenis van deze manier van denken over 
beelden. [15] Over zichzelf zei Warburg dat 
hij niet zozeer gemaakt was om te bestaan, 
maar eerder om “voort te bestaan [ik zou 
zeggen: te volharden] als een mooie herin
nering”. [16] Want dat is de betekenis van 
het woord Nachleben, het ‘na-leven’: er 
komt geen einde aan het overleven van een 
mens uit het verleden. Op een zeker mo
ment wordt zijn terugkeer in onze herinne
ring de urgentie zelve, de anachronistische 
urgentie van datgene wat Nietzsche het 
oneigentijdse of ontijdige heeft genoemd.

Dit is Warburg heden ten dage: een 
urgente overlevende voor de kunstgeschie
denis. Onze dibboek. Het spook van onze 
discipline dat tot ons spreekt over zijn (ons) 
verleden en zijn (onze) toekomst. Wat het 
verleden betreft kunnen we ons alleen maar 
verheugen over de filologische arbeid die 
al enige jaren, vooral in Duitsland, aan het 
oeuvre van Warburg wordt gewijd. [17] Wat 
de toekomst betreft liggen de zaken duide
lijk gevoeliger: als de ‘stimulerende’ waarde 
van Warburgs oeuvre eenmaal is erkend, 
beginnen de interpretaties uiteen te lopen. 
Niet alleen is de erfenis van de 'Warburg- 
methode’ vanaf het eerste moment dat ze 
werd toegepast onderwerp van discussie 
geweest, ook de huidige woekering van 
verwijzingen naar deze veronderstelde 
‘methode’ is werkelijk duizelingwekkend. 5
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Warburg wordt juist een soort superspook 
wanneer iedereen hem begint in te roepen 
als beschermgeest van de meest uiteenlo
pende theoretische keuzes: beschermgeest 
van de mentaliteitsgeschiedenis, de sociale 
kunstgeschiedenis en de microgeschiedenis; 
beschermgeest van de hermeneutiek; 
beschermgeest van het zogenaamde anti
formalisme; beschermgeest van een ‘retro- 
modem postmodernisme’; beschermgeest 
van de new art history, of zelfs een belang
rijke bondgenoot van de feministische kri
tiek... [18]

Nachleben of de antropologie van de tijd: 
Warburg en Ty lor

‘Overleving’, Nachleben, is de sleutelterm, 
het geheimzinnige parool van Warburgs hele 
onderneming. Nachleben der Antike is het 
fundamentele probleem waarover het ar
chief en de bibliotheek alle materiaal pro
beerde te verzamelen, met als doel om de 
lagen en terreinverschuivingen ervan te 
doorgronden. [19] Het is ook het fundamen
tele probleem waarmee Warburg de con
frontatie zocht in het veld tijdens zijn kort
stondige ervaring met de indianen van New 
Mexico. Voordat we dus het begrip over
leving onderzoeken binnen de context van 
de ‘cultuurwetenschap’ die door Warburg 
geduldig is uitgewerkt, uitgaande van de 
beelden uit de westerse klassieke en mo
derne wereld, lijkt het aangewezen om de 
experimentele oorsprong van die problema
tiek op lokaal terrein, tijdens de ‘verplaat
sing’ naar het land van de Hopi’s, op te spo
ren. De theoretische en heuristische functie 
van de antropologie — haar vermogen om 
de kennisvelden van hun territorium te ont
doen, om het verschil weer in de objecten, 
en het anachronisme weer in de geschiede
nis te introduceren - zal daardoor alleen 
maar duidelijker naar voren komen.

De ‘overleving’ die Warburg zijn hele 
leven lang telkens weer heeft aangevoerd 
en onderzocht, is in de eerste plaats een 
concept uit de Angelsaksische antropologie. 
Wanneer Julius von Schlosser — een vriend 
van Warburg die zijn problematiek in veel 
opzichten met hem deelde - in 1911 een 
beroep doet op de ‘overleving’ van de 
figuratieve werkwijzen die met het gebruik 
van was verbonden zijn, maakt hij niet spon
taan gebruik van de terminologie van zijn 
eigen taal: hij schrijft niet Nachleben, en 
evenmin Fortleben of Überleben. Hij schrijft 
survival, in het Engels, zoals ook Warburg 
soms placht te doen. [20] Het betreft hier 
duidelijk een aanhaling, een ontlening, een 
conceptuele verschuiving: datgene wat 
Schlosser aanhaalt - en wat Warburg al eer
der had geleend en verschoven — is niets an
ders dan het begrip survival van de grote 
Britse etnoloog Edward B. Tylor. Toen 
Warburg in 1895 plotseling Europa verliet 
en naar New Mexico trok, maakte hij geen 
“reis naar de archetypen" (a journey to the 
archetypes), zoals Fritz Saxl dacht, maar wel 
degelijk een “reis naar de overlevingen"; en 
zijn theoretische referentiepunt was niet 
James G. Frazer, zoals dezelfde Saxl schreef, 
maar Edward B. Tylor. [21]

Voorzover ik weet, hebben de exe
geten van Warburg nooit echt aandacht be
steed aan deze antropologische bron. Ze 
hebben hoogstens oog gehad voor de ver
schillen: Ernst Gombrich bijvoorbeeld 
voerde aan dat de cultuurwetenschap waar 
Tylor aanspraak op maakte in ieder geval 
geen genade kon vinden in de ogen van een 
discipel van Burckhardt die zich vooral met 
Italiaanse kunst bezighield... [22] Nochtans 
prijkte deze ‘cultuurwetenschap’ (science of 
culture) aan het begin van een boek—het in 
1871 in Londen verschenen Primitive 
Culture - dat een zodanige reputatie had, dat 
de etnologie aan het ei nd van de negentiende 
eeuw algemeen bekend was komen staan als 
“de wetenschap van Mr Tylor”. [23] Maar 
het prestige van een boek mag nog zo groot 
zijn, dat volstaat natuurlijk niet om zijn sta
tus als theoretische bron te waarborgen. Pas 
met het leggen van een specifiek verband 
tussen geschiedenis en antropologie ontstaat 
er ook een raakpunt tussen de Kultur- 
wissenschaft van Warburg en de science of 
culture van Tylor.

Beiden hadden inderdaad als doel om 
de eeuwige tegenstelling tussen enerzijds het 
evolutionaire model dat voor iedere vorm van 
geschiedenis een vereiste is, en anderzijds 
de tijdloosheid die vaak aan de antropologie 
wordt toegeschreven, te overwinnen - een 
tegenstelling waarvan Lévi-Strauss een eeuw 
later de kritische balans opmaakt. [24] 
Warburg heeft het terrein van de kunstge
schiedenis geopend voor de antropologie, 
niet alleen om nieuwe studieobjecten te vin
den, maar ook om er het temporele karak
ter van bloot te leggen. Op zijn beurt wilde 
Tylor overgaan tot een strikt symmetrische 

6 operatie: om te beginnen stelde hij dat het 

fundamentele probleem van alle “cultuur
wetenschap” (science of culture) dat van 
haar “ontwikkeling” (development of 
culture) was; dat die ontwikkeling niet te 
herleiden was tot een evolutionaire wet die 
kon worden geformuleerd naar het voor
beeld van de natuurwetenschappen; en dat 
de etnoloog alleen kon begrijpen wat “cul
tuur” betekent door haar geschiedenis en 
zelfs haar archeologie te bestuderen:

Wanneer men probeert te achterhalen wat 
de algemene wetten van de intellectuele [en 
meer in het algemeen van de culturele] 
vooruitgang zijn, is het praktisch gezien het 
beste om de onderzoekingen tê richten op 
artefacten uit de Oudheid (among anti
quarian relics) die slechts een gering actu
eel belang bezitten. [25]

Warburg zal het zeker niet oneens zijn ge
weest met dit methodologische principe van 
het niet-actuele: vaak is het symptoom, het 
ongedachte, het anachronistische datgene 
wat in een cultuur betekenis heeft. Daarmee 
zijn we al bij de fantoomtijd van de 
overleving aanbeland. Aan het begin van 
Primitive Culture leidt Tylor haar theore
tisch in door te constateren dat de twee con
currerende modellen van culturele ontwik
keling — de “vooruitgangstheorie” en de 
“degeneratietheorie” — dialectisch met el
kaar dienen te worden vervlochten. Het re
sultaat zou een tijdsknoop zijn die moeilijk 
te ontcijferen is omdat evolutionaire en anti- 
evolutionaire bewegingen elkaar daarin 
voortdurend kruisen. [26] Al snel zou in de 
holte tussen die kruisingen, als differentieel 
tussen de twee tegenstrijdige hoedanighe
den van de tijd, het concept survival opdui
ken. Tylor heeft een aanzienlijk deel van zijn 
pogingen tot theorievorming aan dat idee 
gewijd.

*

Maar het woord was bijna vanzelf uit zijn 
pen gevloeid, in een verschuiving van con- . 
text en tijd — om precies te zijn, tijdens een 
reis naar Mexico. Van maart tot juni 1856 
had Tylor Mexico te paard doorkruist, ge
observeerd en talloze aantekeningen ge
maakt. In 1861 publiceerde hij zijn reisver
slag — zijn eigen Tristes tropiques — waarin 
tot zijn eigen verbazing beurtelings mug
gen en piraten, alligators en missiepaters, 
slavenhandel en azteekse ruïnes, barok
kerken en indiaanse gebruiken, aardbevin
gen en vuurwapengebruik, tafelmanieren en 
rekenmethoden, museumvoorwerpen en 
straatgevechten opduiken. [27] Anahuac is 
een fascinerend boek omdat men getuige is 
van de voortdurende verwondering van de 
schrijver verwondering dat een en dezelfde 
ervaring, op dezelfde plaats en op hetzelfde 
tijdstip, als voertuig kan dienen voor deze 
laioop van anachronismen, deze mengeling 
van zaken uit verleden en heden. Zo wor
den tijdens de feesten van de goede week in 
Mexico uiteenlopende, deels christelijke en 
deels heidense commemoraties weer geac
tualiseerd; zo wordt op de indiaanse markt 
in Grande een rekenstelsel geactualiseerd dat 
Tylor alleen uit pre-Columbiaanse manu
scripten dacht te kennen; zo vertonen de 
ornamenten op oude offermessen grote ge- 
lijkenis met die op de sporen van de 
Mexicaanse vaqueros. [28]

Toen hij daarmee werd geconfron
teerd, ontdekte Tylor de extreme verschei
denheid en de duizelingwekkende com
plexiteit van cultuurverschijnselen (het
zelfde ervaart men ook bij het lezen van 
Frazer); maar hij ontdekte ook iets dat nog 
ingrijpender is (iets dat men bij het lezen 
van Frazer niet ervaart): de duizelingwek
kende werking van de tijd in de actualiteit, 
in de huidige ‘oppervlakte’ van een bepaalde 
cultuur. Die duizeling komt in de eerste 
plaats tot uitdrukking in het sterke gevoel 
- een voor de hand liggend gevoel, maar dat 
geldt minder voor de methodologische con
sequenties ervan - dat het heden uit vele 
verledens is geweven. Daarom moet de 
etnoloog volgens Tylor de historicus zijn van 
al zijn afzonderlijke waarnemingen. De 
‘horizontale’ complexiteit van wat hij ziet 
hangt dus vooral samen met een ‘verticale’ 
— paradigmatische — complexiteit van de tijd:

Vooruitgang, verval, overleving, wederge
boorte, verandering (progress, degradation, 
survival, revival, modification) zijn evenzo
veel vormen die de delen van het complexe 
netwerk van de beschaving met elkaar ver
binden. Eén enkele blik op de banale de
tails (trivial details) van ons dagelijks le
ven volstaat om te kunnen onderscheiden 
in hoeverre we scheppers zijn en in hoeverre 
we slechts de erfenis van vorige eeuwen 
doorgeven en veranderen. Degene die al
leen maar zijn eigen tijd kent, heeft geen 
enkel besef van wat hij ziet als hij rondkijkt
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Pijlpunten in obsidiaan, Mexico, prehistorisch 
illustratie uit: Edward B. Tylor, Anahuac, Londen, 1861, p. 96

in zijn kamer. Hier is de Assyrische kam
perfoelie, daar de lelie van Anjou; een 
Griekse kroonlijst loopt om het plafond; de 
Lodewijk-XTV-stijl en renaissancestijl, die 
uit dezelfde familie stammen, zijn gecom
bineerd in de ornamenten van de spiegel. 
Al zijn ze getransformeerd, van hun plaats 
gehaald of verminkt (transformed, shifted, 
or mutilated), deze artistieke elementen 
dragen nog duidelijk het stempel van hun 
geschiedenis (still carry their history 
plainly stamped upon them); en hoewel het 
nog moeilijker is de geschiedenis van 
oudere voorwerpen af te lezen, mogen we 
daaruit niet afleiden dat ze die niet heb
ben. [29]

Kenmerkend is dat dit voorbeeld van 
overleving — een van de allereerste die 
Primitive Culture geeft—de vormelementen 
van een ornament betreft, de “primitieve 
woorden” die aan elk stijlbesef ten grond
slag liggen. Kenmerkend is ook dat die 
overleving van vormen wordt omschreven 
in termen van een stempel (stamp). Zeggen 
dat het heden de tekens van vele verledens 
draagt, betekent in de eerste plaats dat de 
tijd — of de tijden — een onverwoestbaar 
spoor achterlaat op de vormen in ons hui 
dige leven. Tylor heeft het dan ook over de 
“bestendigheid van deze overlevingen” (the 
strength of these survivals), waarmee vol
gens weer een andere metafoor “oude ge
bruiken hun wortels behouden in een bo
dem die wordt omgewoeld door een nieuwe 
cultuur”. [30] Hij vergelijkt de bestendig
heid van de overlevingen ook met “een ri
vier die, als hij eenmaal voor zichzelf een 
bedding heeft gegraven, nog eeuwenlang zal 
blijven stromen”... Op die manier geeft hij 
— nog steeds in termen van een stempel - 
uitdrukking aan wat hij de “duurzaamheid 
van de beschaving” (permanence of culture) 
noemt [31]

Daarmee is dus een fundamenteel pro
bleem opgeworpen waarin Warburg mis
schien zijn eigen onderzoek herkende naar 
de ‘duurzaamheid’, de bestendigheid van 
antieke vormen in de loop van de lange 
westerse kunstgeschiedenis. Maar dat is niet 
alles. Een dergelijke duurzaamheid zou kun
nen worden uitgedrukt — zoals in de negen
tiende eeuw vaker gebeurde in bepaalde 
filosofische vormen van antropologie - in 
termen van een ‘essentie van de cultuur’. 
Zowel het fundamentele bel ang van het den
ken van Tylor op dit punt als zijn verwant
schap met Warburgs benadering zijn terug 
te voeren op een cruciale toevoeging: de 
duurzaamheid van de cultuur drukt zich niet 
uit als een essentie, een globaal kenmerk of 
een archetype, maar integendeel als een 
symptoom, een uitzonderlijk kenmerk, een 
misplaatste zaak. De bestendigheid van 
overlevingen, hun “kracht” als zodanig, 
manifesteert zich volgens Tylor in de sub
tiliteit van het minuscule, het overbodige, 
het onbeduidende of abnormale. De over
leving als zodanig schuilt in het terugke- 
rende symptoom, het spel, de pathologie van 
de taal en het onbewuste van de vormen. 
Daarom hield Tylor zich bezig met kinder
spelletjes (pijl en boog, slingers, ratels, 
bikkels, speelkaarten: overlevingen van zeer 
serieuze praktijken zoals oorlog of waarzeg
gerij), net zoals Warburg zich later zou be
zighouden met de praktijken van het feest 
in de Renaissance. Tylor bestudeerde taal
kenmerken, zegswijzen, spreekwoorden en 
begroetingswijzen, zoals Warburg later had 
willen doen met de Florentijnse beschaving.
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Maar Tylors belangstelling ging vooral uit 
naar de overlevingen vanuit de specifiekere 
invalshoek van het bijgeloof. De definitie 
van dit antropologisch begrip was volgens 
hem afgeleid van de traditionele betekenis 
van het Latijnse superstitio:

Er is reden om de kwalificatie bijgeloof op 
dergelijke feiten toe te passen, een kwalifi
catie die op goede gronden uit te breiden is 
tot een groot aantal overlevingen, want de 
etymologie van het woord bijgeloof (super
stition), dat oorspronkelijk ‘datgene wat uit 
vroeger tijden blijft bestaan ’ zou hebben 
betekend, maakt het zeer geschikt om het 
idee van overleving uit te drukken. Maar 
tegenwoordig houdt die term een verwijt in 
[...]. Voor de etnografie is het absoluut 
noodzakelijk om een woord als overleving 
in te voeren, dat uitsluitend bedoeld is om 
het historische feit aan te duiden. [32]

Thans begrijpt men waarom de analyse van 
overlevingen in Primitive Culture culmi
neert in een lang hoofdstuk dat gewijd is 
aan magie, astrologie en alle daaraan ver- 
wante vormen. [33] Moeten we daarbij niet 
onherroepelijk denken aan het hoogtepunt 
van Nachleben der Antike, Warburgs ana
lyse van het gebruik van de astrologie in de 
fresco’s van Ferrara en in de geschriften van 
Martin Luther? [34] In beide gevallen is het 
de zwakke plek in het bewustzijn, het falen 
van de logica of de onzin in de argumenta
tie die telkens in de actualiteit van een his
torisch feit een bres opent naar zijn 
overlevingen. Voordat Warburg het deed, 
gaf Tylor blijk van zijn bewondering voor 
het vermogen van “banale details” (trivial 
details) om hun eigen onbeduidendheid 
betekenis te geven - of liever gezegd, om 
haar om te zetten in een symptoom, door 
hem ook wel landmarks genoemd. Voordat 
Warburg belangstelling kreeg voor het 
“animisme” van votiefbeelden had Tylor 
- weliswaar niet als enige - zich gewaagd 
aan een algemene theorie van de macht van 
de tekens. [35] Voordat Warburg gefasci
neerd raakte door de uitdrukkingsmogelijk
heden van het gebaar had Tylor - weer niet 
als enige - geprobeerd een theorie van de 
“emotionele en nabootsende taal” (emotional 
and imitative language) te formuleren. [36] 
Nog voor Warburg, en voor Freud, heeft hij 
op eigen wijze het symptoom — absurditeit, 
lapsus, ziekte, waanzin — geïnterpreteerd als 
bevoorrechte toegangsweg tot de duizeling
wekkende tijd van de overlevingen. Zou de 
weg van het symptoom ook de beste manier 
zijn om de stem van de spoken te horen?

Misschien zal men zich erover beklagen dat 
ik in de loop van deze studie, gewijd aan wat 
ik “overlevingen van de vroegere maatschap
pelijke toestand” heb genoemd, verzwakte 
overblijfsels van de cultuur uit de vroegste 
tijden, [...] zoveel voorbeelden heb gekozen 
die betrekking hebben op zaken die in on
bruik zijn geraakt, die geen waarde hebben, 
die frivool zijn en zelfs zo dwaas dat ze ge
vaar opleveren of die een slechte invloed 
hebben. Maar ik heb met opzet voor derge
lijke bewijzen gekozen, omdat ik me tijdens 
mijn onderzoekingen ervan heb kunnen ver
gewissen hoe vaak het voorkomt dat we de 
gekken dankbaar moeten zijn. Zelfs bij een 
oppervlakkige beschouwing van het onder
werp is het merkwaardig om te zien hoezeer 
het behoud van de overbUjjselen van de ge
schiedenis te danken is aan domheid, over
dreven conservatisme en hardnekkig bij ge-
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loof, overblijfselen die het praktische utilita
risme binnen de kortste keren met een gerust 
geweten zou hebben weggevaagd. [37]

*

Tussen spook en symptoom staat het begrip 
overleving, als een specifieke uitdrukking 
van het spoor binnen het gebied van de 
geschiedwetenschap en de antropolo
gie. [38] We weten dat Warburg geïnteres
seerd was in de overblijfselen uit de klas
sieke Oudheid: overblijfselen die niet 
slechts te herleiden zijn tot bestaande ma
teriële resten van objecten, maar die even 
sterk voortleefden in vormen, stijlen, gedra
gingen en in de psyche. Zijn belangstelling 
voor de survivals van Tylor is dan ook mak
kelijk te begrijpen. In de eerste plaats ver
wezen ze naar een negatieve realiteit: dat
gene wat in een cultuur afgedankt en ach
terhaald lijkt, of in onbruik geraakt is (zo 
zijn de Florentijnse boti in de vijftiende 
eeuw uitingen van een praktijk die reeds 
afgesneden is van het heden en van de ‘mo
derne’ aspiraties die de grondslag vormen 
voor de renaissancekunst). In de tweede 
plaats verwezen de overlevingen volgens 
Tylor naar een gemaskeerde realiteit: iets 
blijft bestaan als getuige van een verdwe
nen maatschappelijke toestand, maar het 
voortbestaan ervan gaat gepaard met een 
fundamentele modificatie - een verandering 
van status en van betekenis, (Door té zeg
gen dat de pijl en boog uit de oorlogen van 
de Oudheid als kinderspel hebben overleefd, 
zeggen we duidelijk ook dat hun status en 
hun betekenis volkomen zijn veranderd.)

In dat opzicht lijkt de analyse van 
overlevingen op de analyse van de mani
festaties van zowel symptomen als spoken. 
Overlevingen verwijzen naar een realiteit 
die binnenbreekt, ook al is die subtiel of 
zelfs onmerkbaar, en daarom verwijzen ze 
ook naar een spookachtige realiteit: de as
trologische overleving zou dus als een 
‘spook’ opduiken in het betoog van Luther, 
een spook waarvan Warburg aan de hand 
van zijn natuur van indringer en indringing 
- van symptoom - de uitwerking herkende 
in de logische argumentatie van de predi
ker van de Reformatie. [39] Het zal dan ook 
niet verbazen dat het kritische succes van 
Tylors survivals in de eerste plaats betrek
king had op geloofsverschijnselen: het con
cept werd het meest toegepast in het domein 
van de godsdienstgeschiedenis. [40] Niet
temin zijn er ook enkele uitgebreide archeo
logische studies dié - vooruitlopend op wat 
André Leroi-Gourhan “technische stereo
typen” zou noemen - dé geschiedenis van 
voorwerpen vanuit het gezichtspunt van de 
survival hebben benaderd. [41]

De bezwering van het Nachleben: 
Gombrich en Panofsky

Als we de problematiek van de overleving 
plaatsen in de geschiedenis van de kunst
historische discipline, dringt zich de vraag 
op of Warburgs Nachleben eigenlijk wel goed 
is begrepen. Door sommigen ongetwijfeld 
wel, maar zeker niet door de mainstream. 
Laten we daarvan enkele voorbeelden ge
ven. Toen Julius von Schlosser in 1911 zijn 
Geschichte der Portratbildnerei in Wachs 
publiceerde, werd duidelijk dat de termino
logie van de overleving — ontleend aan 
Tylor, maar vooral aan Warburg, met wie 
Schlosser bevriend was - de enig mogelijke 
theoretische opening bood om het merk
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waardigste aspect van het beeldhouwen in 
was te begrijpen: namelijk dat het zo per
sistent was, dat het alle stijlveranderingen 
had weerstaan en in staat bleek te overle
ven zonder zich wezenlijk te ontwikke
len. [42] Schlosser besefte dat de beeld- 
geschiedenis helemaal geen “natuurlijke 
historie” is, maar eerder een uitwerking, een 
“methodologische constructie” (ein metho- 
disches Praparat); dat ze zich onttrekt aan 
de wetten van het banale "evolutionisme" 
- waarmee hij meteen zijn onherroepelijke 
kritiek op Vasari-achtige “teleologische pre
tenties” aan het slot van het boek rechtvaar
digde. [43]

Waarschijnlijk liet Schlosser - overi
gens eerder uit bescheidenheid dan uit on
wetendheid - een aantal theoretische proble
men buiten beschouwing die eigen zijn aan 
het overlevingsmodel. Maar een krachtig 
idee nam geleidelijk vaste vorm aan: name
lijk dat als de kunst een geschiedenis heeft, 
beelden op hun beurt overlevingen hebben 
die ertoe leiden dat ze “gedeclasseerd” wor
den en losgemaakt uit de traditionele sfeer 
van het kunstwerk. Hun óvérleven heeft als 
keerzijde dat ze in de “hoge” stijlgeschiedenis 
in laag aanzien staan. [44] Daarom wordt de 
Geschichte der Portratbildnerei in Waçhs al 
jarenlang eerder door antropologen gelezen 
dan door kunsthistorici.

Waarschijnlijk heeft Edgar Wind zich 
- wat de kwestie van de tijdsmodellen be
treft - nooit gewaagd aan radicale, gedurfde 
theoretische keuzes als die van Warburg en 
Schlosser. Maar hij heeft duidelijk begre
pen dat het woord overleving niet als een 
gewone biologische metafoor moest wor
den gebruikt: “Als we het hebben over de 
‘overleving van de Oudheid’ ”, schreef hij 
in 1934, “verstaan we daaronder de invloed 
die de door de antieken gecreëerde symbo
len op opeenvolgende generaties zijn blij
ven uitoefenen; maar Wat verstaan we on
der het woord ‘blijven’?” Vervolgens stelt 
Wind vast dat overleving een geheel van 
operaties veronderstelt waarin vergeten, 
betekenisverandering, het prikkelen van de 
herinnering en het onverwachte weerzien 
een rol spelen - en die complexiteit moet 
óns eraan herinneren dat de temporaliteit in 
kwestie niet natuurlijk, maar cultureel van 
aard is. [45] Wind uitte niet alleen kritiek 
op de “immanente geschiedenis” van 
Wölfflin, maar ook op de “historische con
tinuïteit” (historical continuity) in het alge
meen, die voorbijgaat aan alles wat op het 
toneel van elke overleving verschijnt: een 
spel van “pauzes” en “crises”, “sprongen” 
en “periodieke omkeringen” (periodic 
reversals)', alles wat geen historisch verhaal 
vormt, maar een vlechtwerk van de herin
nering (memory-mnemosyne)', wat geen 
opeenvolging van kunsthistorische feiten 
vormt, maar noopt tot een theorie van de 
symbolische complexiteit. [46]

Een duidelijkere kritiek op het histo
risme zoals die in de hypothese van de 
overleving is vervat, is niet mogelijk. 
Gertrud Bing heeft zeer goed aangegeven 
welke paradoxale positie Warburg inneemt 
in de epistemologie van de geschied
wetenschappen (en volgens mij zou onge
veer hetzelfde over Michel Foucault kun
nen worden opgemerkt): enerzijds is hij af 
en toe onvolledig en vooringenomen of ver
gist hij zich zelfs in historische feiten; an
derzijds heeft hij met zijn hypothese over 
de herinnering - het specifieke soort herin
nering dat het Nachleben veronderstelt - 
zelfs de opvatting over wat een historisch 

verschijnsel is diepgaand veranderd. Teke
nend is dat Gertrud Bing de nadruk legde 
op de manier waarop het Nachleben onze 
hele voorstelling van de traditie verandert: 
ze is niet langer een ononderbroken stroom, 
waarin de dingen eenvoudigweg stroomaf
waarts worden overgedragen, maar een ge
spannen dialectiek, een drama dat zich af
speelt tussen de loop van de stroom en zijn 
eigen draaikolken. [47] Eens temeer moe
ten we vaststellen dat Walter Benjamin nooit 
ver van deze manier van denken over de 
historiciteit is afgeweken. [48]

*

Maar het moet gezegd, dit voorbeeld heeft 
weinig navolging gekregen. Vaak loopt de 
historicus liever niet het risico dat hij zich 
vergist: in zijn ogen verdient een exact feit 
doorgaans de voorkeur boven een hypothese 
die van nature onzeker is. We kunnen het 
wetenschappelijke bescheidenheid noemen 
- maar het zou ook lafheid of zelfs filoso
fische luiheid kunnen zijn. In het slechtste 
geval gaat het om een positivistische afkeer 
van alle vormen van ‘theorie’. In 1970 wilde 
Gombrich zijn biografie eindigen met wat 
hij het “in perspectief plaatsen” van het werk 
van Warburg noemt: het wijst op een merk
waardige wens om ‘de vader te vermoor
den’, een absoluut verlangen dat de “geest
verschijning” - zoals Warburg zichzelf in 
1924 omschreef - niet meer terugkomt. En 
dat tegelijk met hem ook de overleving, die 
“onmodieuze” hypothese, niet langer voort
durend blijft terugkeren in de gedachten van 
de kunsthistorici. [49]

Om dat te bereiken, waren twee ope
raties noodzakelijk. De eerste behelsde het 
onschadelijk maken van de dialectische 
structuur van de overleving, dat wil zeggen 
het ontkennen dat elke temporaliteit van 
beelden wordt georganiseerd volgens een 
dubbel ritme, bestaande uit overlevingen en 
renaissances, dat haar tegelijk onzuiver en 
hybride maakt. Daartoe aarzelt Gombrich 
niet om te doen alsof Warburgs Nachleben 
uiteindelijk eenvoudig te herleiden is tot wat 
een revival wordt genoemd. [50] De tweede 
operatie bestaat erin de anachronistische 
structuur Van de overleving onschadelijk te 
maken: daarvoor hoeft men alleen maar te
rug te grijpen op Springer en het onder
scheid tussen overleving en renaissance 
opnieuw te periodiseren, oftewel het een
voudig te herleiden tot een chronologisch 
onderscheid tussen Middeleeuwen en 
Renaissance. Uiteindelijk zal Gombrich een 
onderscheid maken tussen de duistere 
“hardnekkigheid” van de middeleeuwse 
overlevingen en de inventieve "plooibaarheid" 
van de navolgingen all’antica, die vanaf de 
vijftiende eeuw alleen konden worden voort
gebracht door de enige Renaissance die die 
naam werkelijk verdiende. [51]

Om de lotgevallen van de overleving 
te ontwarren - een enorme taak - zou men 
de hele geschiedenis van de discipline na 
Warburg moeten herschrijven. We zullen 
hier alleen de meest opvallende mijlpalen 
vermelden. Beginjaren twintig publiceerde 
Adolph Goldschmidt in het eerste deel van 
de Vortrage der Bibliothek Warburg een ar
tikel over Das Nachleben der antiken 
Formen im Mittelalter. Goldschmidt, die van 
meet af aan oog had voor de paradox van het 
Nachleben - tegelijk een aanduiding van een 
“voortgezet leven” (Weiterleben) en een 
“voortgezet sterven” (Weitersterben) - 
probeerde datgene wat Warburg bij Botticelli 
had ontdekt door te trekken naar de Mid
deleeuwen, met name door te wijzen op de 
expressieve rol van de draperie in de 
Byzantijnse kunst. [52] Twintig jaar later 
zou Jean Seznec de “overleving van de an
tieke góden” aan voeren als bewijs voor 
chronologische verwarring, ook hier weer 
met de bedoeling om aan de hand van de 
interferentie tussen Middeleeuwen en 
Renaissance aan te tonen hoe ver het veld 
van overlevingen zich uitstrekt:

De traditionele antithese tussen Middeleeu
wen en Renaissance wordt minder uitge
sproken naarmate we beide beter leren ken
nen: de eerste lijkt minder duister en min
der statisch, en de laatste lijkt minder hel
der en verschijnt niet meer zo plotseling. 
Men merkt vooral dat de heidense Oudheid 
in het vijftiende-eeuwse Italië helemaal geen 
‘renaissance ’ doormaakt, maar dat ze in de 
middeleeuwse cultuur en kunst was blijven 
voortleven; zelfs de góden worden niet op
nieuw tot leven gewekt, want ze waren nooit 
uit de herinnering en de verbeelding van 
de mensen weggeweest. [...] Het stijl
verschil verhindert dat we die continuïteit 
van de traditie zien, omdat de Italiaanse 
kunst uit de vijftiende en zestiende eeuw de 
oude symbolen met een nieuwe schoonheid 
bekleedt. Maar datgene wat de Renaissance 
aan de Middeleeuwen te danken heeft, staat 

in de teksten geschreven. We zullen probe
ren aan te tonen hoe en langs welke omwe
gen de mythologische erfenis van de Oud
heid van eeuw tot eeuw is overgeleverd; en 
in hoeverre tijdens de nadagen van het 
cinquecento de grote traktaten over de gó
den waaruit het humanisme en de kunst in 
heel Europa zouden putten, nog steeds 
schatplichtig waren aan de middeleeuwse 
compilaties en nog geheel van de middel
eeuwse geest waren doordrenkt. [53]

Maar we moeten vaststellen dat dergelijke 
eerbewijzen aan het voorbeeld van Warburg 
en aan de onzuiverheid van de tijd der beel
den in de minderheid zijn. Overal elders 
bestaat duidelijk de wens om te komen tot 
een periodisering van de kunstgeschiedenis 
die steeds helderder en duidelijker is, dat 
wil zeggen overzichtelijk en makkelijk te 
bevatten voor de geest. Kortom, de door 
Gombrich openlijk geformuleerde operatie 
om het Nachleben onschadelijk te maken 
werd in het verborgene gebruikt in een hele 
reeks theoretische verschuivingen, waar
door de overleving steeds verder werd ge
trokken naar de kant van tijdschema’s - en 
deterministische modellen - die ze juist 
als hypothese ter discussie had gesteld. Zo 
werd de overleving naar de kant van het tijd
loze begrip archetype getrokken, of van de 
voorstelling van eeuwige cycli, als een 
- goedkope - verklaring voor de mengeling 
van “continuïteiten” en “variaties” waarvan 
de beeldgeschiedenis onvermijdelijk de spo
ren draagt. [54]

De overleving werd getrokken naar de 
meer positivistische kant van de materiële 
overblijfselen van de Oudheid of van het 
algemenere bronnenonderzoek. Ze werd 
getrokken naar de meer "formalistische" kant 
van de invloeden, vervolgens naar de kant 
van de iconografische tradities en meer in 
het algemeen naar die van de onomstreden 
volharding waarmee sommige artistieke gen
res uit de Oudheid zich tot in de moderne 
tijd hebben weten te handhaven. Ten slotte 
is alles weer omgeslagen naar de kant van 
de sociale receptietheorieën, de ‘voorliefde 
voor de Oudheid’, de navolging of zelfs het 
gewone ‘beroep’ op de 'stilistische normen’ 
van de Oudheid. Over het Nachleben van 
Warburg, dat als achterhaald wordt be
schouwd of als stopwoord wordt gebruikt 
en dat in ieder geval van zijn theoretische 
betekenis is beroofd, wordt dus niet meer 
gesproken. Dat wil niet zeggen dat het ge
assimileerd is, integendeel zelfs. We kun
nen beter zeggen dat de overleving is be
zworen door dezelfde discipline die het his
torisch concept van de onzuiverheid van de 
tijd aan haar te danken had - maar het haar 
uiteindelijk niet in dank heeft afgenomen.

♦

De grote bezweerder van onze dibboek 
— maar bestond daar nog twijfel over? - is 
niemand anders dan Erwin Panofsky. Zelfs 
Gombrich moest het erkennen, al was het 
met tegenzin: het was vooral Panofsky die, 
door het oeuvre van Warburg “in perspec
tief te plaatsen”, het Nachleben voor gene
raties van kunsthistorici onschadelijk heeft 
gemaakt en het theoretische bezwerings- 
ritueel daartoe heeft vastgelegd. [55] Al in 
1921, slechts vijftien jaar na Warburgs le
zing over Dürer und die italienische Antike, 
publiceerde Panofsky het artikel Dürers 
Stellung zur Antike - de titel leek te veel op 
die van Warburg om niet als heimelijk 
rivaliserend te worden opgevat. [56] On
danks alle plichtmatige eerbewijzen maakte 
de problematiek van de overleving daarin 
al plaats voor een problematiek van de in
vloeden het vraagstuk van het pathetische, 
dat bij Warburg nog verbonden was met het 
nietzscheaanse concept van het dionysische, 
maakte plaats voor een problematiek van 
de typering en de “gulden middenweg”, die 
nog eens werd ondersteund door enkele 
verwijzingen naar het “schoonheidsideaal” 
bij Kant en in de klassieke retorica. [57]

In de door Panofsky geschreven 
necrologie uit 1929 komt de belangrijke uit
drukking van Warburgs Hauptproblem, de 
uitdrukking Nachleben der Antike, geen en
kele keer voor: in plaats van “overleving” is 
er alleen nog sprake van “erfenis” (Erbteil 
desAltertums) en van “receptiegeschiedenis” 
(Rezeptionsgeschichte der Antike). [58] 
Vervolgens publiceerde Panofsky in sa
menwerking met Fritz Saxl (die de concep
tuele schema’s van Warburg al zoveel mo
gelijk probeerde te historiseren, wat op 
zich een gerechtvaardigd streven is) in 
1933 in het wetenschappelijk bulletin van 
de Metropolitan Museum in New York een 
lang artikel over Classical Mythology in 
Mediaeval Art. [59] Het was zijn eerste be
langrijke Engelstalige publicatie: zijn 
toegangsbewijs tot een nieuw intellectueel 
en institutioneel milieu waar zijn balling- 7
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schap (zijn vlucht uit nazi-Duitsland) de 
kiem zou leggen voor een imperium (zijn 
onbetwiste autoriteit in de universitaire 
kunstgeschiedenis). [60]

Het is mogelijk - en tot op zekere 
hoogte ook relevant - om dit artikel te le
zen als een voortzetting van het werk van 
Warburg over de overleving van de antieke 
góden: Panofsky en Saxl beperken zich 
schijnbaar tot de toepassing van het begrip 
Nachleben op een historisch gebied dat 
Warburg niet direct heeft onderzocht. Vanaf 
het begin wordt dus plaats ingeruimd voor 
de overleving, een plaats die - slechts ten 
dele - het ongelijk van Vasari’s geschied
opvatting zou bewijzen:

De eerste Italianen die over de geschiede
nis van de kunst hebben geschreven, zoals 
Ghiberti, Alberti en vooral Giorgio Vasari, 
dachten dat de klassieke kunst aan het be
gin van de christelijke tijd werd afgezwo
ren, en dat ze pas weer opdook toen ze in 
de veertiende en vijftiende eeuw diende als 
fundament voor wat gewoonlijk de Renais
sance wordt genoemd. [...] Met die ge
dachte hadden deze schrijvers zowel gelijk 
als ongelijk. Ongelijk voor zover er nog tal
loze banden tussen Middeleeuwen en 
Renaissance bestonden [...]. De klassieke 
opvattingen bleven door de hele Middeleeu
wen heen bestaan (classical conceptions 
survived throughout the Middle Ages): 
literaire, filosofische, wetenschappelijke en 
artistieke opvattingen. Ze waren vooral be
langrijk na Karei de Grote, onder wiens 
bewind tot een klassieke wederopleving 
(classical revival) werd besloten die in bijna 
ieder cultureel domein is doorgevoerd. 
Maar die vroege auteurs hadden in zoverre 
gelijk dat de kunstvormen waarin de klas
sieke opvattingen gedurende de Middeleeu
wen voortleefden (persisted), volkomen ver
schilden van onze tegenwoordige ideeën 
over de Oudheid, ideeën die pas opdoken 
in de Renaissance in haar ware betekenis 
(‘Renaissance’ in its true sense) van weder
geboorte van de Oudheid (‘rebirth’ of 
antiquity) als duidelijk omlijnd historisch 
verschijnsel (as a well-defined historical 
phenomenon). [61]

Men merkt al dat deze inleiding niet alleen 
een voortzetting, maar ook een scheiding 
der wegen impliceert, of mogelijk zelfs een 
omkering van Warburgs betoog, waarvan 
Panofsky en Saxl niettemin beweren de 
“volgelingen” (followers) te zijn. [62] Wat 
wordt er voortgezet? Het algemene idee van 
een polarisatie tussen ‘overleving’ en 
‘renaissance’. Wat er wordt omgekeerd, of 
opgegeven? De structurele of synchronische 
betekenis, de niet-chronologische - of al
gemeen gezegd, de anachronistische - 
betekenis van dit dubbele ritme. Voortaan 
is er een duidelijkere scheiding tussen de 
dingen naar waarde en naar tijd: ze worden 
in hiërarchieën en in periodes onderver
deeld. Zo wordt de ‘overleving’ de lage ca
tegorie van de kunstgeschiedenis, die van 
de Middeleeuwen een periode maakt van 
artistieke “conventies” en van “geleidelijke 
degeneratie” (gradual degeneration) van de 
klassieke normen, en ten slotte van de be- 
treurenswaardige “dissociatie” van vorm en 
inhoud: “[...] de middeleeuwse geest [is] 
niet in staat om de eenheid van klassieke 
vorm en klassiek onderwerp te verwezen
lijken (incapable of realizing... the unity of 
classical form and classical subject mat
ter):’ [63]

De ‘renaissance’ op haar beurt wordt 
— of liever gezegd, wordt opnieuw—de hoge 
categorie van de kunstgeschiedenis, die van 
het quattrocento en het cinquecento een 
periode maakt van artistieke bloei en ar
cheologische authenticiteit, en dus van sti
listische zuiverheid... Bij het lezen van 
Panofsky en Saxl zouden we bijna gaan 
denken dat de Renaissance “in haar ware 
betekenis”, de Renaissance als “duidelijk 
omlijnd verschijnsel”, de enige periode zou 
zijn geweest die getuige was van de ge
boorte van een echte, ‘vrije’ mens. En dan 
met name vrij van symbolische lasten of 
figuratieve conventies: “[...] het herstel van 
klassieke mythologische onderwerpen dat 
zich tijdens de Renaissance voltrok was te
gelijk de drijvende kracht en een kenmerk 
van een algemene ontwikkeling die ein
digde met de herontdekking van de mens 
als natuurlijk wezen, ontdaan van zijn be
schermende laag van symbolisme en con
venties (a natural being stripped of his 
protecting cover of symbolism and conven
tionality).” [64] Misschien zijn niet alle 
spanningen uit de weg geruimd (Panofsky 
en Saxl noemen in dat verband de Contra
reformatie, oftewel het einde van de Renais
sance); maar aan de “klassieke harmonie” 
valt de eer te beurt om tijdens de Renais
sance in its true sense de artistieke en cul-

8 turele crises te hebben overwonnen die als
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gebrekkige, negatieve getuigenissen van de 
tijden van overleving waren ontstaan. [65]

Er diende nog slechts één conceptueel 
probleem te worden opgelost: de twee ni
veaus waarop de renaissance verschilt van 
de overleving zijn maar moeilijk met elkaar 
in overeenstemming te brengen. De hiërar
chische tegenstelling valt niet zonder meer 
samen met de chronologische opeenvol
ging. Panofsky had een oplossing gevonden 
door in het woord renaissance twee verschil
lende categorieën te onderscheiden: een 
synchronische categorie, die hij hier “ver
nieuwing” (renovation) noemt, en het “dui
delijk omlijnde historische verschijnsel”, de 
Renaissance. Wat als “Karolingische renais
sance” werd aangeduid, is voor Panofsky 
slechts een “vernieuwing”. Alleen de 
Renaissance van de vijftiende en zestiende 
eeuw verdient “in haar ware betekenis” 
werkelijk die naam. [66] De overleving op 
haar beurt zal in de schaduw van haar rela
tieve onbepaaldheid blijven staan.

Vanaf 1944 zal Panofsky alles wat hij 
tot dan toe met de term renovation aan
duidde, met een moeilijk te vertalen begrip 
renascence gaan benoemen. [67] In 1960 
wordt het systeem sluitend gemaakt met 
Renaissance and Renascences in Western 
Art, een boek dat de neerslag is van in 1952 
gehouden lezingen en dat dus in de acht 
daaropvolgende jaren de kans heeft gekre
gen om langdurig te rijpen. Panofsky her
haalt met klem dat de Karolingische 
“vernieuwing” en over het algemeen alle 
momenten van “protohumanisme” die de 
Middeleeuwen hebben gekend in geen en
kel opzicht “renaissances” in strikte zin zijn: 
het zijn slechts renascences, afzonderlijke 
momenten van een “terugkeer naar de Oud
heid”. [68]

Nu wordt duidelijk dat Panofsky als 
oplossing voor het fundamentele probleem 
dat aan het begin werd geformuleerd - na

melijk de verhouding tussen continuïteit en 
verandering in de geschiedenis - een 
begrippenkader ontwikkelde dat door zijn 
drieledige structuur gelijkenis vertoont met 
het beroemde ‘semiotische’ onderscheid 
tussen ‘primair onderwerp’, ‘conventioneel 
onderwerp’ en ‘intrinsieke betekenis’, dat 
in de inleiding van Meaning in the Visual 
Arts wordt geformuleerd. [69] Een hiërar
chie met drie termen zal dus de hele inde
ling van de “theorie van de historische tijd” 
volgens Panofsky bepalen: bovenaan be
vindt zich de Renaissance met een hóófdlet
ter die duidt op haar centrale plaats in de 
chronologie en haar tijdloze aanzien - een 
aanzien dat Panofsky haast hegeliaanse kwa
lificaties meegeeft: “zelfverwezenlijking”, 
“bewustwording”, “integratie in de werke
lijkheid”, “allesomvattend verschijn
sel”... [70] Voor Panofsky is de Renais
sance - Vasari zou dus toch gelijk hebben 
gehad, want hij zei hetzelfde - het ontwa
ken van de kunst die zich bewust wordt van 
zichzelf, dat wil zeggen van haar eigen ge
schiedenis en haar eigen “verwezenlijking” 
of ideale betekenis.

De Renaissance wordt aangekondigd 
door de verschillende afzonderlijke “ver
nieuwingen”, de renascences die tijdens de 
lange Middeleeuwen als evenzoveel mo
menten van ontwakend classicisme een 
schok hebben veroorzaakt in de geschiede
nis van de vormen. En ten slotte is er de 
sluimerende achtergrond waaruit al die mo
menten zich losmaken. Panofsky aarzelt om 
haar te benoemen, om haar een theoretische 
status te verlenen; hoogstens heeft hij het 
terloops over een “incubatie
periode”. [71] Duidelijk is echter dat daar
mee niets anders dan Warburgs overleving 
wordt bedoeld. De laatste zinnen van 
Renaissance and Renascences zetten “het 
rusteloze spook” van de overleving duide
lijk af tegen de eindelijk herrezen - ideale,

ongrijpbare, zuivere, onsterfelijke en alom
tegenwoordige — geest van het classicisme 
all’antica'.

De Middeleeuwen hadden de Oudheid ach
ter zich gelaten zonder haar te begraven 
(unburied) en probeerden afwisselend om 
haar lijk nieuw leven in te blazen en het te 
bezweren. De Renaissance treurde op haar 
graf en probeerde haar geest weer tot leven 
te wekken (resurrect its soul). En op een door 
het lot gunstig geacht moment slaagde ze 
daarin. Daarom was het middeleeuwse 
beeld van de Oudheid zo concreet en tege
lijk zo onvolledig en vervormd (so incom
plete and distorted), terwijl het huidige 
beeld, dat in de loop van de afgelopen drie, 
vier eeuwen geleidelijk is gevormd, breed 
en samenhangend is, maar als het ware ook 
abstract (consistent but... abstract). En 
daarom zijn de middeleeuwse vernieuwingen 
maar van korte duur geweest, terwijl de 
Renaissance blijvend was. Verrezen geesten 
zijn ontastbaar, maar hebben het voordeel 
van onsterfelijkheid en alomtegenwoordig
heid (immortality and omnipresence). [72]

Het is haast alsof in deze zinnen de gelijklui
dende - en in beide gevallen idealistische - 
vervoering van Vasari en Winckelmann door
klinkt. .. Dood aan de ronddolende, overle
vende spoken! Leve de verrezen, onsterfe
lijke zielen! Wat hier wordt uitgedrukt is 
natuurlijk niets anders dan een esthetische 
keuze - een keuze die zelfs op een waan
beeld is gebaseerd. In dat opzicht is ze ge
rechtvaardigd. Maar nu duikt zij op in een 
principieel betoog dat beweert de kunstge- 
schiedenis een grondslag te geven als ob
jectieve wetenschap. De consequentie daar
van was dat ze zich richtte op de bestude
ring van “duidelijk omlijnde historische 
verschijnselen” (well-defined historical 
phenomena) in plaats van op de onbepaalde



tijd van de overlevingen. Het betekende een 
keuze voor het behoud van onsterfelijke 
ideeën en het verwerpen van alle spookbeel
den. De Renaissance werd nu gezien als een 
tijdperk zonder onzuiverheden, een ijkpunt 
waaraan de homogeniteit en de ‘reïntegratie’ 
van vorm en inhoud duidelijk af te lezen is. 
Daarmee werd dus de fundamentele intuï
tie van Warburg verloochend.

Veritas filia temporis, zegt de oude 
spreekwijze. [73] Maar voor de historicus 
blijft het de vraag van precies welke tijd 
- of welke tijden - de waarheid de dochter 
is. Als discipel van Warburg heeft Panofsky 
aanvankelijk de complexiteit en het ana
chronisme van de tijd van de beelden er
kend: in een tekst uit zijn Duitse periode 
over Het probleem van de historische tijd 
koos hij - niet geheel toevallig - een mid
deleeuws voorbeeld om de theoretische 
moeilijkheid aan te duiden die inherent is 
aan elk kunsthistorisch ontwikkelings
model:

Immers, waar anders dan in Reims is er een 
groep beeldhouwwerken die een zo rijk 
schouwspel biedt? Het is alsof men in een 
stof met eindeloze kleurschakeringen kan 
zien hoe de meest uiteenlopende draden zich 
soms met elkaar verstrengelen, nu eens een 
nauwgezette structuur vormen, en dan weer 
uit elkaar lopen en niet meer samenkomen. 
Alleen al het verschil in kwaliteit, dat soms 
aanzienlijk is, verbiedt ons te denken dat er 
een enkele ontwikkelingslijn bestaat. Maar 
bovendien hebben de verschillende stijl
vormen zich niet allemaal in dezelfde rich
ting ontwikkeld, ze hebben elkaar doordron
gen, en zelfs niet alleen maar doordrongen, 
ze zijn ondanks al hun knooppunten naast 
elkaar blijven bestaan. [...] Het lijkt alsof 
de eindeloze verscheidenheid aan ‘referentie
systemen ’ waarmee de kunsthistoricus in een 
eerste stadium wordt geconfronteerd en die 
een wereld op zich vormt, gelijkstaat aan 
een monsterlijke chaos die als het ware on
mogelijk in een vorm te vatten is. [...] 
Bevinden we ons eigenlijk niet tegenover 
een volkomen onsamenhangende wereld 
waarin allerlei referentiesystemen naast 
elkaar leven die, in de woorden van Simmel, 
verstard zijn in een isolement “dat aan zich
zelf genoeg heeft” — verstard in hun eigen 
irrationele eenduidigheid? [74]

Panofsky heeft dus aanvankelijk - met 
Warburg - wel degelijk de onzuiverheid van 
de tijd erkend. Maar hij heeft haar uiteinde
lijk weer losgewrikt, opgelost en onderge
bracht in een geordend schema dat weer 
aansloot op het esthetische verlangen naar 
gouden eeuwen (waarvan de Renaissance 
er een is) en op het historische verlangen 
naar periodes als referentiepunt. Zo eindigt 
de tekst uit 1931 met de hoop dat er ooit een 
“chronologie” van de sculpturen in Reims 
zou worden gemaakt die zou leiden tot een 
verheldering en een hiërarchische ordening 
van alle verschillende stilistische referentie
systemen. [75] Het is slechts een andere 
manier om het verlangen van de idealistische 
of positivistische historicus uit te drukken: 
dat de tijdperken, als ze eenmaal zijn ge
analyseerd, weer “zuiver” worden. Dat de 
overlevingen op logische wijze uit de ge
schiedenis verdwijnen zoals de droesem uit 
een goede wijn verdwijnt. Maar is het 
überhaupt wel mogelijk? Alleen ideale wij
nen - wijnen zonder kraak of smaak - heb
ben niet die droesem, niet die onzuiverheid 
die ze op een bepaalde manier stijl en le
vendigheid verlenen.

Vertaling uit het Frans: Walter van der Star
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Bovenstaande tekst is een vertaling van 
drie hoofdstukken uit L’Image survivante. 
Histoire de l’art et temps des fantômes 
selon Aby Warburg, Parijs, Les Éditions 
de Minuit, 2002, pp. 27-34, pp. 51-60 en
pp. 91-102. 9
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Planet of the Remakes
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Sven LÜTTICKEN

Bij filmcritici en filmfans heeft het ver
schijnsel remake geen goede naam. Een 
remake wordt op zijn best als overbodige 
futiliteit gezien en op zijn ergst als aanslag 
op een vereerd meesterwerk van de film
kunst. Op een van de grootste filmwebsites 
werd als volgt gereageerd op het bericht dat 
Harrison Ford en Calista Flockhart een 
remake van Breakfast at Tiffany’s overwo
gen: “ALL I CAN SAY IS DON’T DO IT! 
If Ford and Calista are all wonder struck in 
love and want a film to exhibit their undying 
love, which will transcend and entrance all 
that see the glory of their mutual attraction 
and chemistry... WELL, don’t do it in a 
remake, find a director that understands love 
on camera like Paul THOMAS Anderson 
or Patrice Leconte and develop a new pro
ject with them. Be ORIGINAL, not memo
rex. BREAKFAST AT TIFFANY’S is one 
of the few perfect films in this world or any 
other. Leave it be, please.” [1] De remake 
heeft duidelijk een imagoprobleem - en zo
als de meeste imagoproblemen heeft ook dit, 
in ieder geval gedeeltelijk, een reële basis. 
De wijdverbreide afkeer van de remake valt 
immers niet te herleiden tot de typisch mo
derne verering van het origineel; zij is ook 
gebaseerd op een ontgoocheld inzicht in de 
werkwijze van de media-industrie, waarbij 
de remake deel uitmaakt van een ruim arse
naal aan herhalingsvormen.

Remakes en andere herhalingen

Het gebruik van remakes door de cultuur
industrie is al oud. In het klassieke Holly
wood was de remake één manier om de con
tent en het talent dat men in huis had opti
maal te exploiteren; zo nam Hitchcock in 
Hollywood een nieuwe kleurenversie op 
van zijn Engelse film The Man who Knew 

Too Much, met James Stewart en - helaas - 
Doris Day. The Philadelphia Story (1940) 
van George Cukor werd middenjaren vijf
tig omgetoverd tot de Cole Portermusical 
High Society, en Howard Hawks maakte 
met A Song is Bom (1948) een musical- 
versie in technicolor van zijn eigen Ball of 
Fire (1941). Ook het mythische begin van 
de film is reeds een remake: de film die 
lange tijd werd beschouwd als ‘de eerste 
film’, de beroemde opname van arbeiders 
die de Lumièrefabriek in Lyon verlaten, is 
in feite de derde versie die van deze film 
werd gemaakt. De eerste (proefversie na
men de Lumières in de zomer van 1894 op; 
de tweede versie werd opgenomen in maart 
1895 en getoond op de legendarische eer
ste filmvoorstelling van 22 maart in Parijs. 
De derde versie, die lange tijd werd be
schouwd als de film die toen in Parijs is 
vertoond, ontstond in de zomer van het- 
zelfde jaar, en toonde arbeiders in een meer 
zomerse en feestelijke kledij. Het is niet 
geheel duidelijk waarom de derde versie 
is gemaakt; wellicht om de firma beter voor 
de dag te laten komen. In ieder geval kon
den de Lumières steunen op de gebruiken 
van een ontluikende negentiende-eeuwse 
cultuurindustrie, waarin herhaling en 
recycling op tal van manieren en in uit
eenlopende media een cruciale rol speel
den - ook in de schilderkunst. [2]

De huidige productie van herhalingen 
is dus business as usual, maar in de loop der 
tijd zijn er wel bepaalde vormen van 
recycling verdwenen en andere bijgekomen. 
In de Verenigde Staten speelt tegenwoordig 
behalve de remake van oude speelfilms uit 
eigen land (The Thomas Crown Affair, Planet 
of the Apes, de remake van Stanley Donens 
Charade onder de titel The Truth About 
Charlie) ook de ‘interculturele’ remake een 
belangrijke rol: Amerikaanse versies van bui
tenlandse films die toch amper door Ameri
kanen werden gezien (Vanilla Sky, The Ring). 
De remake maakt bovendien deel uit van een 
bredere, mediumoverschrijdende cultuur van 

de herhaling bij de grote mediaconcerns. Zo 
worden er speelfilms gemaakt van oude 
tv-series (Mission: Impossible, The Fugi
tive, Charlie’s Angels) en tv-tekenfilm- 
reeksen (The Flintstones, Scooby-Doo). 
Ook een filmadaptatie van een al eerder 
verfilmde roman of toneelstuk is in feite een 
remake: de nieuwe films naar de avonturen
roman The Thirty-Nine Steps of het toneel
stuk DialMfor Murder zijn vooral remakes 
van de beroemde Hitchcockfilms die op 
deze teksten gebaseerd zijn; en los daarvan 
is de adaptatie van een boek of toneelstuk 
op zich al een 'intermediale' remake (de 
valkuilen hiervan zijn door Spike Jonze en 
Charlie Kaufman meesterlijk blootgelegd in 
Adaptation.).

Vervolgfilms (sequels) en series ma
ken deel uit van dezelfde veelomvattende 
cultuur van de herhaling. De sequel heeft 
een minstens even slechte reputatie als de 
remake. De titels van sequels bevatten vaak 
een ironische allusie op het vervolgkarakter 
van de film (denk aan Another 48 Hours en 
Die Harder), maar vaak houdt men het sim
pelweg bij een nummer; titels die deze ge
woonte parodiëren — The Naked Gun 2 1/2 
en The Naked Gun 33 1/3 - conformeren 
zich uiteraard op een schaamteloze (en daar
door komische) wijze aan het systeem. 
Sequels kunnen leiden tot een hele reeks: 
zo zijn de Die Hard-films inmiddels tot een 
serie uitgegroeid. Elke nieuwe Die Hard is 
daadwerkelijk een vervolg op de vorige 
film; de protagonist ziet er in iedere film 
weer wat minder fris uit, en er wordt ook 
aan vorige afleveringen gerefereerd. Ander
zijds is elke aflevering op eenzelfde type 
verhaal gebaseerd. De herkenbaarheid is 
groot: ook hier regeert de herhaling. Dat 
geldt nog meer voor de James Bond-films, 
die in tegenstelling tot de Die Hard-sequels 
zelfs niet na elkaar spelen. Er is geen be
paalde volgorde en dus geen narratieve con
tinuïteit; iedere film kent weer een gelijk
aardig archetypisch verloop en heeft een
zelfde clichématige plot. Uiterlijke omstan

digheden zoals mode, technische gadgets en 
de politieke situatie in de wereld maken het 
mogelijk om de films te dateren, maar de 
verhalen staan los van elkaar.

De herhaling van een stereotiepe plot 
in een reeks als James Bond kan worden 
gezien als een geïndustrialiseerde versie van 
de rituele herhaling van mythen. In de af
gelopen eeuw hebben antropologen en an
dere theoretici telkenmale het contrast be
nadrukt tussen het historische, lineaire tijd
besef van de moderne wereld en de my
thische, cyclische tijd van rituele herhalin
gen die kenmerkend zou zijn voor pre
moderne samenlevingen. In tegenstelling tot 
de moderne wereld zouden deze pre
moderne culturen geen eigen historisch be
sef kennen. Deze contrastering is echter op 
haar beurt wezenlijk modem; ze vertelt ons 
iets over de interne contradicties van de mo
derne cultuur. Dat blijkt al uit de tegenstrij
dige waardeoordelen die men eraan kop
pelde. Sommige auteurs contrasteerden de 
moderne vooruitgang in positieve zin met 
de ‘statische’ traditionele samenlevingen, 
terwijl de conservatiève godsdienstfilosoof 
Mircea Eliade juist vol weemoed terugkeek 
naar de ‘archaïsche’ mens die zich via reli
gieuze rituelen toegang verschafte tot arche
typische mythen en de schepping zo kon 
overdoen. Terwijl de archaïsche mens de tijd 
steeds weer regenereerde, was de moderne 
mens — voorzover hij geen soelaas zocht 
in het christelijk geloof - hulpeloos over
geleverd aan de terreur van de geschiede
nis. [3] Met andere denkers constateerde 
Eliade echter dat de tegenstelling tussen 
een mythische en een historische tijd ook 
terugkeerde in het hart van de moderne 
cultuur zelf. Zo analyseerde hij de diverse 
manieren waarop mensen ‘de tijd doden’ 
door te lezen, films te kijken en door an
dere vormen van cultuurconsumptie. [4] In 
de permanente revolutie van de moderni
teit creëerden de media houvast door een 
eeuwige terugkeer van hetzelfde te ensce
neren. 1 1
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Waar Eliade een doorwerking van oeroude 
patronen zag, poneerden anderen een dia
lectische ontwikkeling: de kapitalistische 
moderniteit, die zich aan de mythos leek te 
hebben ontworsteld, sloeg zelf weer om in 
mythos. Zo stelde Guy Debord dat de mo
derne mens is onderworpen aan de arbeid, 
net zoals hij eertijds aan de natuur was on
derworpen; op die manier manifesteert zich 
als vanzelf opnieuw “het oude cyclische 
ritme” van premoderne samenlevingen. [5] 
Debord sprak in dit verband over de 
"pseudo-cyclische tijd” van het spektakel, 
die berust op een kapitalistische regulering: 
de moderne tijd is opgedeeld in abstracte 
eenheden en staat in het teken van een 
geïndustrialiseerde cyclus van werk en ont
spanning. In de ‘vrije tijd’ domineren de 
mythische producten van het spektakel. 
Deze terugkeer van de mythische tijd in de 
geïndustrialiseerde vorm van het spektakel 
ontneemt de mensen iedere mogelijkheid tot 
ontwikkeling en zelfbestemming. In een 
dergelijke cultuur wekt de proliferatie van 
series en sequels geen verbazing; de 
cultuurproductie drijft immers geheel op 
herhalingen van clichés, van industriële ar
chetypen die voldoende worden gevarieerd 
om nieuw te lijken en juist daardoor de heer
schappij van de herhaling bevestigen. De 
herkenning wordt in balans gehouden door 
een gecontroleerde inzet van het nieuwe: 
nieuwe sterren, nieuwe muziek, nieuwe ef
fecten, een nieuwe plotwending die in feite 
een permutatie binnen de logica van het 
systeem is.

De archetypische kern van een reeks 
als James Bond lijkt zich buiten de normale, 
profane tijd te bevinden. De historische be
paaldheid ervan wordt niet meer opgemerkt 
(tot het moment waarop de vraag begint 
rond te spoken of Bond nog wel ‘van deze 
tijd is’). Bij series en vervolgfilms doet zich 
echter het probleem voor dat één film, na
melijk de eerste, als het origineel wordt ge
zien en dat de volgende films (die de plot 
van de eerste variëren) als gemakzuchtige 
aftreksels kunnen worden afgedaan. De pro
ducent moet er dus voor zorgen dat alle 
films voor evenwaardige versies van een 
mythisch origineel kunnen doorgaan. Dat 
is bij een remake nog moeilijker dan bij se
ries of sequels; een remake is immers ex
pliciet gebaseerd op een oerversie. Een film 
als Breakfast at Tiffany’s functioneert dui- 
delijk als een historisch origineel binnen een 
lineair-historische tijd, waardoor elke po
ging om de eerste versie te actualiseren te
gelijk ook te laat komt, en als ‘niet-oor- 
spronkelijk' zal worden beschouwd. In veel 
gevallen is dat terecht, maar het wantrou
wen jegens de remake heeft ook tot gevolg 
dat de mogelijkheden van het verschijnsel 
onderbelicht blijven.

De hernieuwde terugkeer van Solaris

De ironie - of de ijzeren logica van de 
cultuurindustrie - wil dat een van de meest 
complexe reflecties op het janusgezicht van 
de herhaling, Stanislaw Lems science
fictionroman Solaris (1961), recent voor de 
tweede keer is verfilmd. In Lems roman 
wordt de wetenschapper Kris Kelvin naar 
een ruimtestation gestuurd in de buurt van 
Solaris, een planeet die geheel wordt bedekt 
door een mysterieuze oceaan. De weten
schap van de Solaristiek heeft deze planeet 
al tijden bestudeerd, zonder te ontdekken 
wat de betekenis is van bijvoorbeeld de 
mimoïden - mysterieuze formaties die af en 
toe uit de oceaan opduiken en die steevast 
de vorm van objecten imiteren die in hun 
buurt komen. Kelvin treft een ontredderd 
ruimtestation aan. Een van de wetenschap
pers, Gibarian, heeft zelfmoord gepleegd, 
en de twee anderen, Snow en Sartorius, ge
dragen zich merkwaardig. [6] Zij en spoe
dig ook Kris Kelvin blijken bezoekers te 
hebben: kopieën van mensen die emotio
neel belangrijk voor hen zijn. Tijdens hun 
slaap tapt de planeet kennelijk hun hersens 
af en zoekt daar naar traumatische punten, 
naar de diepste psychische lagen - “focus
sen die smeulen onder de as van de herin
nering”. [7] Met dat psychische materiaal 
worden de bezoekers geconstrueerd. Kelvin 
krijgt bezoek van zijn vrouw Rheya, die ja
ren voordien zelfmoord heeft gepleegd. De 
eerste kopie van Rheya stuurt hij nog in 
paniek de ruimte in, maar aan de tweede 
kopie (die verschijnt nadat hij weer heeft 
geslapen) gaat hij zich hechten. Daarmee 
lijken alle voorwaarden vervuld voor een 
bizarre herhaling van hun relatie, een soort 
letterlijke actualisering van de patholo
gische Wiederholungszwang die zich ma
nifesteert in neurotische ziektebeelden. 
Eigen aan de neuroticus is volgens Freud 
dat hij het verleden verdringt en er juist daar
door ten prooi aan valt. Bij gebrek aan een 
herinnering is de neuroticus gedwongen 
het verleden te herhalen, wat zich bijvoor
beeld uit in het feit dat al zijn relaties het
zelfde verloop nemen. [8] Als mythische 

herhalingsvorm van de psyche lijkt de neu
rose aan een geheim archetype te gehoor
zamen. Zou Kelvin, als hij de kopie van 
zijn vrouw ontmoet, in een dergelijke 
mythisch-neurotische cyclus belanden?

Als kopieën van (ooit) bestaande perso
nen zijn de bezoekers in Solaris verwant aan 
de dubbelgangers uit de traditie van de gothic 
novels en de verhalen van E.T.A. Hoffmann. 
(In zijn verfilming van Solaris uit 1972 ac- 
centueerde Tarkovski dit door de ietwat ver
vallen toestand van het ruimtestation, dat 
als een spookhuis in de ruimte hangt.) De 
dubbelganger uit het werk van auteurs als 
Hoffmann speelt een cruciale rol in Freuds 
analyse van het Unheimliche. Freud ver
klaart het Unheimliche als een momentane 
terugkeer van een primitief animistisch 
wereldbeeld; even lijkt het alsof de wereld 
lééft in plaats van aan onpersoonlijke na
tuurwetten te gehoorzamen. Dit manifes
teert zich bij uitstek in griezelige herhalin
gen: zo vertelt Freud dat hij tijdens een 
wandeling in een Italiaans stadje keer op 
keer weer in de hoerenbuurt uitkwam, hoe
zeer hij ook probeerde om in een ander deel 
van de stad te komen. [9] Als unheimliche 
herhaling van een persoon herinnert de dub
belganger aan de ‘animistische’ (of in ter
men van de individuele ontwikkeling: nar
cistische) fase toen het ik nog niet duidelijk 
afgescheiden was van de buitenwereld. De 
dubbelgangers in Solaris zijn echter geen 
duplicaten van de persoon zelf, maar van 
een bekende van die persoon. Kris Kelvin 
ontmoet niet zichzelf, maar de herhaling van 
Rheya. De eerste dubbelganger boezemt 
hem angst in, omdat zij hem herinnert aan 
het gecompliceerde verleden met Rheya, en 
aan hun tot mislukking gedoemde relatie. 
Kris wil niet in het verleden leven. Rheya 
moet haar plaats in de tijd kennen: die van 
een historisch origineel dat wordt herinnerd 
in plaats van zich te herhalen.

Als Rheya voor de tweede keer terug
komt, wil Kris haar echter niet meer kwijt. 
Het lijkt erop dat hij de tweede kopie als 
een andere, nieuwe persoon gaat beleven. 
Juist hierdoor kan hij van haar houden; bij 
de échte Rheya zou dat gezien de fatale af
loop van hun relatie, Rheya’s zelfmoord, 
niet mogelijk zijn. [10] De tweede kopie is 
dus kennelijk een remake die uit de cyclus 
van de herhaling breekt; het is geen perfecte 
dubbelganger. Doordat Kris haar niet meer 
als exacte kopie van een historisch origi
neel ervaart, verliest zij haar unheimliche 
karakter. [11] Zowel bij Lem als bij 
Tarkovski is dit een cruciale ontwikkeling. 
Kris lijkt hier te ontsnappen uit de mythisch- 
neurotische cyclus en weer in de geschie
denis te stappen. De oude Rheya wordt een 
schim, de nieuwe wordt de echte. Maar juist 
in zijn acceptatie van de nieuwe Rheya blijft 
Kris in een neurotische kringloop; als hij 
niet meer weet, of zegt te weten, hoe de 
échte Rheya precies was, hoe kan hij dan 
weten dat de nieuwe anders is? Als hij zich 
het verleden niet herinnert, is hij net als 
Freuds neurotici gedoemd zichzelf te her
halen. Hij valt dan ten prooi aan kopieën 
van een mythisch origineel die zich des te 
sterker opdringen doordat ze - net als de 
herhalingen van de media - niét worden 
herkend. De Wiederholungszwang eist in
derdaad zijn tol: net als de oorspronkelijke 
Rheya pleegt haar dubbelganger zelfmoord, 
al heeft ze haar methode aan de nieuwe 
omgeving aangepast: zij haalt Snow over 
om haar te doen desintegreren met behulp 
van een door Sartorius geconstrueerde ma
chine. De nieuwe Rheya kan niet accepte
ren dat zij niet samenvalt met de vrouw die 
Kris vroeger heeft gekend. Zij kan niet ver
dragen dat zij voor hem inderdaad anders 
is. Dat beide hun situatie als nieuw erva
ren, versterkt de neurotische cyclus. De 
identieke afloop van Kelvins tweede rela
tie met een versie van Rheya suggereert 
inderdaad dat het altijd zo zal gaan. Maar 
nadat de planeet bestookt is met straling 
die gemoduleerd is door Kris’ hersen
golven, duiken er geen bezoekers meer op. 
Er valt geen nieuwe Rheya meer te ver
wachten. In het ambigue slot van Lems 
roman blijft Kris op Solaris, hopend dat 
“de tijd van wrede wonderen nog niet voor
bij is”. [12]

Bij Tarkovski lijkt Kris aan het einde 
van de film teruggekeerd naar de aarde: we 
zien hem immers bij het landhuis van zijn 
vader, waar de film begon, voor de hande
ling zich naar het ruimtestation verplaatste. 
Vanuit vogelperspectief blijkt dit landhuis 
nu echter op een eilandje in de oceaan van 
Solaris te staan. Het beeld wordt enigszins 
‘verklaard’ doordat we eerder in de film 
vernamen dat zich na het bestralings- 
experiment eilanden vormden op Solaris; 
maar de narratieve inbedding blijft bewust 
gebrekkig. Wanneer dan plots ook nog 
Kelvins vader opduikt - als een “focus die 
smeult onder de as van de herinnering” - 
wordt alles op losse schroeven gezet; 
Tarkovski’s slot is even desoriënterend als
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Lems slotzin over de “tijd van wrede won
deren”. Een van de grote kwaliteiten van 
Tarkovski’s versie van Solaris is het gevoel 
van plaats: het ruimtestation met zijn on
werkelijke sanatoriumtijd domineert het 
grootste deel van de film. Het begin van de 
film speelt echter op aarde, in en rond het 
landhuis van Kelvins vader. Terwijl Kelvin 
zijn papieren verbrandt, voorafgaand aan 
zijn vertrek, zien we voor het eerst een beeld 
van Rheya - een foto. In het ruimtestation 
wordt de handeling soms onderbroken door 
zwijgzame herinneringsbeelden die men in 
principe als flashbacks kan beschouwen, 
maar die nooit het pathos van de conven
tionele flashback tentoonspreiden. Op geen 
enkel moment verbreken ze de onwerkelijke 
sfeer in het ruimtestation. Doordat de échte 
Rheya net als bij Lem nauwelijks aanwezig 
is, kan de replica van Rheya ook bij 
Tarkovski een geloofwaardig tragisch per
sonage worden. In Steven Soderberghs 
nieuwe verfilming van Solaris (2002) we
melt het daarentegen van narratieve flash
backs die ons voortdurend de oude Rheya 
voorschotelen. Met zijn blitse tempo riskeert 
Soderbergh nergens de ontwrichte tempo- 
raliteit van Tarkovski. Het sjofele sovjet- 
ruimtespookhuis heeft hij ingeruild voor een 
station van blinkend chroom.

Deze verschillen verhinderen echter 
niet dat de film ook als een remake wordt 
gezien - wellicht niet door het grote publiek 
in de Verenigde Staten, maar wel door Ame
rikaanse critici. Zij grijpen de vergelijking 
met een film uit het voormalige ‘Evil Empire’ 
aan om de passievolle liefdesgeschiedenis 
van Soderbergh te prijzen boven de “mostly 
male, mostly patriarchal debating societies” 
van Tarkovski. [13] Inderdaad eist de lief
desgeschiedenis bij Soderbergh vrijwel alle 
aandacht op. In de flashbacks - met dia
loog - wordt de geschiedenis van Kris en 
Rheya uitgebreid uit de doeken gedaan, van 
hun eerste ontmoeting tot aan Rheya’s zelf
moord. Ook bij Soderbergh zegt Kris op een 
gegeven moment dat hij zijn ‘bezoeker’ als 
de echte Rheya ziet en niet als een kopie; 
maar die vreemde omslag in Kris’ percep
tie van Rheya is voor de filmkijker niet 
navoelbaar. De film verspringt immers 
voortdurend tussen scènes met de oude en 
de nieuwe Rheya, waarbij de twee nog nau
welijks van elkaar te onderscheiden zijn. 
Alles wordt één ongearticuleerde brij. Hier
door kan de kijker zich op geen enkel mo
ment inleven in de bizarre situatie waarin 
de bewoners van het ruimtestation zich be
vinden. Soderberghs voortdurende pogin
gen om het universum van Solaris te ‘ver
menselijken’, door de nadruk op relatie- 
perikelen te leggen, resulteren dus eigen
lijk in een afstandelijker film. Bovendien 
zorgt het conventionele gebruik van flash
backs - eerst zien we een peinzend gezicht, 
dan vloeit het beeld over naar de herinne
ring - voor contradicties: de remake van 
Rheya herinnert zich in ‘haar’ flashbacks 
dingen die zij zich als product van Kris’ 
geest onmogelijk kan herinneren. Eerder 

dan een bewuste strategie om het raadsel te 
vergroten, lijken deze anomalieën een 
dubieus effect van Soderberghs drang naar 
originaliteit. Dat de hele wetenschap van de 
Solaristiek - die bij Lem een zeer grote en 
bij Tarkovski nog steeds een aanzienlijke 
rol speelt - is geschrapt, en dat de ruimte- 
missie niet meer bedoeld is om contact te 
leggen met de oceaan, maar zich alleen nog 
richt op de commerciële exploitatie van 
Solaris, is nog wel een geestige aanpassing 
aan de stand van zaken in de huidige 
geprivatiseerde wereld (we komen te we
ten dat de NASA het ruimtestation heeft 
verkocht aan het bedrijf DBA). Geslaagd is 
verder de metamorfose van Sartorius in een 
zwarte vrouwelijke wetenschapper met de 
naam Gordon, die kan worden gezien als 
een nieuwe versie van de “reusachtige ne
gerin” die bij Lem als exotische bezoeker 
van Gibarian optreedt. [14] Maar dat de pla
neet Solaris zelf is gedegradeerd van een 
nadrukkelijke, raadselachtige en onkenbare 
presentie tot een chique figurant, bevestigt 
alleen maar Lems en Tarkovski’s kritiek op 
de neiging van de mens om alles wat an
ders is aan zichzelf gelijk te schakelen. In 
plaats van deze kwestie te thematiseren, stelt 
Soderbergh à la Hollywood ‘menselijke 
emoties’ centraal, die toch nergens aangrij
pend worden. Het resultaat is een laf 
compromisproduct.

Op het einde wordt de film volkomen 
potsierlijk, als blijkt dat degene die wordt 
aangezien voor Snow in feite diens bezoe
ker is; de echte Snow is door het product 
van zijn eigen geest vermoord. Het dubbel
gangermotief heeft hier niets unheimlich 
meer, het is gereduceerd tot een surprise om 
het einde van de film op te peppen. Na de 
ontmaskering van Snow’s dubbelganger laat 
Kris zich met het ruimtestation in de 
expanderende oceaan van Solaris vallen. 
Een fractie later lijkt hij teruggekeerd op 
aarde. We zien hem in de keuken van zijn 
appartement dat we kennen van het begin. 
Hier is hij weer samen met Rheya, die hem 
toefluistert dat het niet uitmaakt of zij dood 
of levend zijn en dat al hun zonden zijn ver
geven. Hoewel Soderbergh de (schijnbare) 
terugkeer op aarde aan het slot van de film 
heeft overgenomen van Tarkovski, is de 
toon volkomen anders. Lem en Tarkovski 
suggereren ieder op hun manier dat de zelf
moord van Rheya’s tweede dubbelganger 
zulke extreme consequenties heeft dat al
leen ambigue formuleringen of hallucinante 
beelden er uitdrukking aan kunnen geven. 
Bij Soderbergh belandt Kris daarentegen in 
een soort new-agehemel, samen met een wel 
heel engelachtige Rheya. Kennelijk is de 
neurotische herhaling van de relatie door
broken, want zij zullen nu tot in de eeuwig
heid gelukkig samen zijn; maar door de 
herhaling op te heffen in een kitscherig le
ven na de dood, belandt de film definitief 
in de greep van de mythische cycli van het 
spektakel. Een dergelijk quasi-filosofisch 
happy end is geheel in de geest van mo
dieuze producties als The Sixth Sense, die
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inspelen op het gevoel dat ‘er toch iets moet 
zijn’. Solaris, de planeet van de unheimliche 
remakes, wordt bij Soderbergh onderwor
pen aan de aardse circulatie van media- 
mythen.

De gebruikswaarde van de remake

Soderberghs Solaris demonstreert hoe ‘het 
origineel’ of in dit geval ‘de originelen’ door 
herhaling kunnen afslijten. De liefdesge
schiedenis en het neospirituele slot zijn te 
vlak uitgewerkt om aan Hollywoodclichés 
te kunnen ontstijgen. Ze maken deel uit van 
de pseudo-cyclische tijd van het spektakel, 
dat zijn multimediale archetypen met be
hulp van industriële procedures tot in het 
oneindige reproduceert.

De gangbare remakepraktijk bestaat 
echter niet alleen uit letterlijke herhalingen. 
Ze schommelt tussen gemakzuchtige 
volgzaamheid ten opzichte van het origineel 
en een differentiëring die het origineel 
slechts oppervlakkig ‘actualiseert’ om de 
consumeerbaarheid ervan veilig te stellen. 
Het door de fans aanbeden origineel wordt 
dan veelal gereduceerd tot een simpele plot 
met een hedendaags sausje erover - een 
snellere montage en hippe acteurs. Films uit 
het verleden of uit een andere cultuur wor
den geplunderd voor een story die einde
loos kan worden herhaald. Soderbergh heeft 
deze operatie niet tot een goed einde ge
bracht, en wellicht was dit ook niet haal
baar. De kloof tussen Lems roman (of 
Tarkovski’s film) en het hedendaagse en
tertainment is gewoonweg te diep. De 
‘nieuwe’ elementen die Soderbergh heeft 
geïntroduceerd, maar die in feite overbe
kend zijn, willen maar geen overtuigend 
geheel vormen met elementen uit de origi
nelen van Lem en Tarkovski. De film heeft 
hierdoor nog een zekere weerbarstigheid, 
al is het de weerbarstigheid van een mis
lukking.

Om het potentieel van de remake aan 
te boren is onder meer een andere omgang 
met ‘het origineel’ vereist. Impulsen hier
voor kunnen uitgaan van Gilles Deleuzes 
kritiek op het platonisme. Als erfgenaam 
van de mythos klampt het platonisme zich 
vast aan “een model of origineel” dat in ko
pieën slechts een onvolmaakte weergave 
vindt. [ 15] De platoonse essenties of ideeën 
fungeren als geseculariseerde archetypen; 
uiteindelijk was Plato volgens Deleuze dan 
ook gedwongen om zijn onderscheid tus
sen goede en slechte kopieën te funderen in 
mythen. [16] Deleuzes strijd tegen het 
platonisme ging hand in hand met de 
theoretisering van de herhaling. Tegenover 
de herhaling van voorbeelden (modellen, 
originelen) stelde hij een herhaling die 
differenties genereert en bevrijdend werkt. 
De mythische cyclus moest getransformeerd 
worden in een gedecentreerde herhaling 
zonder origineel - een herhaling die “het 
ongelijke, het onmeetbare of het asymme
trische” voortbrengt. [17] Hoe kan men de 
remake denken als herhaling zonder origi

neel? Het is toch apert dat er een historisch 
origineel aan de nieuwe film ten grondslag 
ligt en dat de remake even afhankelijk is 
van een voorbeeld als de serie en de vervolg
film dat zijn? Essentieel is echter de hou
ding die men tegenover die eerste film aan
neemt. Zowel een letterlijke herhaling als 
een consumptiegerichte actualisering leidt 
ertoe dat de eerste film als model wordt 
bevestigd. Men kan bestaande films echter 
ook als uitgangspunt nemen voor de 
productie van “valse pretendenten” die zijn 
“gebaseerd op een ongelijkheid” en “een 
pervertering en een détournement" met zich 
meebrengen”. [18] Een radicale remake 
doorbreekt de vicieuze cirkel van de gang
bare praktijk, en gebruikt het origineel 
slechts als uitvalsbasis. Voor Alphaville 
(1965) nam Godard bijvoorbeeld uit een 
goedkope thrillerserie het personage 
Lemmy Caution over, alsmede de acteur die 
er gestalte aan gaf (Eddie Constantine), om 
te komen tot een hermetisch détournement 
van het sciencefictiongenre. Soderbergh 
heeft de omgekeerde weg bewandeld: een 
complexe roman en film, die zelf al de con
venties van sciencefiction laten ontsporen, 
worden bij hem genormaliseerd en geïnte
greerd in de clichéproductie.

Slavoj iek heeft met betrekking tot 
Hitchcock aangegeven dat men tot een over
tuigende remake kan komen door een alter
natief verhaal te realiseren dat in de, eerste 
film latent aanwezig is. [19] Men zou, om 
een Hollywoodvoorbeeld te nemen dat niet 
van Hitchcock is, kunnen denken aan 
Hawks’ His Girl Friday (1940), één van 
meerdere verfilmingen van het toneelstuk 
The Front Page (1928) van Ben Hecht en 
Charles MacArthur - en een superieure ver
filming, onder meer dankzij de transforma
tie van het mannelijke koppel (een hoofd
redacteur en een reporter) in een man- 
vrouwkoppel. Soderberghs Solaris onder
neemt slechts een halfslachtige poging in 
die richting; de normalisering van het 
Solaris-materiaal door het invoegen van 
clichématige elementen is zelfs het tegen
deel van wat Zizek bepleit. Een beter voor
beeld van de variërende remake vormt Stan 
Douglas’ filminstallatie Journey into Fear 
(2001). Deze projectie bestaat uit een ein
deloze keten van soortgelijke fragmenten uit 
verschillende dialogen tussen een man en 
een vrouw op een containerschip. De set
ting gaat terug op Orson Welles’ film 
Journey into Fear (1942) en de gelijk
namige remake van Daniel Mann uit 1975. 
Terwijl de film van Orson Welles zich af- 
speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, en 
grotendeels draait om een kat-en-muisspel 
tussen de Duitse agent Möller en de Ameri
kaanse wapenhandelaar Graham aan boord 
van een schip, speelt de versie uit 1975 te
gen de achtergrond van de toenmalige olie
crisis. De inzet is niet meer politiek, maar 
economisch - een verschuiving die Stan 
Douglas symptomatisch acht en die hij 
voortzet in zijn eigen remake. Graham is 
bij Douglas een vrouw (de geslachts

verandering lijkt op haar beurt een cliché 
van de variërende remake te worden, maar 
een cliché dat in dit geval uitstekend werkt). 
Met dreigementen en beloftes probeert 
Möller haar over te halen om de aankomst 
van het schip te vertragen, waarmee kenne- 
lijk financieel voordeel valt te behalen. Het 
kapitalisme verschijnt als een ondoorzich
tig confidence game. In de oneindige kring
loop van de dialoog zitten dan ook fragmen
ten uit Herman Melvilles roman The 
Confidence-Man (1857), waarin een pro- 
teïsche bedrieger in tal van incarnaties men
sen manipuleert aan boord van een rivier
boot op de Mississippi. Juist de gekmakende 
cyclische opbouw van Douglas’ werk, met 
steeds terugkerende beelden en 625 dialoog- 
permutaties van in totaal 157 uur, maakt 
aanschouwelijk dat de heilsverwachtingen 
van de ‘vrije markt’ omgeslagen zijn in hoop 
en beven om dagelijkse koersfluctuaties en 
onzekere transacties; de teleologie maakt 
plaats voor een zinloze, pseudo-cyclische 
herhaling, die met zo’n ijzeren consequen
tie wordt doorgevoerd dat de kijker er zich 
niet in kan nestelen.

Naast de remake die impliciete opties 
actualiseert, zag Zizek nog een andere mo
gelijkheid: de zo nauwkeurig mogelijke 
herschepping. Juist door schijnbaar exact 
dezelfde film te draaien, worden de onver
mijdelijke verschillen prominenter. De po
ging om een kopie te maken resulteert in 
een remake. Gus Van Sant ging met zijn 
Psycho (1998) die kant op. De film volgt 
nauwgezet het ‘origineel’ van Hitchcock, 
maar volgens Zizek toch niet nauwgezet 
genoeg; er zijn enkele gratuite wijzigin
gen. [20] De radicalisering van een derge
lijke remake mondt uit in appropriation. De 
differentie toont zich thans niet meer in het 
opnieuw-maken, maar in (de selectie en 
presentatie van) het toegeëigende materiaal. 
Douglas Gordons 24 Hour Psycho (1993) 
is in die zin een betere remake dan de film 
van Gus Van Sant. Ieder frame kan als still 
worden bestudeerd; de sluimerende kracht 
van deze beelden, die bij een normale snel
heid onzichtbaar blijft, wordt blootgelegd. 
Misschien ligt hier een mogelijkheid voor 
een alternatieve remake van Solaris. Een 
dergelijke remake zou binnen de context van 
de beeldende kunst kunnen ontstaan, zoals 
ook de betere Psycho-remake uit de kunst
context is voortgekomen. De hedendaagse 
kunst bestaat voor een belangrijk deel uit 
de toe-eigening en herschepping van ele
menten uit de mediacultuur, en zij lijkt dan 
ook de aangewezen plek voor remakes die 
het potentieel van de remake als vorm rea
liseren.

Dat de beeldende kunst vandaag fun
geert als de onderafdeling van de cultuur
industrie waar experiment en kritiek nog 
positieve termen zijn, leidt niettemin nog 
al te vaak tot een zelfgenoegzame verheer
lijking van de kunst als een intelligente, 
complexe en tot denken aanzettende tegen
hanger van de verderfelijke massamedia. 
Een dergelijk globaal onderscheid verdoe
zelt dat ‘complexiteit’ en ‘differentie’ ook 
als labels kunnen fungeren voor een 
productie die even gemakzuchtig is als dat
gene wat zij zegt te bestrijden. Zoals het on
derscheid tussen mythos en moderne ratio
naliteit dreigt te verstarren tot een mythisch 
geloofsartikel, zo krijgt ook het contrast 
tussen kunst en massacultuur mythische 
trekjes wanneer niet onderkend wordt dat 
beide termen in elkaar kunnen omslaan. In 
welke context hij ook ontstaat, een remake 
kan alleen maar slagen als hij de impliciete 
mogelijkheden van de verstarde vormen van 
de massacultuur - sommigen zouden zeg
gen: het utopisch potentieel van die cul
tuur- weet vrij te maken. De mythische 
tekens moeten in beweging gezet en bevrijd 
worden uit de cycli van recycling waar de 
industrie hen aan onderwerpt. Hiervoor rei
ken zij zelf het materiaal aan. De gecontro
leerde vernieuwing en berekende dynamiek 
die de herhalingen hun krachtige werking 
van nieuw-en-toch-vertrouwd geven, bie
den aanknopingspunten voor radicalisering 
en pervertering.

In zijn analyse van moderne media- 
mythen roept Roland Barthes op om de in
dustriële mythen op hun beurt te mythologi
seren, dat wil zeggen ze te kapen, om zo 
een mythos van de tweede graad te schep
pen, die “een ware mythologie” zou zijn 
— “waar” omdat ze de mythos doordringt 
met logos. [21] Dat dit tot de mogelijkhe
den behoort, is echter geen vanzelfspre
kendheid. Het dient van geval tot geval te 
worden bewezen. Een dergelijk bewijs kan 
de vorm aannemen van een remake, maar 
dergelijke remakes zullen niet met de re
gelmaat van de cultuurindustrie worden aan
gemaakt. Dat ligt niet alleen aan de actieve 
tegenwerking door de mediaconcerns, die 
het copyright als wapen hanteren; het komt 
ook doordat deze remakes uit ontspoorde 
cycli voortkomen, en hun herhalingen niet 
in het teken staan van de efficiëntie.

Noten

[1] . 
cgi?id=13817

www.aintitcool.com/display

[2] Zie Patricia Mainardi, The 19th- 
Century Art Trade: Copies, Variations, 
Replicas, in: Van Gogh Museum Journal, 
2000, Amsterdam/Zwolle, Van Gogh 
Museum/Waanders, pp. 62-73.
[3] Mircea Eliade, Le mythe de l’étemel 
retour. Archétypes et répétition, Paris, 
Gallimard, 1947, pp. 209-240.
[4] Mircea Eliade, Les Mythes du monde 
moderne, in: Mythes, rêves et mystères, 
Paris, Gallimard, 1957, pp. 17-36. Overi
gens beschouwde Eliade dergelijke mediale 
‘moderne mythen’ als een verarming ten 
opzichte van de mythen in archaïsche sa
menlevingen, die een centrale rol in de sa
menleving zouden hebben gespeeld, en geen 
perifere zoals de moderne ‘vrijetijds- 
mythen’.
[5] “[...] ce temps retrouve tout naturelle
ment le vieux rythme cyclique qui réglait la 
survie des sociétés pré-industrielles.” Guy 
Debord, La Société du Spectacle, Paris, 
Gallimard, 1992 (1967), p. 151. De meest 
uitgewerkte dialectische theorie van mythos 
en moderniteit is uiteraard Horkeimer en 
Adomo’s Dialektik der Aufklarung (1947).
[6] Sommige personages hebben in de 
verschillende versies van Solaris uiteenlo
pende namen. De wetenschapper Snaut 
werd in de Engels vertaling van de roman 
Snow; de naam van Kris’ vrouw Harey werd 
Rheya. Tarkovski gebruikt Russische ver
sies van de originele Poolse namen (Snauth 
en Hari), Soderbergh gebruikt de namen uit 
de Engelse vertaling. Bovendien wordt Kris 
Kelvin bij Soderbergh ‘Chris Kelvin’. Om 
geen onnodige verwarring te scheppen, ge
bruik ik steeds de namen van de Engelse 
vertaling van Lems roman: Snow, Rheya, 
Kris Kelvin.
[7] Stanislaw Lem, Solaris (1961), vert. 
Joanna Kilmartin en Steve Cox, London, 
Faber and Faber, 2001, p. 77.
[8] Sigmund Freud, Jenseits des Lust- 
prinzips (1920), in: Das Ich und das Es. 
Metapsychologische Schriften, Frankfurt 
am Main, Fischer, 1992, p. 207.
[9] Sigmund Freud, Das Unheimliche 
(1919), in: Der Moses des Michelangelo, 
Schriften uber Kunst und Künstler, Frankfurt 
am Main, Fischer, 1993, p. 156. Zie voor 
Solaris en het Unheimliche Neil Easterbrook, 
The Sublime Simulacra: Repetition, Rever
sal, and Re-covery in Lem’s Solaris, in: 
Critique 36, nr. 3 (1995), p. 177.
[10] Lem, op. cit. (noot 7), p. 153.
[11] Zie Easterbrook, op. cit. (noot 9), 
pp. 180-181.
[12] Lem, op. cit. (noot 7), p. 214.
[13] Andrew Sarris, Solaris: A Passionate 
Romance, in: The New York Observer, 
16 december 2002 (

).
www.observer.com/pa- 

ges/story.asp?ID=6692
[14] Lem, op. cit. (noot 7), p. 31.
[15] “A l’identité pure du modèle ou de 
l’original correspond là similitude exem
plaire, à la pure ressemblance de la copie 
correspond la similitude dite imitative.” 
Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, 
Minuit, 1969, p. 299.
[16] “Le mythe, avec sa structure toujours 
circulaire, est bien le récit d’une fondation. 
C’est lui qui permet d’ériger un modèle 
d’après lequel les différents prétendants 
pourront être jugés.” Ibid., p. 294. Zie tevens: 
Gilles Deleuze, Différence et répétition, 
Paris, PUF, 1968, onder andere pp. 85-86.
[17] “[...] l’autre, fondée sur l’inégal, 
l’incommensurable ou le dissynunétrique.” 
Deleuze, Différence et répétition, p. 36. 
Terwijl Walter Benjamin de “ewige Wieder- 
kehr” van Nietzsche als een terugkeer van 
de mythos in de negentiende eeuw interpre
teerde, zet Deleuze Nietzsches notie juist 
af tegen de mythische cyclus. Nietzsche zou 
met zijn parodistische notie de herhaling van 
zijn archetypische model hebben beroofd. 
Zie onder andere Deleuze, op. cit. (noot 15), 
pp. 304-305.
[18] “[...] les simulacres sont comme les 
faux prétendants, construits sur une dissi
militude, impliquant une perversion, un 
détournement essentiels.” Ibid., pp. 295-296. 
[19] Slavoj Zizek, Enjoy Your Symptom! 
Jacques Lacan in Hollywood and out, New 
York/London, Routledge, 2001, met name 
p. 207.
[20] Ibid., pp. 206-207.
[21] Roland Barthes, Mythologies, Paris, 
Seuil, 1957, p. 222. Mythologie betekent 
strikt genomen de studie of leer van my
then, hoewel begrippen die op ‘-logie’ ein
digen altijd de neiging hebben om te gaan 
samenvallen met de betekenis van het eer
ste deel van de term.
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Interieur en introspectie
Architectuur en huiselijkheid in de gothic romance film

Steven Jacobs

Architecturale elementen als wanden, da
ken, deuren en ramen hebben altijd iets te 
maken met omhullen, insluiten of uitslui
ten, en dus ook met verbergen of verban
nen. Het is daarom geen toeval dat archi
tectuur een centrale rol speelt in films die 
op een of andere manier handelen over het 
verborgene. Wat onzichtbaar is, wordt op
geroepen met architecturale en ruimtelijke 
motieven. Dit geldt bij uitstek voor een aan
tal Hollywoodfilms uit de jaren veertig die 
Mary Ann Doane en Diane Waldman res
pectievelijk als paranoid gothic films en 
gothic romance films hebben gedefi
nieerd. [1] Beide critici laten dit subgenre 
van het melodrama of van de zogenaamde 
woman ’s film beginnen met Rebecca (1940) 
van Alfred Hitchcock. Verder behoren 
Gaslight (1944) van George Cukor en Secret 
Beyond the Door (1948) van Fritz Lang tot 
de bekendste voorbeelden.

De plotstructuur van deze films is tel
kens ongeveer dezelfde. Het hoofdperso
nage is een jonge vrouw die zich aangetrok
ken voelt tot een mysterieuze man. Zij 
trouwt met hem, en na de romantische wit
tebroodsweken komt ze in het voor
ouderlijke huis van de echtgenoot terecht. 
Hier raakt zij verwikkeld in een reeks bi
zarre voorvallen, met als gevolg dat de echt
genoot haar steeds meer angst inboezemt. 
Uiteindelijk rijst het vermoeden dat de ge
heimzinnige en getormenteerde man zijn 
jonge bruid wil vermoorden.

Doane en Waldman hebben in hun 
analyses, die vooral vanuit de psychoana
lyse en de gender studies vertrekken, ge
wezen op het belang van een huiselijke 
omgeving en van bepaalde architecturale 
elementen als trappen, deuren of vensters. 
In wat volgt wil ik hun bevindingen verder 
uitwerken, nuanceren en vooral herlezen 
vanuit een architectuurtheoretische en 
architectuurhistorische invalshoek.

Kastelen en kerkers

Aan het begin van Hitchcocks Rebecca 
treedt de architectuur meteen op de voor
grond. Terwijl de camera door een mistig 
landschap glijdt, citeert een voice-over de 
beroemde beginregel van de gelijknamige 
roman van Daphne du Maurier: “Last night 
I dreamed I went to Manderley again...” 
Manderley blijkt het riante kasteel te zijn 
waar de gekwelde weduwnaar Maxime De 
Winter zijn kersverse jonge bruid mee naar
toe neemt. De confrontatie met het gebouw 
wordt in elk onderdeel van de mise-en-scène 
benadrukt, zowel in het begin van de film, 
wanneer het kasteel als een ruïne in het 
maanlicht aan de kijker wordt voorgesteld, 
als in de scène waarin de protagoniste het 
kasteel vanuit een auto in de regen ziet op
doemen. Producent David Selznick, die 
Hitchcock pas naar Hollywood had gehaald, 
was ervan overtuigd dat het succes van de 
film afhing van de impact die het gebouw 
op het publiek zou hebben. [2] Voor 
Hitchcock zelf was de film “in zekere zin 
het verhaal van een huis. Het huis was een 
van de drie sleutelpersonages van de 
film.” [3] Volgens Charles en Mirella Jona 
Affron is Rebecca uniek in de wijze waarop 
de architectuur — met name de door Lyle 
Wheeler ontworpen sets van Manderley — 
vervlochten is met de narratieve structuur 
van de film. [4] Dit geldt in zekere zin voor 
alle gothic romance films.

De architectuur van het kasteel, door 
Hitchcockbiograaf Donald Spoto ooit om
schreven als “ridiculously mammoth” [5], 
vormt met zijn schier eindeloze opeenvol
ging van zalen, gangen, hallen, trappen en 
torens een hyperbolische toepassing van de 
grillige plattegronden die opkwamen met de 
gothic revival in de achttiende eeuw en die 
ook in de negentiende-eeuwse Angel
saksische wooncultuur zouden doorwerken. 
Daarnaast stamt de gothic romance film af 
van de gothic novel, een literair genre dat 
bijna gelijktijdig met de gothic revival ont
stond. Beide fenomenen pasten in een al
gemene herwaardering van de middel
eeuwse cultuur in het Engeland van de acht
tiende eeuw, en ze waren zelfs van meet af

Alfred Hitchcock

Rebecca, 1940, setfoto

aan verenigd in dezelfde figuur: Horace 
Walpole. Deze excentrieke edelman liet tus
sen 1752 en 1775 zijn huis Strawberry Hill 
in Twickenham verbouwen en uitbreiden in 
een stijl die op de gotiek was geïnspireerd. 
Het resultaat was een lang en relatief laag 
gebouw met een opvallend asymmetrische 
plattegrond, die volledig afweek van de 
klassieke traditie en waarvan de grilligheid 
nog cens werd weerspiegeld in het met al
lerhande kunstwerken en snuisterijen 
volgestouwde interieur. Het hele huis was 
een fantastisch palimpsest van architectu
rale en decoratieve citaten. [6]

De schrijver Walpole publiceerde in 
1764 The Castle of Otranto. Met dit fantas
tische verhaal over een meedogenloze heer
ser en de raadselachtige dood van diens 
zoon, die door een gigantische helm wordt 
verpletterd, legde hij de conventies van de 
zogenaamde gothic novel vast The Castle 
of Otranto bevat alle ingrediënten van een 
genre dat vooral in de late achttiende en 
vroege negentiende eeuw tot bloei zou ko
men: een onrustige en dreigende sfeer, angst 
die gevoed wordt door mysterieuze en bo- 
vennatuurl ij ke fenomenen, bizarre verwoes
tingen en bloederige taferelen, het doorbre
ken van seksuele taboes en een voorkeur 
voor specifieke architecturale elementen als 
ruïnes en onderaardse gangen. Niet alleen 
de roman van Walpole getuigt van deze fas
cinatie voor architectuur; het hele genre van 
de gothic novel wordt als het ware letterlijk 
gefundeerd door een netwerk van middel
eeuwse kastelen, kerkers en ruïnes. Daarbij 
wordt steeds het grillige karakter van de 
architectuur in de verf gezet, een architec
tuur die de personages in verwarring brengt 
en die de mysterieuze en ondoorgrondelijke 
structuur van het verhaal lijkt te weerspie
gelen. De ultieme romantische invulling van 
dit motief is Jane Eyre van Charlotte Brönte, 
een roman die door Gilbert en Gubar be
schreven werd als “het archetypische scena
rio voor al die licht huiveringwekkende, ro
mantische confrontaties tussen een norse 
byroniaanse held (die over een duistere wo
ning beschikt) en een beverige heldin (die 
niet helemaal uit de plattegrond van dat huis 
wijs raakt)”. [7] De doorgaans vrouwelijke 
protagonisten van de gothic novel en hun 
erfgenamen in de romantische literatuur lo
pen inderdaad vaak letterlijk verloren in de 
wirwar van kamers en gangen - dat is ook 
duidelijk te zien in Robert Stevensons ver
filming van Jane Eyre (1944), die veel meer 
van een gothic-sensibiliteit getuigt dan de 
oorspronkelijke roman.

Het unheimliche interieur

Het onvermogen van de personages om de 
structuur van het huis te doorgronden, valt 
tot op zekere hoogte te herleiden tot een 
ruimtelijk determinisme: de grillige archi
tectuur van bijvoorbeeld Walpoles eigen 
huis werkt inderdaad desoriënterend. Het 

architecturale labyrint is echter ook een 
mentaal doolhof; de ruïne of het middel
eeuwse kasteel worden geassocieerd met de 
exploratie van het spirituele. Het gotische 
kasteel, dat niet voor niets uit een ‘duistere’ 
en diep religieuze tijd stamt, bleek met zijn 
hoge muren, slotgrachten, groteske sculp
turen, pinakels, torens, spiraaltrappen, brug
gen, kantelen, duistere kerkers, geheime 
doorgangen en verscholen kamers, de per
fecte metafoor voor de verborgen, irratio
nele en ondoorgrondelijke aspecten van de 
ziel. Het is geen toeval dat Freud, die meer
maals gebruik maakte van architecturale 
beeldspraak om de menselijke psyche te 
beschrijven, ook expliciet naar de literaire 
traditie van de gothic novel verwijst [8] In 
zijn bekende essay Het Unheimliche (1919) 
merkt Freud op dat het Unheimliche, dat 
verbonden is met angst en huiver, de nega
tie is van het Heimliche, dat staat voor het 
huiselijke, het vertrouwde en het geborgene. 
Volgens Freud betekent dit echter niet dat 
iets unheimlich is omdat het vreemd en on
bekend is. Integendeel, het Unheimliche is 
nu juist die vorm van het angstaanjagende 
die teruggaat op het vanouds bekende en 
vertrouwde. In een korte etymologische en 
lexicografische excursie toont Freud aan dat 
de betekenis van het woord 'heimlich' in 
de loop der tijden steeds dubbelzinniger is 
geworden, om uiteindelijk met zijn tegen
deel samen te vallen. Unheimlich is dus al 
datgene wat verborgen (‘heimelijk’) had 
moeten blijven en toch te voorschijn is ge
treden. Dat dit intiem-verborgene ons angst 
inboezemt, komt omdat de verdringing ons 
ervan vervreemd heeft Freud illustreert dit 
met literaire voorbeelden uit de traditie van 
de gothic horror — in het bijzonder het werk 
van E.TA. Hoffmann, die hij de “ongeëve
naarde meester van het Unheimliche in de 
literatuur” noemt Het oeuvre van Hoffmann, 
die zelf amateur-architect en toneelontwerper 
was, is dan ook volgebouwd met spookhui
zen. Het spookhuis zal tot een geliefkoosd 
motief van de gothic novel uitgroeien, en 
later het stereotiepe architecturale kader 
vormen van de gothic romance film.

Gotisch kasteel en burgerlijk interieur

Voor de auteurs van de gothic novel was de 
gotische architectuur bijzonder geschikt om 
de ambivalentie van het (Un)heimliche te 
articuleren. Zoals Freud het vreemde in het 
vertrouwde terugvond, zo verenigt het go
tische het angstaanjagende en het huiselijke. 
De gotische stijl werd immers niet alleen 
met huiver en mysterie geassocieerd; zij 
wordt in de loop van de negentiende eeuw 
ook steeds vaker gezien als een uitdrukking 
van geborgenheid en familiale verbonden 
heid. Daarnaast gaat men de gotische stijl 
interpreteren als een eerbetoon aan oude tra 
dities en een symbool van christelijke 
deugd. Hoewel het hier uiteraard een ideo
logische interpretatie betreft, heeft het ver

band tussen huiselijkheid en gotische 
vormentaal ook een historische grond. 
Mario Praz heeft aan getoond dat de notie 
van huiselijke geborgenheid ontstaan is in 
de context van de laatgotische Middeleeu
wen. “Het is juist in deze noordelijke, op 
het eerste gezicht sombere omgeving [...] 
dat een zekere Stimmung, een gevoel van 
intimiteit voor het eerst tot ontwikkeling 
kwam.” [9] Praz merkt verder op dat zowel 
‘schoonheid’ als ‘veiligheid’ in de Middel
eeuwen verbonden waren met een omslo
ten, van de wereld afgezonderde ruimte: het 
klooster, het kasteel, de ommuurde stad, de 
binnentuin, de boomgaard. In de eerste 
schilderijen van interieurs in de moderne 
betekenis van het woord overheerst de stille 
atmosfeer van een aquarium. Het interieur 
uit Jan Van Eycks beroemde Arnolfini- 
portret is niet zomaar een kamer, het is een 
innerlijke ruimte die de ziel van de bewo
ners weerspiegelt

De ambivalentie van de gotiek — te
gelijk goddelijk en monsterlijk, huiselijk en 
angstaanjagend - is in de negentiende eeuw 
ook in de eigentijdse burgerlijke woon
cultuur geprojecteerd. Enerzijds wordt het 
Victoriaanse interieur, dat wezenlijk verbon
den is met de gothic revival, in verband ge
bracht met geborgenheid, huiselijkheid en 
met een morele zuiverheid die in scherp 
contrast staat met de lel ijkheid en het ver
val van de moderne, industriële grootstad. 
Een dergelijke ode aan de Victoriaanse hui
selijkheid vinden we bijvoorbeeld in de po
pulaire lezingenbundel Sesame and Lilies 
(1865) van John Ruskin, die de suburbane 
huisvrouw als een “koningin van een ge
wijde plaats” omschrijft, alsook in de ver
zen van The Angel in the House (1854-56) 
van Coventry Patmore. Terzelfdertijd wordt 
het Victoriaanse interieur met zijn cultus van 
het verborgene beschouwd als een haard van 
burgerlijke hypocrisie, bekrompenheid en 
wreedheid. In The Way of AU Flesh (1880), 
de autobiografische roman van de criticus 
en schrijver Samuel Butler, gaat middel
eeuws bijgeloof ongemerkt over in burger
lijke bekrompenheid.

Ook in de ontwikkeling van de gothic 
novel zal de middeleeuwse burcht gaande
weg plaatsmaken voor de burgerlijke wo
ning. Uiteraard weerspiegelt dit de maat
schappelijke ontwikkeling van een aristo
cratische naar een burgerlijke cultuur, maar 
het stemt ook perfect overeen met het prin
cipe van het Unheimliche. Dat juist de ei
gen woning zich als een plek van angst en 
huiver manifesteert, maakt de angst des te 
intenser. Het burgerlijk interieur was im
mers ontstaan als een plek die mensen be
schutte tegen de vijandige wereld van de 
oprukkende metropool. De angst voor de 
eigen omgeving overstijgt de typisch bur
gerlijke ongerustheid over de eigen veilig
heid of materiële zekerheid: hij krijgt een 
existentiële dimensie. Niet voor niets om
schreef Anthony Vidler het Unheimliche als 
een domesticatie van de absolute huiver, een 
verinnerlijking van de romantische notie 
van het sublieme. [10]

De overgang van het gotische kasteel 
naar het burgerlijk interieur is nog duidelij
ker te zien in enkele films uit de jaren veer
tig die het gothic thema verder uitwerken. 
Slechts enkele van deze films spelen zich 
af te midden van kille, vochtige kasteel- 
muren. Het decor is meestal een volge
stouwd burgerlijk interieur dat opvallend 
vaak in Victoriaanse stijl is ingericht. Ter- 
wijl de filmdecors van de jaren dertig in de 
ban waren van het modernisme en de art 
deco [11], werden de forties beheerst door 
diverse varianten van zogenaamde High 
Pastiche {Early American, Tropical, 
Surrealist, Contemporary) en van Period 
Revivalism zoals Neo-Baroque en Victo
riaans. [12] Het flinke aandeel van de 
Victoriaanse stijl was onder meer het ge
volg van de succesvolle Broadway productie 
Victoria Regina uit 1935. De Victoriaanse 
revival beperkte zich trouwens niet tot de 
film, maar had in de late jaren dertig en 
vroege jaren veertig een sterke impact op 
de leefstijl in het algemeen. Daarbij valt op 
dat het Victoriaanse interieur nog steeds 
dezelfde tegenstrijdige associaties opriep als 
in de negentiende eeuw. Misprijzen voor een 
vermeende bekrompenheid ging probleem- 
loos samen met een nostalgisch verlangen 
naar de artefacten van het Victoriaanse tij d-
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perk. De woninginrichting werd doorgaans 
uitdrukkelijk losgekoppeld van de bijbeho
rende morele waarden. Zo stelt een artikel 
in Harper’s Bazaar uit 1937 dat “the mo
dem young woman has not turned herself 
into a Victorian. She has decided to become 
more feminine, and being bold and adven
turous and having filled her flat with glass 
and steel furniture, she realizes that it will 
make an excellent setting for the Victorian 
decorative objects which she was taught in 
her childhood to despise.” [13]

Deze fascinatie voor de Victoriaanse 
tijd vertaalt zich in een hele reeks films die 
zich situeren in het negentiende-eeuwse mis
tige Londen. We treffen dit fenomeen aan bij 
praktisch alle Hollywoodstudio’s — van 
MGM tot Warner Brothers, met een iets meer 
uitgesproken interesse bij Twentieth Century 
Fox — en in praktisch alle genres, van mu
sicals en komedies tot biopics en melodra
ma’s. [14] De producties die hier het meest 
tot de verbeelding spreken, zijn natuurlijk 
de suspense thrillers met hun mistige stra
ten en bedompte interieurs, zoals Dr Jekyll 
and Mr Hyde (Victor Fleming, 1941), Hang- 
over Square (John Brahm, 1944) en The 
Body Snatcher (Robert Wise, 1945) maar 
ook Gaslight en de zogenaamde gaslight 
films die naar een van de parafernalia van 
het Victoriaanse huis zijn genoemd. Het 
Victoriaanse en Edwardiaanse huis vervult 
hier bijna dezelfde functie als de gotiek in 
de achttiende eeuw. Een duister en myste
rieus verleden wordt opgeroepen om mo
rele conflicten te kunnen aansnijden die in 
de moderne samenleving op het eerste ge
zicht geen rol meer spelen, maar die onder
huids toch doorleven. Dat het Victoriaanse 
huis juist in de late jaren dertig een renais
sance beleeft, is geen toeval. Na de uto
pische ontwerpen en radicale woonexperi- 
menten van de jaren twintig is het architec- 
tuurklimaat vrijwel overal in de greep van 
een rappel à l’ordre. Zo hoopte men de cri
sis te bezweren waarin het interieur terecht
gekomen was. Het burgerlijk interieur en 
de cultus van het huiselijke waren welis
waar gelijktijdig met de moderne metropool 
opgekomen, maar zij hadden - paradoxaal 
genoeg — door de verdere verstedelijking 
hun geldigheid verloren. De gothic romance 
film getuigt weliswaar van een nostalgisch 
verlangen naar de geborgenheid van het 
huis; maar zoals Adolf Loos besefte dat de 
oude tegenstelling tussen exterieur en inte
rieur of tussen privé en publiek niet meer 
hersteld maar hooguit geritualiseerd kan 
worden, zo wijst de gothic romance film 
- nochtans een conventioneel Hollywood- 
product - op de duistere, claustrofobische 
en zelfs repressieve krachten die het tradi
tionele burgerlijk interieur in hun greep 
houden.

Labyrint, gevangenis of verboden kamer

De verschuiving van intieme geborgenheid 
naar unheimliche verborgenheid kan zich in 
de gothic romance film voltrekken op drie 
manieren, die soms met elkaar worden ge
combineerd. Ten eerste wordt het huis ge
presenteerd als een labyrint. De heldin is 
geïntimideerd door de grootsheid van de 
woning en door de luxueuze en opulente 
inrichting ervan, maar loopt ook verloren 
in het onuitputtelijke doolhof van verbor
gen kamers, gangen en hoeken. Ironisch 
genoeg associeert de architectuurtheorie 
rond 1900 deze grillige en ondoorgronde
lijke plattegronden juist met huiselijkheid. 
Asymmetrische plannen en de neiging om 
elke kamer te individualiseren zijn bij uit
stek kenmerken van het Engelse neo
gotische landhuis, dat Hermann Muthesius 
uitvoerig documenteerde en celebreerde in 
zijn invloedrijke publicatie Das englische 
Haus (1904). In de gothic romance film ver
oorzaakt deze ruimtelijke structuur veeleer 
angst en onrust. Net zoals in Freuds inter
pretatie van het Unheimliche wordt de hui
ver dus niet opgeroepen door het buitenis
sige en fantastische, maar door een trans
formatie van het vertrouwde.

Ten tweede wordt het huis ervaren als 
een bedreigende omgeving. Het lijkt de per
sonages te verdrukken, een effect dat vaak 
meesterlijk wordt opgeroepen door de 
belichting en specifieke camera-instellingen. 
Het huis wordt een gevangenis. Luis Bunuel 
heeft dat gegeven schitterend gepersifleerd 
in zijn surrealistische meesterwerk El an
gel exterminador (1962), waarin een groep 
notabelen wordt uitgenodigd in een riante 
woning en er om onduidelijke redenen niet 
meer in slaagt om het salon te verlaten. Ook 
het riante kasteel Manderley uit Hitchcocks 
Rebecca houdt de personages gevangen

Fritz Lang

Secret Beyond the Door, 1948

— dat geldt zowel voor de kersverse Mrs 
De Winter als voor Mrs Danvers, de gou
vernante die uiteindelijk in de vlammen van 
het brandende Manderley omkomt. Max 
Ophuis’ bijdrage aan het genre verraadt dit 
gegeven al in de titel: Caught. De woning 
is soms ook letterlijk een gevangenis, bij
voorbeeld voor een personage dat we nau
welijks te zien krijgen, zoals in Jane Eyre, 
of voor de protagoniste in George Cukors 
Gaslight. In deze laatste film schermt de 
boosaardige echtgenoot het hoofdpersonage 
op alle mogelijke manieren af van de bui
tenwereld. De film maakt voortdurend ge
bruik van expliciete contrasten tussen bin
nen en buiten, of tussen daglicht en gaslicht 
De echtgenoot gebruikt elementen uit het 
bedompte interieur — flikkerende gas
lampen, klopgeluiden op wanden en pla
fonds, de vele voorwerpen die zogezegd 
mysterieus verdwijnen - om zijn bruid in 
een zorgvuldig geconstrueerde waanzin op 
te sluiten. Zoals in Spoken van Ibsen ont
wikkelt het huiselijke melodrama zich tot 
een spookverhaal. [15]

Ten derde wordt het unheimliche ka
rakter van de architectuur opgeroepen door 
het zogenaamde blauwbaardmotief: een 
deel van de woning is voor het hoofd
personage taboe of zelfs letterlijk een ver
boden en afgesloten terrein: de slaapkamer 
van Rebecca, de zolder in Gaslight, de ze
vende kamer in Secret Beyond the Door, het 
atelier in The Two Mrs Carrolls, de toren
kamers in Jane Eyre en in Dragonwyck. Het 
geheim achter de gesloten deuren biedt ook 
steevast de verklaring voor het vreemde 
gedrag van de eigenaar. De plotstructuur is 
opgebouwd als een geleidelijke revelatie 
van de verboden kamer voor zowel de 
protagoniste als de kijker.

Vrouw en haard

Het feit dat vrouwen vaak de hoofdrol spe
len in deze verhalen en films weerspiegelt 
het belang van vrouwen voor het genre in 
het algemeen. De ontwikkeling van de 
gothic novel was ondenkbaar zonder voor
aanstaande vrouwelijke auteurs als Ann 
Radcliffe en Clara Reeves; bovendien 
richtte het genre zich in de eerste plaats tot 
vrouwelijke lezers. Literatuurhistorici wij
zen daarbij op de verburgerlijking van de 
samenleving en op de industrialisering, die 
een scheiding tot gevolg had tussen de 

arbeidsomgeving en de huiselijke sfeer. Als 
gevolg van een psychosociale segregatie 
werden middenklasse vrouwen van het eco
nomische leven geïsoleerd. De vrouwen van 
de hogere klassen kregen juist meer vrije 
tijd, waardoor ze meer konden lezen en 
schrijven. [16] Deze maatschappelijke con
stellatie drong ook door tot de inhoud van 
het literaire genre, dat volop gebruik maakt 
van expliciet geslachtelijk gekleurde motie
ven en thema’s. Dit blijkt om te beginnen uit 
de expliciete aandacht voor de vrouwelijke 
domeinen van het huis en het interieur. 
Literatuurhistorici definieerden de gothic 
novel ooit als “the image of woman-plus- 
habitation". [17] De beslotenheid van de 
woning en de opdeling ervan in toeganke
lijke en verboden zones is duidelijk afge
leid van deze psychosociale segregatie op 
basis van geslacht. Het claustrofobie op
wekkende huis en het motief van de verbo
den kamer illustreren de op vrouwen ge
richte scheiding tussen publieke en huise
lijke ruimte.

De burgerlijke samenleving presen
teert het huis als een veilige plek die de 
vrouw en het gezin beschermt tegen de ge
varen en het morele verderf van de moderne 
geïndustrialiseerde grootstad. [18] Niet toe
vallig kende het genre van de gothic 
romance film, dat zich trouwens in de eer
ste plaats tot het vrouwelijke segment van 
het filmpubliek richtte, zijn hoogtepunt in 
een periode waarin de emancipatie van de 
vrouw door diverse maatschappelijke feno
menen terzelfdertijd werd gestimuleerd én 
afgeremd. Enerzijds had de industrialisatie- 
golf van het interbellum en de Tweede 
Wereldoorlog de traditionele gezins
structuur verstoord en de emancipatie van 
vrouwen in de hand gewerkt. Anderzijds 
markeerde de oorlog een nieuwe fase in de 
suburbanisatie, een fenomeen dat vanaf zijn 
ontstaan in de late achttiende eeuw verbon
den was geweest met de ontwikkeling van 
het moderne huiselijke ideaal. [19] De sub
urbanisatie herhaalt het architecturale on
derscheid tussen huis en stad op steden
bouwkundige schaal, door een contrast te 
scheppen tussen de rust en geborgenheid 
van de ‘suburb’ en de hectische en brutale 
wereld van de grootstad. Zowel in het acht- 
tiende-eeuwse Engeland als in het naoor
logse Amerika werd de suburb immers voor
gesteld als een oord dat het gezin en de huis
vrouw bescherming en geborgenheid biedt.

De Amerikaanse cinema van de jaren veer
tig weerspiegelt deze ontwikkeling en met
een ook de identiteitscrisis die ermee ge
paard gaat. Na de sterke onafhankelijke 
vrouwen uit onder meer de screwball 
comedies van de jaren dertig, vinden we in 
de Holly woodproducties van de jaren veer
tig heel wat getormenteerde vrouwen. De film 
noir, die sowieso vaak draait rond verstoorde 
familierelaties, voert de femme fatale op, en 
in de gothic romance film is de hoofdper
soon een paranoïde vrouw. [20] Diverse 
critici, waaronder Tania Modlewski, heb
ben op overeenkomsten gewezen tussen de 
donkere interieurs van de gothic romance 
film en de duisternis van de film noir. Ter
wijl noir verwijst naar de paranoïde ang
sten die mannen tijdens de oorlog uitston
den wanneer ze aan hun onafhankelijke 
vrouwen op het thuisfront dachten, werden 
de gothic romance films geïnterpreteerd als 
een weerspiegeling van de angsten van de 
vrouw om de pas veroverde vrijheden weer 
te verliezen. [21]

Sofa’s, kamers en camera’s

In de gothic romance film doet zich niet al
leen een architecturale of woontypologische 
verschuiving voor. De angst die met de ar
chitectuur verbonden is, wordt ook verin
nerlijkt Terwijl de kerkers en torens plaats
maken voor het huis, moeten de spoken 
wijken voor trauma’s of neurotische en psy
chotische ervaringen. De gothic romance 
film is immers geen horrorfilm met rond
dolende geesten of bloedzuigende monsters; 
de monsters worden hooguit door de 
snoodaard van dienst in scène gezet, en de 
angst is slechts een gevolg van de psycho
logische ontreddering van het hoofd
personage. Het huis blijkt achteraf helemaal 
niet bespookt te zijn, al wordt de illusie van 
het spookhuis handig gebruikt door diege
nen die het hoofdpersonage willen terrori
seren — Gaslight vormt hiervan het duide
lijkste voorbeeld.

In psychologische theorieën uit die tijd 
werd de beperkte bewegingsvrijheid van 
vrouwen vaak herleid tot een typisch ‘vrou
welijke’ psychopathologie. In plaats van aan
dacht te besteden aan sociale en ruimtelijke 
factoren, interpreteerde men het vrouwelijke 
onveiligheidsgevoel bijvoorbeeld als een 
vorm van agorafobie of zelfs schizofrenie, 
symptomen die op hun beurt als eerder ‘vrou
welijk’ werden aangemerkt. [22] Ook in de 
gothic romance film worden dergelijke ver
banden gelegd. Samen met de fascinatie 
voor het verborgene past dit soort associa
ties in een veel breder fenomeen: de 
popularisering van de psychoanalyse. De 
Holly woodcinema van de jaren veertig heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan deze 
ontwikkeling. [23] Hoewel de belangstelling 
voor psychoanalyse in verschillende genres 
terugkeert, valt het belang op van melodra
ma’s met vrouwelijke hoofdpersonages, 
waaronder gothic romance films als Caught 
en Secret Beyond the Door. [24] Veel van 
deze films bevatten een bijna didactische 
huis-tuin-en-keuken-versie van de psycho
analytische therapie. Vaak wordt een psycho
analyticus met mitteleuropaisch accent ten 
tonele gevoerd; de psychoanalyse wordt ook 
expliciet besproken en becommentarieerd. 
De plot en de narratieve structuur van de 
film zijn doorgaans gebaseerd op psycho
analytische schema’s — heel wat gothic 
romance films behoren immers tot de cate
gorie van de cathartic method film, waar
van Hitchcocks Spellbound het beroemdste 
voorbeeld is. In films van het laatstge
noemde type beleven de personages op
nieuw een verdrongen traumatische gebeur
tenis, die in de gothic romance film vaak 
wordt gekoppeld aan de inhoud van de ver
boden kamer. De taak van de protagoniste 
bestaat er dan in om het geheim van de ka
mer te achterhalen, net zoals de psychoana
lyticus klaarte schept in de mysterieuze diep
ten van de ziel. Het openen van de deuren 
vormt hier uiteraard het ultieme catharsis- 
moment, zeker in de films die het blauw
baardmotief gebruiken. Secret Beyond the 
Door kondigt dat al aan in de titel. Hitchcock 
bespeelt de metafoor van het openen van 
deuren meesterlijk in het beroemde point 
of view shot in Rebecca, waarin de hand 
van Joan Fontaine naar de klink van de ka
merdeur grijpt, en de even beroemde, dui
zelingwekkende kusscène uit Spellbound, 
waarin een hele reeks deuren achter elkaar 
opengaat Aangezien deze film expliciet 
over psychoanalyse handelt, interpreteren 
we het motief onmiddellijk als een meta
foor voor het openen en het sluiten van de 
geest. [25]
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Interessant is dat de voorkeur van de 
gothic romance film voor narratieve structu
ren die ontleend zijn aan de psychoanalyse, 
vertaald wordt in een nieuwe cinemato
grafische stijl die tot het beste behoort wat 
Hollywood ooit heeft voortgebracht. De 
periode van de gothic romance film is ook 
een tijd van ingrijpende technische en 
stilistische innovaties in de Amerikaanse 
cinema. [26] Niet alleen maakt het genre 
gretig gebruik van nieuwigheden zoals 
deep focus photography, de long take, com
plexe camerabewegingen en brede muzi
kale scores, het heeft deze vernieuwingen 
ongetwijfeld ook aangemoedigd. Sommige 
gothic romance films vormen typische 
voorbeelden van de nieuwe vormentaal in 
de Amerikaanse cinema van de jaren veer
tig. Van de twee films die hier een sleutel
rol vervullen, Hitchcocks Rebecca en 
Orson Welles’ Citizen Kane, vormt de eer
ste het paradigma van het genre en bezit de 
tweede - met zijn bevreemdende architec
tuur en zijn mysterieuze, tirannieke prota
gonist - duidelijke gothic-karakteristieken. 
De nieuwe technieken en stijlmiddelen zijn 
perfect toegesneden op de psychische in
trospectie die het genre typeert: expressio
nistisch low key-licht presenteert het huis 
als mysterieus en unheimlich, het gebruik 
van deep focus evoceert de ruimtelijke des
oriëntatie van de protagoniste, complexe 
flashbacks weerspiegelen haar temporele 
desoriëntatie, point of view shots en voice
overs geven de psychologisering van de 
plotstructuur weer. Verder kunnen de 
nieuwe cinematografische middelen ook de 
architectuur en vooral de beleving van die 
architectuur door de personages optimaal in 
beeld brengen. Aangezien de paranoia de 
grenzen tussen het innerlijke en de buiten
wereld uitvaagt, begint de ruimte van het 
huis net als de psyche van het personage te 
‘versplinteren’. De architectuur is geen or
ganisch geheel maar een discontinue mon
tage van gekende en ongekende, zichtbare 
en onzichtbare ruimten. De psychologi
sering van de architectuur maakt haar es
sentieel filmisch, waardoor ze zich perfect 
leent voor cinematografische evocaties. Wat 
Anne Goliot met betrekking tot het huis in 
Gaslight opmerkt, geldt in zekere zin voor 
alle architecturale constructies in het genre: 
“De ruimte maakt deel uit van het verhaal en 
lijkt zich met haar te bewegen. Zij vormt geen 
statisch kader maar neemt'een dynamischè 
functie op zich. Zij is geen stabiele plek maar 
moet beschouwd worden in termen van 
actie, waarneming, traject, beweging, veran
dering, onstandvastigheid. [...] De film laat 
ons niet het gebouwde huis zien, maar het 
huis dat zich construeert.” [27]

Voorouders en verzamelaars

Voor deze versmelting van architecturale en 
psychologische structuren vormen de orga
nische ruimtes van de gotiek en het volge
pakte burgerlijk interieur natuurlijk een uit
gelezen biotoop. Het huis lijkt in deze films 
immers tot leven te komen; niet toevallig 
wordt het verhaal gesitueerd in een huis met 
een geschiedenis: een plek waar huiselijk
heid is gekoppeld aan nostalgie en aan het 
gewicht van een vaak bizarre familie
geschiedenis. De fascinatie voor voorouders 
en de atavistische obsessies van sommige 
personages dienen niet alleen de occulte 
sfeer, maar zetten opnieuw de eenzaamheid 
van de protagoniste in de verf. Ze vormen 
immers een symptoom van het onvermo
gen van de burgerlijke samenleving om de 
mensen na het verval van de oude maat
schappelijke structuren nog een ‘thuis’ te 
geven.

De interieurs van de gothic romance 
film zijn niet alleen rijkelijk voorzien van 
voorouderlijke memorabilia, het zijn 
volgestouwde ruimten tout court. De eige
naars en bewoners van deze huizen blijken 
tevens verwoede verzamelaars te zijn. Freud 
gebruikte het huis met verborgen kamers als 
metafoor voor de menselijke psyche, maar 
de gedachte dat het huis iets zegt over de 
persoonlijkheid van zijn bewoners, is al veel 
ouder. Tel le logis, tel le maître. Volgens 
Mario Praz is dit de essentie van het wo
nen. Het huis is niet enkel een gearticuleerd 
systeem van comfort, maar ook een extensie 
van het zelfbewustzijn. [28] Verwijzend 
naar fictieve bewoners als Walter Paters Carl 
of Rosenmold en Joris Karl Huysmans’ des 
Esseintes, stelt Praz vervolgens dat een uit
gesproken liefde voor meubilair en woning- 
decoratie op overgevoelige zenuwen 
wijst. [29] De gothic romance film bevat een 
hele stoet personages met een dergelijke 
psychopathologie. Met hun rijkelijk interi

eur passen ze tevens in de Hollywood- 
conventie om verfijnde kunstliefhebbers en 
kunstverzamelaars te associëren met deca
dente of criminele neigingen [30], en daar
naast illustreert deze overdaad natuurlijk 
ook de rijkdom en dus de macht van de be
woners. De volgestouwde interieurs tonen 
echter vooral dat deze figuren vastzitten in 
het verleden en belaagd worden door de
monen uit vervlogen tijden.

De Sammeltrieb van de protagonist is 
vaak niet alleen een opzichtig decor, maar 
vormt ook een betekenisvol narratief ele
ment in de film - denk aan de megalomane 
collectie van Citizen Kane of de obsessie 
voor juwelen die de sinistere echtgenoot in 
Gaslight aan de dag legt. In de gothic 
romance film en zijn varianten verandert het 
huis in een Wunderkammer of een museum. 
In Jacques Tourneurs Experiment Perilous 
wordt zelfs de vrouw van de protagonist ten
toongesteld als een kunstwerk. Manderley, 
het kasteel uit Rebecca, prijkt op ansicht
kaarten en is op bepaalde momenten open
gesteld voor het publiek. Het sanctum 
sanctorum van het gebouw is de slaapka
mer van de overleden Rebecca, en uiteraard 
is deze ruimte niet toegankelijk, zelfs niet 
voor de bewoners. Het vertrek is omgeto
verd tot een schrijn, waar alleen bevoegde 
personen de dingen mogen (of zelfs durven) 
aanraken. In een sleutelscène uit de film 
leidt Mrs Danvers, de gouvernante, de 
nieuwe Mrs De Winter als een museumgids 
rond tussen de luxe waarin de gestorven 
bruid leefde. Nadat zé de zware gordijnen 
voor het gotische raam heeft opengetrok
ken, etaleert ze met een ijzige gratie de ver
zameling bontjassen, de zijden lingerie en 
de haarborstels met ivoren handvaten. De 
meest indrukwekkende verzamelaar is ech
ter de protagonist uit Secret Beyond the 
Door van Fritz Lang - een regisseur die 
zowel in het ontwerp en de uitvoering van 
zijn decors als in de constructie en fragmen
tatie van de cinematografische ruimte een 
uitgesproken affiniteit met architectuur aan 
de dag legt. [31] Lang maakt ook steeds op
timaal gebruik van het symbolische poten
tieel van architecturale en stedelijke elemen
ten. In Secret Beyond the Door overlapt het 
motief van de architectuur met dat van de 
verzameldrift. Mark, het mannelijke hoofd

personage, is niet zomaar een gedreven ar
chitect; zijn passie voor gebouwen en inte
rieurs culmineert in een bizarre hobby: hét 
verzamelen van kamers. De kelderverdie
ping van zijn huis is voorbehouden aan zijn 
verzameling felicitous rooms: replica’s (of 
beter: reconstructies met originele onderde
len) van kamers waarin vrouwen door hun 
echtgenoten, zonen of minnaars op gruwe
lijke wijze werden vermoord. Terwijl de 
jonge bruid felicitous interpreteert als ‘ge
lukkig’, betekent het voor de verzamelaar 
simpelweg ‘treffend’, en verwijst het naar 
een treffende gelijkenis, een getrouwe ko
pie - Marks eigen architectuurtijdschrift 
heet simpelweg Apt. Zoals Mrs De Winter 
in Rebecca leidt Mark zijn nieuwe bruid en 
zijn gasten als een volleerde museumgids 
door zijn verzameling kamers. De lege ka
mers - volgens Tom Gunning de arche
typische metafoor voor de dood in Langs 
oeuvre [32] - vormen de cinematografische 
ruimten bij uitstek. Het zijn immers geen 
leefruimten maar representaties van leef
ruimten. Ze krijgen pas gestalte in de ver
beelding van zowel de personages als de 
kijker.

Sporen en mysteries

De opeenstapeling van meubilair, kunstwer
ken en prullaria is net als de eclectische 
contaminatie van klassieke, gotische en exo
tische vormen typisch voor de negentiende- 
eeuwse burgerlijke cultuur. Volgens Walter 
Benjamin is het interieur “het toevluchts
oord [...] van de kunst. De ware inwoner 
van het interieur is de verzamelaar. Hij heeft 
de taak op zich genomen om de dingen te 
verheerlijken. Door de dingen te bezitten, 
neemt hij de Sisyfustaak op zich om hun 
warenkarakter weg te schrapen.” [33] De 
gothic romance film vormt de perfecte il
lustratie van Benjamins opvatting over het 
interieur. De voorwerpen lijken hun waren
karakter en gebruikswaarde te hebben af
gelegd, en houden de personages als een 
fetisj in hun greep. Benjamin stelt voorts 
dat het interieur niet alleen het universum 
maar ook het etui van de privé-persoon 
vormt: “Wonen betekent sporen achterlaten. 
In het interieur worden deze beklemtoond. 
Men bedenkt volop overtrekken en hoezen, 
foedralen en etuis waarin de sporen van 
alledaagse gebruiksvoorwerpen zich af

drukken. Ook de sporen van de bewoners 
worden in het interieur afgedrukt.” Niet toe
vallig, zo merkt Benjamin op, kent dezelfde 
periode de-opkomst van het detective
verhaal, waarin voortdurend naar sporen 
wordt gezocht. Edgar Allan Poe, die naast 
mysterieuze misdaadverhalen ook het essay 
Philosophy of Furniture schreef, is volgens 
Benjamin de “eerste fysionomist van het 
interieur”. Elders wijst Benjamin op de dub
bele verankering van het wonen. Enerzijds 
schuilt in het wonen een oeroud principe, 
dat teruggaat op het beeld van ons verblijf 
in de moederschoot. In die oervorm is het 
wonen niet zozeer een verblijf in een huis 
(Haus), maar in omhulsels (Gehause) die 
de afdruk van hun bewoners dragen. An
derzijds is het wonen, in zijn meest extreme 
vorm, een specifieke bestaanswijze van de 
negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur die 
met de twintigste-eeuwse voorkeur voor 
transparantie en open lucht zal verdwij
nen. [34] Tenslotte merkt Benjamin op dat 
een wereld die alles drapeert en overdekt, 
niet alleen beheerst wordt door oppervlak
kige schijn, maar er ook op gericht is haar 
bewoners te onderwerpen. De inrichting van 
het negentiende-eeuwse interieur lijkt meer 
op het interieur zelf afgestemd dan op de 
bewoners. De dingen lijken de woning in 
bezit te nemen. [35]

Ook andere motieven en thema’s van 
de gothic romance film weerspiegelen 
Benjamins interpretatie van het burgerlijk 
interieur. Zo lijkt de woning een ware 
palimpsest van sporen. Het huis presenteert 
zich, zowel voor de vrouwelijke protagonis
ten als voor de kijker, als een netwerk van 
tekens - niet het minst door de ontelbare spo
ren die de vroegere vrouw des huizes heeft 
achtergelaten (dat geldt voor Rebecca, Jane 
Eyre, Secret Beyond the Door, The Two 
Mrs Carrolls en Dragonwyckf Bovendien is 
het interieur in deze films een plek van het 
geborgene én het verborgene, wat herinnert 
aan de alles omhullende draperingen en foe
dralen van Benjamin. Het interieur dat een 
evenbeeld vormt van de moederschoot - de 
ultieme belichaming van het Heimliche - 
wordt door het verstikkende horror vacui van 
de bewoner in een unheimliche omgeving ge
transformeerd. Vaak wordt, met zogenaamde 
low key-belichtingstechnieken, een bevreem
dende atmosfeer opgeroepen die herinnert 
aan het aquarium dat Mario Praz in de inte
rieurs van de Vlaamse primitieven herkende. 
Ten slotte illustreert de archetypische woning 
in deze films Benjamins uitspraak dat het 
burgerlijk interieur bezit neemt van zijn be
woners. Elk detail is immers symbolisch 
geladen, elk voorwerp lijkt bezield door 
mysterieuze en bedreigende machten, ter
wijl de ontheemde personages ondertussen 
in een eeuwige slaapwandeling door einde
loze gangen dwalen.
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Kunst als routine
Over de ontwerptekst van het kunstendecreet
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De afgelopen maanden is in artistiek Vlaan
deren flink gedebatteerd. Aanleiding was 
het ontwerp voor een kunstendecreet dat het 
kabinet van cultuur in het publieke domein 
ter discussie heeft voorgelegd. Het kunsten
decreet belooft een integraal beleid voor de 
muzieksector, de podiumkunsten en het 
landschap van de beeldende kunst in Vlaan
deren. Literatuur en audiovisuele kunsten 
blijven onaangeroerd, zij worden met een 
aparte fondsstructuur beheerd: het verhaal 
van een integraal kunstenbeleid moet dus 
worden gerelativeerd. Nieuw is wel dat de 
sector van de beeldende kunst door de over
heid in een debat over regelgeving wordt 
betrokken. De Vlaamse Gemeenschap is 
dan ook pas recent begonnen met de uit
werking van een decretale regeling voor 
deze discipline. Voordien bestonden er wel 
reglementen voor beeldende kunst, maar die 
werden hoofdzakelijk uitgewerkt door de 
Beoordelingscommissie Beeldende Kunst 
(het orgaan dat de minister van Cultuur ad
viseert over de subsidiëring van deze sec
tor), de administratie Cultuur en het kabi
net. Sectorbewoners werden hoogstens in
formeel geraadpleegd of konden op eigen 
initiatief en na wat aandringen overleggen. 
Ditmaal organiseerde de overheid echter een 
publiek debat en vroeg zij de sector om een 
collectieve stellingname. Dat bleek voor de 
betrokkenen geen gemakkelijke oefening. 
Zij stegen slechts met moeite uit boven hun 
eigen verhaal. Dat is niet verwonderlijk: in 
deze sector is sinds jaren een solopolitiek 
gebruikelijk.

De jonge historiek van de instellingen 
voor hedendaagse kunst in Vlaanderen leert 
dat de sturende krachten in het veld door
gaans redeneren vanuit hun eigen besognes 
en zelden of nooit vanuit de noden van het 
veld. De spelers in het veld van de beel
dende kunst vatten hun zaak op als een per
soonlijk engagement. Ze zijn in de regel niet 
geneigd tot overleg, stemmen hun activi
teiten niet op elkaar af en handelen niet van
uit een globale visie op het veld. Aan een 
collectief plan voor Vlaanderen denken ze 
al helemaal niet.

Anderzijds werd een dergelijke denk
oefening evenmin door de overheid gemaakt. 
De Vlaamse Gemeenschap heeft de heden
daagse beeldende kunstsector, inclusief de 
musea, altijd met enige argwaan bekeken. De 
wereld van de beeldende kunst was een 
hybride samenspel van kunstwerken, kunste
naars, publieke instellingen, privé-kapitaal, 
banken, bedrijven, galeriehouders, veiling
huizen en verzamelaars. Musea die zich 
omringden met, of zelfs ontstonden uit vere
nigingen van privé-verzamelaars - zoals het 
Museum van Hedendaagse Kunst te Gent, 
het huidige S.M.A.K. - werkten die percep
tie uiteraard in de hand. Er waren wel privé- 
personen die bij diverse overheden de op
richting van een podium of zelfs museum 
voor hedendaagse kunst eisten, maar die
zelfde lieden waren dan weer niet geneigd 
de stap te zetten naar een volwassen instel
ling met een publieke verantwoordelijkheid. 
Die vreemde mengeling van private belan
gen en publieke initiatieven beheerst prak
tisch de hele beeldende kunstsector. Kun
stenaars rekenen op subsidies en werk
beurzen om aan hun oeuvre te werken, en 
willen in publieke instellingen exposeren; 
maar zodra hun artefacten - eventueel met 
subsidiegeld - zijn vervaardigd, worden ze 
op de markt verkocht en delen galeries in 
de winst. In tegenstelling tot andere landen 
wist en weet de overheid in Vlaanderen geen 
verhouding op te bouwen met die vreemde 
mix van publieke en private belangen. On
der meer daardoor liet men bijvoorbeeld het 
terrein van de musea voor hedendaagse 
kunst onaangeroerd. De versnippering van 
het landschap, waar instellingen onder de 
bevoegdheid van verschillende overheden 
vallen — steden, provincies, de Vlaamse 
Gemeenschap - is nooit aangepakt. Instel
lingen zijn dus ook nooit aangemoedigd om 
zich binnen een ruimere context te situe
ren.

Recent ging men wel over tot de er
kenning en subsidiëring van zes Centra voor 
Beeldende Kunst (CBK’s), maar de vraag 
is of daarmee iets is opgelost. Voor een ver
sterking van de samenhang van het veld 

hoeft men van de kant van de CBK’s niet 
veel steun te verwachten. Zij zijn (voorals
nog) niet geneigd tot een collectieve stel
lingname. Iedereen zit op zijn eigen instel
ling en wacht totdat die groot wordt. Po
gingen om een pragmatische en collectieve 
visie te ontwikkelen stranden bij kunste
naars, musea én CBK’s op het onvermogen 
om relationeel te denken. Tijdens het debat 
over het kunstendecreet verdronk de beel
dende kunstsector dan ook in een heterogeen 
en polyfoon gekakel, terwijl andere secto
ren met de gouden eieren gingen lopen.

Zoals al gesuggereerd, ligt de oorzaak 
van dit kluwen niet alleen bij de bewoners 
van de sector. De Vlaamse Gemeenschap 
voerde immers jarenlang een beeldende 
kunstbeleid dat leek op een hedendaagse 
versie van de bekende verdeel-en-heers- 
politiek. Voor de cultuurministers, van de li- 
beraal Karel Poma (1981-1985) tot de hui
dige Spiritist Paul Van Grembergen, be
hoorde de beeldende kunstsector absoluut 
niet tot de hoofdzorgen. Tot een planmatige 
visie kwamen deze ministers al helemaal niet. 
Indien ze toch initiatieven namen, gebeurde 
dat vanuit een particuliere houding waarin 
electorale motieven zwaar doorwogen. Zo 
arrangeerde Poma voor zijn electoraal win- 
gebied een museum voor hedendaagse kunst 
- het MUHKA te Antwerpen - en richtte 
CD&V-er Luc Martens (1995-1999) na af
loop van zijn ministerieel mandaat een ver
eniging voor beeldende kunst op in het verre 
Roeselare {Phidias'). De liberale minister 
Patrick Dewael (1985-1991) haalde met 
Karei Geirlandt weliswaar een kunstkenner 
van formaat in huis, maar die heeft geen 
sporen in het beleid weten achter te laten. 
Pas vanaf Bert Anciaux (1999-2002) begint 
er het een en ander te rollen - vooral geld, 
maar ook dat gebeurde niet uit een bijzon
dere liefde voor de sector. Onder Anciaux 
waren het veeleer de Beoordelingscommissie 
Beeldende Kunst en het kabinet die samen 
met de administratie Cultuur een inhaal
manoeuvre beraamden.

Van particularisme 
naar een collectieve aanpak

Onder meer dankzij deze politieke des
interesse bleef het Vlaamse beeldende 
kunstbeleid zeker tot het midden van de ja
ren negentig een speeltuin voor de admini
stratie Cultuur. Daar nam in feite slechts één 
leidinggevend ambtenaar, Willy Juwet, de 
beeldende kunst onder zijn hoede. Hij wist 
binnen het bureaucratisch apparaat ruimte 
te creëren voor een wel erg eigenzinnig be
leid. Zo had Juwet goede contacten in de 
kunstwereld, ging hij geregeld op atelier- 
bezoek en bezocht hij veelvuldig vernissa
ges, galeries en musea. Hij versloeg kunst
veilingen in het Knackmagazine en werd 
vaak gevraagd voor een openingsspeech in 
een galerie of bij kunstmanifestaties. Juwet 
stond erg dicht bij ‘de kunstenaar’ en bij 
andere personen uit de sector. Daardoor kon 
hij zich de specifieke problematiek van de 
kunstenaar, die toen hoofdzakelijk in sociale 
besognes werd vertaald, eigen maken, en 
hij reageerde daarop met een uiterst 
idiosyncratische politiek. Die aanpak was 
uiteindelijk nefast; particularisme leidt im
mers snel tot favoritisme.

Niemand die ondertussen dacht aan 
een objectieve regelgeving of een beleids
plan voor de beeldende kunst. De politiek 
die op Vlaams niveau tot ongeveer 1995 
werd gevoerd, richtte zich uitsluitend op 
individuele kunstenaars en beperkte zich 
aanvankelijk tot het aankopen van werken 
van Vlaamse kunstenaars. Politici, ambte
naren of leden van een beoordelings
commissie sleurden dan letterlijk kunstwer
ken een vergaderruimte binnen. Na een ob
servatie en eventuele discussie volgde een 
negatief of positief advies, waarna het werk 
al dan niet werd aangekocht. De kunstenaar 
die in de prijzen viel, werd met een schou
derklopje en een habbekrats - plusminus 
45.000 oude Belgische franken oftewel 
1.120 euro voor een werkje - naar huis ge
stuurd.

De verworven kunstbuit werd gere
geld ingezet om Vlaanderen met veel toe
ters en leeuwen op buitenlandse manifesta
ties te vertegenwoordigen. Dergelijke 
gepolitiseerde kunstmanifestaties kennen een 
lange traditie. Voordat de bevoegdheid inzake 
cultuur naar de gemeenschappen werd over
geheveld, voerde ook de Belgische staat al 

een artistieke representatiepolitiek. Onder de 
leidinggevende ambtenaar Emile Langui 
kende dit beleid zijn hoogtepunt met de 
kunstexpositie op de Brusselse wereldten
toonstelling van 1958. Als hoofd van de 
Dienst voor Kunstpropaganda - de naam 
zegt genoeg - organiseerde Langui vanaf 
1946 verschillende internationale tentoon
stellingen. Hij was ook voorzitter van de 
Biënnales van Venetië en Sâo Paulo, wat 
hem in staat stelde om de Belgische kunst 
in het buitenland te promoten. Langui over
leed in 1980, maar zijn erfenis zou voortle- 
ven in de hoofden van heel wat ambtenaren 
die het latere Vlaamse cultuurbeleid bepaal
den. Dat geldt ook voor de genoemde 
Willy Juwet, die het model van Langui on
der meer doorzette in de vorm van cultu
rele akkoorden. Deze formule bestond al in 
de jaren vijftig en was tot ver in de jaren 
tachtig bepalend voor de culturele uitwis
selingen tussen landen en regio’s; ook van
daag spelen de culturele akkoorden nog een 
aanvullende rol in de buitenlandse cultuur
politiek. Afgezien daarvan organiseerde 
Juwet in eigen persoon verschillende inter
nationale kunstmanifestaties. De ‘regionale’ 
natiestaatpolitiek van de Vlaamse Gemeen
schap beleefde haar apotheose onder voor
malig minister-president Luc Van den 
Brande, de uitvinder van het ‘cultureel 
ambassadeurschap’. Tijdens zijn bewind 
reisden groots opgezette tentoonstellingen 
onder Vlaamse vlag naar het buitenland. 
Voor kunstenaars hadden deze manifesta
ties zelden een gunstig effect. Ze fungeer
den immers vooral als een ontmoetingsplek 
voor ambtenaren, politici, diplomaten, am
bassadeurs en andere figuren van de poli
tieke beau monde. Omdat de internationale 
kunstwereld een dergelijk gezelschap lie
ver mijdt, hielden de deelnemende kunste
naars hier geen interessante contacten aan 
over.

Pas sinds de jaren negentig is er be
weging gekomen in deze politiek. Naast het 
aankoopbeleid begon de Beoordelings
commissie Beeldende Kunst een subsidie
beleid te ontwikkelen, waarbij kunstenaars 
gewone en substantiële werkbeurzen kon
den aanvragen. Dit impliceert al een be
scheiden paradigmawissel. Zo verschoof het 
‘materieel’ en ‘visueel’ georiënteerde 
aankoopbeleid naar een beleid dat ook aan
dacht heeft voor concept- en discours
ontwikkeling. De kunstenaar wordt nu om 
een discursieve context gevraagd in dos
siers. Het nieuwe beleid is ook minder pas
sief. Terwijl een aankoopbeleid slechts aan
dacht heeft voor afgewerkte artistieke 
producten, en enkel op het aanbod reageert, 
kan de kunstenaar nu een project voorstel
len zonder dat dit meteen aan tastbare re
sultaten wordt gekoppeld. Kortom, terwijl 
een aankoopbeleid behoudsgezind werkt 
- het ‘viert’ en consacreert - wordt de kun
stenaar door een subsidiebeleid gestimu
leerd. Een dergelijk beleid neemt risico’s en 
is meer op de toekomst gericht: het inves
teert in een proces waarvan de uitkomst nog 
onzeker is.

Beide beleidsvormen verhouden zich 
ook anders tot de internationale kunst
context. Een beleid dat zich beperkt tot het 
aankopen en tentoonstellen van kunst, ver
toont nog sporen van een oude natiestaat
politiek. Het ziet kunst als een nationaal 
bezit en representeert met die kunst ook 
zichzelf. Een overheid die kiest voor een 
subsidiebeleid, erkent de internationale 
kunstwereld als een relatief autonoom re
ferentiekader en getuigt van het besef dat 
zij slechts een bescheiden rol te vervullen 
heeft. Zij kan in die internationale arena 
hooguit voorwaardenscheppend en stimu
lerend optreden, in de hoop dat haar kun
stenaars ooit ‘mee kunnen spelen’. Vandaag 
voert de Vlaamse Gemeenschap een dub
bel beleid: men kent kunstenaarsbeurzen toe 
maar koopt tegelijk nog steeds werken aan 
voor de Collectie Vlaanderen. Is een derge
lijk verzamelbeleid nog noodzakelijk? Wan
neer de Vlaamse musea voor hedendaagse 
kunst zich tot volwaardige partners in het 
netwerk van de internationale kunstwereld 
ontwikkelen, heeft een Vlaams collectie
beleid wellicht geen reden van bestaan meer. 
Eén ding staat echter vast: de uitbouw van 
een beurzenbeleid volstaat niet om van een 
integrale politiek te kunnen spreken. De 
kunstenaar wordt immers nog altijd indivi
dueel benaderd, en zijn subsidiëring kadert 
nog steeds niet in een globaal beleidsplan.

In het aankoopbeleid van de Beoordelings
commissie Beeldende Kunst, die als bemid
delaar tussen de overheid en de sector steeds 
belangrijker is geworden, vindt men al voor 
de jaren negentig indicaties van een nieuwe 
aanpak. De aankoopcommissie onder lei
ding van Ernest van Buynder (1986-1992) 
besliste bijvoorbeeld om zich te beperken 
tot ‘zuivere’ beeldende kunst (aanvankelijk 
verwierf men ook keramiek, textiel en alles 
wat maar enigszins naar creativiteit rook). 
Van een coherent regelsysteem wordt ech
ter pas vanaf 1995 werk gemaakt. Jef 
Comelis speelt daarin - aanvankelijk als 
commissielid en nadien als voorzitter - een 
belangrijke rol. Hij brengt een overleg op 
gang tussen de beoordelingscommissie, de 
administratie Cultuur en het kabinet, waar
bij de eerste regels worden vastgelegd. De 
aankoopcommissie gaat voortaan ook selec
tiever te werk: ze koopt en subsidieert min
der kunst met meer middelen. Juist door die 
restrictieve aanpak krijgt het orgaan meer 
symbolisch gewicht binnen de Vlaamse 
beeldende kunstsector. De commissie ver
werft een belangrijke rol als translatie- 
centrum tussen de sector en de politiek 
- een positie die zij onder meer verzegelt 
door de uitbouw van een stabiele regelge
ving. Daardoor krijgt het beleid inzake beel
dende kunst een ‘objectiever’, of toch op 
zijn minst een intersubjectief karakter.

Van gebabbel naar tekst

Een intersubjectief beleid verhindert natuur- 
lijk niet dat commissieleden een achterban 
hebben en dat ze ieder voor zich nog een 
particulier beleid kunnen voeren. De (ge
notuleerde) argumentatie in de vergaderzaal 
genereert echter een objectiever kader, en 
papiervaste regels consolideren die tendens. 
Zowel de beoordelingscommissie als de 
administratie ontwikkelden de laatste jaren 
een bijzondere voorliefde voor geschreven 
tekst. Niet alleen werden de subsidie
voorwaarden en -procedures in reglemen
ten vastgelegd; ze werden - via de bekende 
Nieuwsbrief Beeldende Kunst - ook in die 
vorm gecommuniceerd. Het objectiverende 
en generaliserende effect daarvan is onmis
kenbaar. Bovendien is een dergelijke tekst- 
cultuur bevorderlijk voor de stabiliteit en 
continuïteit van een beleid. Tekst fixeert 
immers. Geschreven regels vormen een 
flessenhals die alle beleidsactoren en 
besluitvormingsprocessen moeten passeren. 
Ze maken de particuliere improvisatie- 
ruimte kleiner; vandaar dat zoveel moei
zame discussies in het beleid betrekking 
hebben op de vertaling van een mondeling 
debat naar geschreven tekst. Zodra iets op 
papier staat en van voldoende signaturen is 
voorzien, wordt het immers voor een tijd 
incontournable. De omzetting van monde
ling geformuleerde stellingen naar tekst op 
papier is daarom een belangrijke machts- 
strategie binnen het beleid. De Beoorde
lingscommissie Beeldende Kunst heeft zich 
dat de laatste jaren ten volle gerealiseerd: 
ze heeft met regels en nog eens regels steeds 
meer beleidswinst geboekt. Na de regeling 
voor de kunstenaarsbeurzen ging de com
missie zich bezighouden met de verenigin
gen, wat zou uitmonden in de subsidiëring 
van een nieuwe categorie, de Centra voor 
Beeldende Kunst (CBK’s). Het geheel kreeg 
zijn beslag in een predecretale regeling voor 
de sector.

Dit alles bleef echter het resultaat van 
een ad-hocbeleid. De predecretale regeling 
berustte bijvoorbeeld niet op een scherpe 
veldanalyse en steunde al helemaal niet op 
een globaal toekomstplan voor de sector 
van de beeldende kunst. Bovendien kwam 
het nooit tot een echt decreet voor de sec
tor, wat nog steeds een handicap is aan de 
onderhandelingstafel in de politieke arena. 
Toch kon de predecretale regeling al wat 
meer geld losweken. De subsidies aan kun
stenaars en verenigingen werden samen 
met de ad-nominatimsubsidies voor het 
MUHKA en Kunst in Huis van ongeveer 
twee miljoen euro in 1997 opgetrokken 
naar een kleine vijf miljoen in 2002.

De huidige minister Paul Van Grembergen 
heeft de groei echter een halt toegeroepen. 
De economische conjunctuur is minder gun
stig en de cultuurminister wil geen geld 
weghalen bij andere sectoren, zoals de veel 
grotere broer: de podiumkunsten. Daarmee 
wordt opnieuw duidelijk welke sectoren 
écht gewicht in de schaal leggen. De

1 8



podiumkunsten hebben zich in het verleden 
veel beter georganiseerd en kwamen 
— vooral onder impuls van de zakelijk lei
ders - tot overleg en tot collectieve stand
punten ten aanzien van de overheid. Via de 
Vlaamse Directies Podiumkunsten hebben 
ze zelfs meegewerkt aan het decreet voor 
de sector in 1993 en de remake in 1999. Ook 
bij de uitwerking van de huidige ontwerp
tekst voor het kunstendecreet'zaten ze blijk
baar op de eerste rij - het podiumkunsten
decreet heeft dit ontwerp toch minstens ter 
inspiratie gediend. In dit decreet wordt het 
artistieke landschap in hoge mate door de 
bril van de podiumsector gepercipieerd.

Het Kunstendecreet

De in 1999 aangetreden paarsgroene rege
ringscoalitie beloofde werk te maken van 
een nieuwe politieke cultuur, die geken
merkt zou worden door openheid en 
transparantie. Dit betekende onder meer dat 
men beleidsplannen, -intenties en ontwerp
teksten sneller publiek wilde maken. Zo ook 
met het kunstendecreet. Al in mei 2002 
kwam het kabinet van Cultuur naar buiten 
met een inhoudelijke discussienota onder de 
veelbelovende titel Naar een geïntegreerd 
en transparant kunstenbeleid. Deze nota 
formuleerde de volgende algemene doelstel
lingen: de maatschappelijke zingeving van 
één kunstenbeleid of de positionering van 
de kunsten in het algemeen cultuurbeleid 
en in de samenleving; het dynamisch inspe- 
len op artistieke ontwikkelingen; een gelijk
waardige, flexibele, transparante en syste
matische aanpak voor alle kunstvormen; de 
uitwerking van een coherent begrippen
kader dat verschillende functies van het 
culturele gebeuren - zoals productie, bewa
ring, presentatie, ontplooiing van de indi
viduele competentie en gemeenschaps
vorming - zichtbaar maakt, waardoor ze 
efficiënter kunnen worden ondersteund. Een 
integraal kunstendecreet moest eveneens tot 
een duidelijke uitsplitsing van verschillende 
praktijken en organisatiemodellen komen: 
de individuele kunstenaar, productiekemen, 
ontwikkelingscentra, onderzoek enzovoort. 
Verder zou het decreet een actieve publieks
participatie, een internationale oriëntatie en 
samenwerking, de netwerkvorming tussen 
verschillende kunstdisciplines, een cohe
rente beleidsvoering, alsook een verminde
ring en harmonisering van de decretale 
massa moeten genereren. Dat is een hele 
boterham. Laat ons de veelbelovende inten
ties uit de discussienota van 2002 eens toet
sen aan de ontwerptekst die nu ter tafel ligt.

Het ontwerp van het kunstendecreet 
onderscheidt in feite zeven subsidie- 
categorieën, namelijk kunstorganisaties, 
kunstenaars, organisaties die zich toeleggen 
op kunsteducatie, organisaties met een 
sociaal-artistieke werking, internationale 
projecten, publicaties en de zogenaamde 
‘steunpunten’. Verder zegt het ontwerp iets 
over de kwaliteitsbeoordeling en meer be
paald over de toekomstige organisatie van 
de adviescommissies. Het eerste wat opvalt 
is dat het ontwerp zich, meer dan de dis
cussienota van 2002, tot actoren richt, met 
name individuele kunstenaars of organisa
ties. Daarbij gaat men hoofdzakelijk uit van 
een reeds bestaand institutioneel regime 
- de toevoeging van een nieuwe organisatie
vorm, de werkplaatsen, verandert daar niets 
aan. Het decreet vertrekt niet van functies 
maar van instellingen. Opdrachten zoals re
flectie, educatie of internationale netwerk
vorming worden onmiddellijk aan organi
satievormen vastgekoppeld. De heersende 
sectorale benadering wordt daarbij nauwe
lijks ter discussie gesteld. De adviescom
missies blijven georganiseerd per sector; in 
principe biedt de algemene adviescommis
sie voor de kunstsector (die boven de 
sectorale adviescommissies staat) wel 
ruimte voor transversaal overleg, maar of 
dit overleg echt zal plaatsvinden, valt te 
betwijfelen. In de huidige regeling bestaat 
een soortgelijke commissie, de Raad voor 
de Kunsten, en daar hebben tot nog toe 
weinig interessante denkoefeningen over 
een integraal kunstbeleid plaatsgevonden. 
De Raad voor de Kunsten is een mak or
gaan gebleken, met als gevolg dat de advi
serende macht de facto volledig bij de 
sectorale beoordelingscommissies ligt. Ver
moedelijk zal de nieuwe regeling hier geen 
verandering in kunnen brengen. De ‘alge
mene adviescommissie voor de kunstsector’ 

die de nieuwe ontwerptekst voorstelt, mag 
weliswaar transversale dossiers beoordelen 
en toezien op de kwaliteit van de sectorale 
commissies, maar dit betekent nog niet dat 
parallelle functies van instellingen uit ver
schillende sectoren met elkaar kunnen wor
den vergeleken. Het debat over mogelijke 
overlappingen tussen functies, over samen
werkingsverbanden en over regionale cul
turele clusters wordt uit de weg gegaan.

De intentieverklaring van 2002 ging 
nog uit van een autonome functionele lo
gica; zij maakte in de eerste plaats een on
derscheid tussen diverse functies zoals 
productie, presentatie, bewaring en ont
plooiing. Denkt men hierop verder, dan zou
den de diverse instellingen en actoren ge
vraagd kunnen worden om de functies te 
beschrijven die zij willen vervullen. De 
overheid kan deze functieomschrijvingen 
vervolgens vergelijken, waarderen en al dan 
niet honoreren. Concreet zou dit bijvoor
beeld inhouden dat huizen als deSingel of 
het MUHKA door ‘functionele’ commissies 
op verschillende deelaspecten worden ge
wogen. Aan de hand van bepaalde functies 
- publiekswerking, internationale wer
king - kunnen zij zelfs met elkaar worden 
vergeleken. Dat is een werkelijk transver
saal beleid. Instellingen voor beeldende 
kunst, organisaties voor podiumkunsten of 
voor muziek worden dan immers aan elkaar 
gerelateerd én tegen elkaar afgewogen. Op 
die manier bouwt men voor Vlaanderen een 
artistiek netwerk op dat de institutionele 
grenzen overstijgt. Door de verdeling van 
de verschillende functies per stad of regio te 
onderzoeken, creëert men de mogelijkheid 
om bepaalde lacunes op te vullen, overlap
pende functies te ‘saneren’ en eventueel sa
menwerkingsverbanden op te zetten. Denk 
bijvoorbeeld aan een collectief behoud- en 
beheerprogramma voor de Vlaamse musea 
en andere organisaties die zich met conser
vering bezighouden; of aan de vorming van 
educatief medewerkers.

Dit alternatieve scenario is slechts be
doeld om te laten zien dat een kunsten
decreet een radicaal ander karakter kan heb
ben. Van de overheid vraagt dat behalve 
creativiteit en politieke moed vooral ook een 
goed veldinzicht. Welke aanpak men ook 
voorstaat, het ligt toch voor de hand dat men 
het veld dat decretaal moet worden gere
geld, eerst van naderbij bekijkt. Voordat 
beleidsmakers aan een wettekst beginnen te 
sleutelen, mag men verwachten dat er een 
functionele analyse wordt gemaakt van de 
verschillende artistieke sectoren, waarbij 
men inventariseert wat er in Vlaanderen 
aanwezig is en wat ontbreekt. Een derge
lijke cartografie, die zowel het potentieel als 
de lacunes en de pijnpunten in beeld brengt, 
is echter nooit opgemaakt. Het kerntaken- 
debat, dat op Vlaams niveau nog lang niet 
uitgeklaard is, werd zelfs niet voor het 
kunstenlandschap afzonderlijk gevoerd. 
Hoe verhouden de artistieke sectoren zich 
ten opzichte van elkaar? Wie is er verant
woordelijk voor kunstproductie en wie voor 
presentatie en conservatie? Wat is de ver
houding tussen kunstpresentatie en reflec
tie? Welke rol hebben het lokale cultuur
beleid en de cultuurcentra binnen het 
Vlaamse kunstregime? Hoe verhouden lo
kale en internationale kunstcircuits zich ten 
opzichte van elkaar? Wat is de toekomstige 
rol van kunstopleidingen? Welke artistieke 
clusters bestaan er in steden en regio’s? Hoe 
ligt bijvoorbeeld in Antwerpen de verhou
ding tussen het Toneelhuis, deSingel, 
Monty, het MUHKA, het Openlucht
museum voor beeldhouwkunst Middelheim, 
het NICC en de kunstacademie? Hoe kan 
men hier een interessant artistiek weefsel 
stimuleren? Op welke manier kan deze ste
delijke artistieke cluster zich dan weer ver
houden tot Brussel en Gent, tot Vlaanderen 
als geheel en tot het buitenland? En speci
fiek voor de sector van de beeldende kunst: 
wat kan de toekomstige relatie tussen pri
vate collecties en publieke instellingen zijn? 
Wat is de verhouding tussen de musea voor 
hedendaagse kunst onderling en hun relatie 
met de centra voor beeldende kunst? Enzo
voort. Wanneer een overheid over deze fun
damentele vragen niet de minste reflexiviteit 
ontwikkelt, heeft het weinig zin om aan een 
integraal kunstendecreet te beginnen. Een 
dergelijk decreet zal niet veel nieuws bren
gen. Dat blijkt ook uit de werktekst die nu 
voorligt. Met veel copy-and-paste werden 
bestaande decreten en regelingen aan elkaar 

gelijmd. Zo werd het podiumkunstendecreet 
een beetje aangepast en naar andere kunst
organisaties doorgetrokken; vervolgens 
plukte men de subsidiemodaliteit voor kun
stenaars uit het reeds bestaande reglement 
voor beeldende kunst. Anderzijds vormen 
‘de organisaties voor sociaal-artistiek werk’ 
dan weer een vreemde categorie in het 
kunstendecreet. Waarom creëert men hier 
een afzonderlijke organisatievorm? Wanneer 
een overheid sociaal-artistieke praktijken 
belangrijk acht, kan ze dat toch als een van 
de toetsingscriteria voor kunstorganisaties, 
kunstenaars en publicaties opnemen? De 
toeschrijving van sociaal-artistiek werk aan 
aparte instellingen getuigt opnieuw van een 
institutionele logica, in plaats van het func
tionele stramien dat uit de beleidsintenties 
van 2002 naar voren kwam.

Vanwaar deze terugval? Wat is er in 
de tussentijd gebeurd? Een buitenstaander 
heeft daar natuurlijk het raden naar. Er is 
wel een aanwijzing: de institutionele logica 
die de huidige ontwerptekst domineert, kent 
al een lange traditie binnen de podiumsector. 
Choreografen en regisseurs - en overigens 
ook componisten - werden in het verleden 
altijd als lid van een organisatievorm bena
derd. De meeste van deze instellingen stre
ven echter naar rust en stabiliteit op een 
vaste plek binnen het artistieke bestel. Zij 
zijn geneigd hun positie te consolideren en 
eventueel uit te breiden. Een van de wei
nige zelfreflexieve publicaties binnen de 
podiumsector, het boek Alles is rustig. Het 
verhaal van de kunstencentra uit 1999, stelde 
die gedragsmodus aan de orde. De conclu
sie van deze status questionis van de kunsten
centra spreekt al uit de titel: ze luidde dat er 
klad in de zaak zat en dat de kunstencentra 
enkel nog voor zichzelf opereerden. [1] Het 
ontwerp voor het kunstendecreet neemt ech
ter geen akte van deze kritische zelf
observatie. De institutionele logica blijft do
mineren, wat blijkbaar vooral op applaus bin
nen de podiumsector kon rekenen. Van die 
kant kreeg de ontwerptekst tijdens de debat- 
ronde immers de minste kritiek.

Een institutionele logica heeft bij
zonder weinig aandacht voor de relatio
nele aspecten van een kunstenlandschap. 
Nochtans is een visie op de verhoudin
gen, het verbindingspotentieel en de mo
gelijke netwerkfiguraties noodzakelijk om 
tot een integraal beleid te komen. Een 
dergelijke politiek heeft ook aandacht 
voor bemiddelaren (voor alle duidelijkheid, 
dat kunnen ook kunstenaars zijn): actoren die 
opereren tussen instituties en individuele 
kunstenaars, tussen regionale en internatio
nale netwerken, tussen productie en reflec
tie, tussen kunstpraktijk en onderwijs en
zovoort. Een minimale ondersteuning van 
dergelijke bemiddelaren en bemiddelings
processen zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
een interessante buitenlandse gast (kunste
naar, curator, programmator, criticus) de 
gelegenheid krijgt om buiten de instelling 
die hem/haar uitnodigt, een parcours in 
Vlaanderen af te leggen. Deze persoon kan 
in contact komen met een academie of uni- 
versiteit, om een lezing of enkele lessen te 
geven, met andere kunstenaars, curatoren, 
docenten of tijdschriftredacties. Aan de uit
bouw van die lichte infrastructuur voor bui
tenlandse passanten besteedt de ontwerp
tekst geen aandacht. Er worden geen inter
mediaire posities voorzien. In het hoofdstuk 
over subsidies aan internationale projecten 
wordt alleen gesproken over organisaties en 
individuele kunstenaars, die bovendien al
leen uit Vlaanderen kunnen vertrekken; aan 
een goede landingsbaan voor belangrijke 
buitenlandse actoren is niet gedacht. Noch
tans is een dergelijke ontvangstpolitiek een 
relatief goedkope investering én een effi
ciënt middel voor internationale vernet- 
werking. Voor een regio als Vlaanderen, die 
in de periferie van het mondiale kunst- 
systeem ligt, is de functie van transitzone 
erg belangrijk. Dit vraagt om een goed door
dachte buitenlandse kunstpolitiek. Geen 
spoor is daarvan terug te vinden in de 
ontwerptekst voor het kunstendecreet. Wat 
het ontwerp voorstelt, is zelfs nog zwakker 
dan de internationale regeling die vandaag 
geldt. Zo mogen onafhankelijke curatoren 
en programmatoren volgens de nieuwe tekst 
niet meer reizen. Of werden zij per ongeluk 
vergeten?

En hoe zit het met de tijdens de 
periode-Anciaux zo geroemde reflexiviteit? 
Krijgen auteurs of essayisten geen midde

len om naar het buitenland te gaan? En 
waarom kunnen zij geen beurs voor onder
zoekswerk aanvragen? Essayistiek en kri
tische reflectie vormen al jaren het zwakke 
broertje binnen het hele kunstenveld. Me
dia als dagbladen, radio en televisie komen 
nauwelijks nog aan échte (kunst)kritiek toe. 
Recensies of besprekingen zijn gereduceerd 
tot wat aanmoedigende peptalk. Dat past 
natuurlijk mooi binnen een institutionele 
logica: de verslaggeving binnen de ‘onaf
hankelijke’ media functioneert dan immers 
als het promotionele verlengstuk van kunst
organisaties. Voor de podiumkunsten mo
gen we dat ten dele letterlijk nemen; zo be
talen kunstencentra nogal eens een vlieg
tuigticket en een hotelkamer aan een recen
sent. Deze laatste maakt dan vanuit het bui
tenland een bespreking van een theater- of 
dansproductie die nadien in het betreffende 
kunstencentrum te zien is. Voor de Vlaamse 
cultuurconsument fungeert de bespreking 
als een voorbeschouwing. Bovendien wordt 
zo de internationale uitstraling van een 
Vlaamse instelling in de verf gezet, waar
door deze instelling — en de overheid die 
haar financiert - politiek wordt gelegiti
meerd: over ‘onze’ kunstorganisaties valt 
alleen maar positiefs te melden.

Uit de stiefmoederlijke behandeling 
van publicaties in de ontwerptekst spreekt 
angst voor een daadwerkelijk kritisch dis
cours. Ook deze regeling is er wat bij geplakt 
en getuigt van weinig visie op een integraal 
kunstenbeleid. Wat kan de rol zijn van 
publicaties in een regionale en internationale 
kunstcontext? Kunnen ze bijvoorbeeld be
middelen tussen actuele kunstpraktijken en 
het onderwijs? Volgens de ontwerptekst kun
nen tijdschriften “een samenwerking met de 
artistieke actoren in Vlaanderen en/of in het 
buitenland aangaan” (Art. 58, § 1,6°). Wan
neer hiermee de bestaande kunstorganisaties 
worden bedoeld, past het verhaal weer bin
nen een institutionele logica. Het komt dan 
neer op een pleidooi voor een dienstbare, 
geïnstrumentaliseerde kunstkritiek. Laten 
we hopen dat de Vlaamse Gemeenschap met 
deze ongelukkige formulering nobelere in
tenties heeft. Een interessant kunsten
landschap staat of valt met reflexiviteit. 
Deze ontwerptekst stelt echter alles in het 
werk om een goed geoliede kunstmachine 
te organiseren: kunst als routine. Kritiek en 
reflexiviteit passen niet in de logica van een 
dergelijk apparaat.

Maar waar maken we ons eigenlijk druk 
over? De ware toedracht over het kunsten- 
decreet kennen we immers pas na het uit
schrijven van de uitvoeringsbesluiten en de 
verdeling van de financiële middelen. Met 
beide staat of valt een integraal kunsten
beleid. Het is veelzeggend dat er tijdens de 
debatronde niet over geld mocht worden 
gesproken; en uitvoeringsbesluiten worden 
gewoonlijk achter de coulissen van het ka
binet, de administratie en de Vlaamse rege
ring gefabriceerd. Zodra er echt beslissin
gen genomen moeten worden, verdraagt de 
nieuwe politieke cultuur geen pottenkijkers 
meer. De discussieronde die de overheid 
over het kunstendecreet organiseerde, was 
dan ook slechts een enscenering van een 
open debatcultuur.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschre
ven. De ontwerptekst van het kunstendecreet 
is te vinden op www.wvc.vlaanderen.be/ 
cultuurbeleid/cultuurdebat/kunstendecreet. 
De Nieuwsbrief Beeldende Kunst kan gratis 
worden aangevraagd bij Cecile Jacobs, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur, administratie Cultuur, Afdeling 
Beeldende Kunst en Musea, Parochiaanstraat 
15,1000 Brussel (cecile.jacobs@wvc.vlaan- 
deren.be).

Noot

[1] Hildegard De Vuyst (red.), Alles is 
rustig. Het verhaal van de kunstencentra, 
Brussel, Vlaams Theaterinstituut, 1999.
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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. I BK 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 NICO 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 Line vzw.

HELPDESK KUNSTEN
De Helpdesk Kunsten verschaft toegankelijke informatie over juridische, zakelijke en 
administratieve aspecten van de artistieke activiteit. Dit gebeurt via infosessies, juridische 
permanentjes en online (via een vraagbaak). Deze helpdesk werd opgericht binnen de 
kunstenaarsvereniging NICO 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 IB K 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 eerstelijnshulp 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

Het nieuw sociaal statuut van de kunstenaar
dat op 1 juli 2003 in werking zal treden, zijn gepland op:

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

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

3 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

2 een dialoog binnen de sector aan te moedigen.

Eind juli 2003 zal het eindrapport van het onderzoek beschikbaar zijn.
C Er zal echter gestreefd worden naar tussentijdse rapporteringmomenten. 
z Over bepaalde facetten zullen nota's verschijnen die een stand van zaken 
D 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.
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U vindt ons in het oude Bijlokeklooster 
waar we gehuisvest zijn samen met 
Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
Gent Cultuurstad en Kunstwerk[t].

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
K

F +32(0)9.233.07.09

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 voor kunst- 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 van lezingen 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 IB K 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.

IB K 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.
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Tweede katern
Nieuws

VEILING ANDRÉ BRETON. Met de veiling van de 
verzameling-Breton verdwijnt een van de meest legenda

rische plaatsen in Parijs. Op nummer 42 van de rue Fontaine 
(genoemd naar de architect van Napoleon) woonde, tot aan 
zijn dood in 1966, André Breton. Zijn gehele leven verza
melde deze schrijver, dichter en gangmaker van het surrea
lisme niet alleen kunstobjecten, maar ook boeken, foto’s, 
rituele voorwerpen uit Afrika, Amerika en Oceanië, volks
kunst, art brut en andere ongeregelde goederen. Na de dood 
van zijn vrouw Elisa besloot zijn dochter Aube Elléouët sa
men met haar dochter Oona de verzameling bij het veiling
huis Drouot stuk voor stuk te laten verkopen.
Sinds de jaren tachtig zijn er contacten geweest tussen het 
ministerie van cultuur en de erfgenamen om de verzame
ling als geheel in stand te houden. Elisa en Aube waren be
reid de collectie ter beschikking te stellen aan een docu
mentatiecentrum voor het surrealisme, maar dit centrum is 
er nooit gekomen. Het enige concrete voorstel kwam van de 
universiteit van Austin (Texas), die aanbood de volledige 
inboedel op te kopen om het atelier van Breton op haar cam
pus minutieus te reconstrueren. Een Bretonmuseum was wel 
het laatste wat de paus van het surrealisme zou hebben ge
wild. Het klonk eerder als een belediging dan als een hom
mage.
Tot op de laatste dag hebben surrealistische fanatici, zelfs 
gesteund door Amerikaanse indianen die protesteerden te
gen de verkoop van hun rituele voorwerpen, getracht om de 
verkoop of tenminste de uitvoer van de werken tegen te hou
den. Een absurde eis, want de verzameling-Breton is geen 
duidelijk afgelijnd ensemble. Het is een los en associatief 
geheel dat werd samengesteld in de geest van het surrea
lisme, en waar af en toe stukken uit verdwenen, om weer 
plaats te maken voor andere. Zo zag Breton in 1930 bij het
zelfde veilinghuis Drouot een prachtig Uli-beeld uit Pa
poea Nieuw Guinea aan zijn neus voorbijgaan omdat het 
te duur was. Meer dan dertig jaar later, in 1964, kon hij 
datzelfde beeld toch verwerven dankzij de verkoop van het 
schilderij Cerveau de l’enfant van De Chirico. Het ma
gische Uli-beeld, dat op elke foto van het atelier promi
nent aanwezig is, werd toegewezen aan een anonieme ko
per (hamerprijs 1,1 miljoen euro).
Sinds de dood van Breton zijn reeds belangrijke stukken en 
onderdelen van de collectie verkocht of weggegeven. Zo 
liet hij zijn volledige briefwisseling na aan de Bibliothèque 
Jacques Doucet, genoemd naar de Franse verzamelaar aan 
wie hij ooit Les Demoiselles d’Avignon van Picasso had ver
kocht. Het Musée national d’art moderne heeft door de ja
ren heen al een tiental werken uit de collectie-Breton aange
kocht, onder andere van Ernst, Dal en Duchamp; het mu
seum kreeg van Aube nog La Danseuse espagnole van Miró, 
Le Portrait d’Hitler van Brauner en Arcane 17 van Matta. 
De permanente bruikleen aan het Centre Pompidou van de 
fameuze Mur van Breton, een assemblage van moderne 
kunst, art brut en etnografica, werd in 2000 na de dood van 
Elisa omgezet in een dation, volgens een speciale regeling 
in de Franse wet die het mogelijk maakt om successierechten 
met kunstwerken te betalen.
De openbare verkoop draaide dus om een sterk geampu
teerde versie van het fameuze atelier. Ondanks het door het 
veilinghuis verrichte titanenwerk van inventariseren, clas
sificeren, toeschrijven en catalogiseren, waarvoor het slechts 
drie procent van de totale opbrengst krijgt, kwamen er wei
nig verrassingen uit de bus. De collectie bevat ook heel wat 
waardeloze prullaria en memorabilia, zoals een reeks borst
beelden van Breton en indrukwekkende hoeveelheden wafel
ijzers en wijwaterbakjes.
Op de valreep beloofde cultuurminister Jean-Jacques 
Aillagon dat de staat een bijzondere inspanning zou leveren

‘Mur’ uit het atelier van André Breton

om de belangrijkste werken aan te kopen. De staat liet haar 
droit de préemption (voorkooprecht) gelden op 335 van de 
4100 loten, alles tezamen meer dan 25 procent van de totale 
opbrengst van 46 miljoen (kosten inbegrepen) - vijftig pro
cent meer dan de oorspronkelijke schatting. Het recht op 
voorkoop is een typisch Franse exception culturelle en houdt 
in dat de staat na het afkloppen het recht heeft het werk te 
kopen voor de hamerprijs (plus de kosten); dit tot grote ver
bazing en stijgend ongenoegen van de buitenlandse, vooral 
Amerikaanse verzamelaars, die twee weken moeten wach
ten om te weten of ze zich eigenaar van hun begeerde aan
koop mogen noemen.
Van de vier duurste werken heeft de Franse staat er alvast 
drie gereserveerd: het reliëf Femme (1927) van Jean Arp 
(2,5 miljoen zonder kosten), Dancer/Danger van Man Ray 
(1,4 miljoen) en Les Amoureux (après la pluie) van Picabia 
(geschat op 700.000 en afgehamerd op 1,6 miljoen). De 
werken van Arp en Man Ray zijn bestemd voor het Musée 
national d’art moderne, het schilderij van Picabia gaat naar 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Le Piège van 
Miró ontsnapte aan het voorkooprecht; dit vreemde schil
derij uit 1924 bleef met slechts 2,5 miljoen euro (zonder 
kosten) een eind onder de vrij ruwe schatting (tussen de 3 
en de 5 miljoen). La Femme cachée, een middelmatig maar 
niettemin legendarisch doek van Magritte uit 1929 - het 
werd afgebeeld in La Révolution surréaliste— ging voor 
900.000 euro (zonder kosten) naar een anonieme 
(Belgische?) koper.
Préemptions waren er behalve voor de Parijse musea ook 
voor de regionale musea van Rennes, Nantes, Nice, Colmar, 
Marseille, Saint-Etienne en Villeneuve d’Ascq. Voor het 
museum voor etnografische kunst aan de Quai Branly, dat 
nog in aanbouw is, was het Uli-beeld waarschijnlijk te duur. 
Het toekomstige museum voor les arts premiers moest zich 
tevreden stellen met het voorkooprecht op een beeld, half 
mens half dier, van de Nicobareilanden (Maleisië) voor 
90.000 euro, een Eskimomasker uit Calista (Alaska) voor 
65.000 euro en een masker uit Oceanië voor 140.000 euro 
(prijzen zonder kosten). De felbegeerde katchina’s, poppen 
van de Hopi-indianen uit Arizona waarvan Breton er een 
twintigtal bezat, werden afgeklopt tussen de vijftien- en de 
vijftigduizend euro.
Samen met de bibliotheek, de manuscripten en de archieven 
behoren de foto’s van onder meer Man Ray, Cartier-Bresson, 
Brassaï, Raoul Ubac, Claude Cahun en Hans Bellmer tot de 
meest belangwekkende voorwerpen uit deze verzameling. 
L’Amour fou van Man Ray, een foto van een houten lepel 
met een schoentje als steun, ging weg voor 23.000 euro 
- veel meer dan het gefotografeerde object zelf, dat door 
het Centre Pompidou werd gereserveerd. Voor een rode ver
sie van La Poupée van Bellmer, geschat op 40.000 euro, 

werd uiteindelijk 215.498 euro betaald. De lithografie van 
de readymade La Feuille de roulette du Casino de Monte- 
Carlo van Marcel Duchamp kreeg een préemption de l’Etat 
monégasque voor 240.000 euro, acht maal de geschatte 
waarde.
Hoeveel van deze door de staat geclaimde werken uitein
delijk in publieke collecties terechtkomen is momenteel 
nog niet bekend, maar enkele dagen na de veiling verscheen 
Aube Elléouët Breton als een deus ex machina opnieuw 
op het toneel met een genereuze schenking. Niet alleen 
bleek ze zelf de anonieme koper te zijn van het Uli-beeld, 
dat ze meteen naar de Bibliothèque Doucet verwees; te
vens schonk ze een belangrijk deel van de ‘voorgekochte’ 
werken aan de bewuste musea: Arp en Man Ray aan 
Beaubourg, Brauner, Bellmer en Brassaï aan het Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris en Les Tarots de Marseille 
aan het Musée de Marseille. Naast het Uli-beeld kreeg de 
Bibliothèque Doucet onder andere nog het manuscript van 
Arcane 17, de brieven van Nadja en het dossier van de 
Sommeils.
(Lieven Van Den Abeele)

BOZAR. Het PSK heet nu niet langer Paleis van Schone 
Kunsten/Palais des Beaux-Arts, maar BOZAR. De instelling 
kreeg een nieuwe organisatiestructuur, een nieuwe directeur, 
een nieuwe ambitie en een nieuw programma, teneinde “zijn 
rol van cultuurhuis weer ten volle op te nemen, stoelend op 
de pijlers muziek, beeldende kunst, film en het idee van 
‘kruisbestuiving’ ”. Tegelijk is het interieur van het gebouw 
opgefrist. Onoordeelkundige verbouwingen en aanpassin
gen die de circulatie belemmerden zijn weggenomen, het 
zalenparcours rond de grote centrale zaal is uitgebreid met 
een nieuw parcours dat rond de zaal Henri Le Boeuf loopt, 
en de antichambres, die jarenlang enkel toegankelijk waren 
via het Koningsplein, kunnen weer opgenomen worden in 
het circuit. Door het buitenwerken van de kantoren en het 
openmaken van valse wanden is de expositieoppervlakte 
meer dan verdubbeld. In het complex hebben de verschil
lende kunstdisciplines hun eigen plek, maar ruimtelijk zijn 
ze dicht op elkaar betrokken. De bezoeker wacht deze we
ken op één locatie een Huelgas & Bl!ndman concert, een 
tentoonstelling over sociale huisvesting in Brussel, een ten
toonstelling over de Zuid-Afrikaanse fotograaf David 
Goldblatt, en een debat met Rem Koolhaas in het kader van 
het reflectieproject Revolution/Restoration.
BOZAR wil een ‘kruisbestuiving’ tussen de disciplines op 
gang brengen; maar die kruisbestuiving werkt alleen wan
neer de bezoekers zonder vooropgesteld programma of zon
der ticket naar het Paleis komen en zich laten verrassen. Dat 
is natuurlijk nooit het geval. De bezoekers zijn respectieve
lijk Huelgasliefhebbers, of inwoners van een sociale woon
wijk rond Brussel, of architecten, of fotografiekenners. De 
geambieerde ‘kruisbestuiving’ wordt (nog) niet gedragen 
door een programma, maar komt neer op het ruimtelijk bij
eenbrengen van een diversiteit van programma’s en van 
publieken. Er gaapt dus nog een kloof tussen de beginsel
verklaring en wat er de facto gebeurt.
Uit het expositieprogramma voor dit seizoen blijkt dat deze 
kloof diep is. Het gaat steeds om tentoonstellingen die een 
internationale reis maken langs de subtopmusea, ofwel om 
tentoonstellingen die duidelijk gepatroneerd worden. Zo kan 
men tot 1 juni de tentoonstelling Sociale huisvesting in het 
museum bekijken, “[een productie] van de Brusselse Ge
westelijke Huisvestingsmaatschappij met medewerking van 
het Woningfonds voor de Gezinnen van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest”. Deze tentoonstelling richt zich duidelijk 
- zoals mag blijken uit de talloze ‘persoonlijke getuigenis
sen’ en de praktische tips “voor het goed ontluchten van een 
klein appartement” — rechtstreeks tot een ‘bewonerspubliek’ 
dat geacht wordt genoegen te nemen met een vereenvou
digd en moraliserend verhaal, een verhaal dat loopt van de

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

27 maart - 31 mei 2003

ART Basel
18-23 juni 2003

Informatie over de komende tentoonstellingen vindt u op www.xavierhufkens.com 
Tussen 20 juli en 18 augustus 2003 is de galerie gesloten

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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• 9-13 October 2003
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MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE A CHARLEROI
CENTRUM VOR HEDENDAAGSE KUNST VAN DE FRANSE SEMEENSCHAP 
11 AVENUE PAUL pASTUR, 603z CHARLEROI / MONT-S/MAECHIENNE 
T +32 (071 / 43 58 1D. DINSDAG > ZONDAG VAN 1 Du ror 1 8u

MET DE STEUN VAN 
DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE STAD VAN CHARLEROI, 

OE NATION ALE LOTERIJ, DE prer CHARLEROI, LA LIBRE BELGIQUE, 
ILFORD EN SIGMA COATINGS.

Kunst
In Huis
kennen
is kunst
in huis
hebben
Kunstuitleen In Vloanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

KUNSTIIHUS

Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorraad recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
.Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staan en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huiswil 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.
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Reed Exhibitions

Information :
Reed expositions France 
11, rue du Colonel-Pierre-Avia, 
BP 571, 75726 Paris Cedex 15 
Tel : +33 (0) 141.90.47.80 
Fax :+33 (0) 141.90.47.89 
E-mail : fiac@reedexpo.fr

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

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

‘kille fifties’, via de ‘gezellige seventies’ tot de vereisten 
van een goed appartement anno 2003. BOZAR wil, vermoed 
ik, ‘de drempels verlagen’, maar zo’n zelfvernedering hoeft 
toch niet. En hoeveel woonwijktentoonstellingsbezoekers 
zouden de hippe video’s van Revolution/Restoration, of zelfs 
maar een film in het filmmuseum gaan bekijken? Het lijkt 
er meer op dat in BOZAR simpelweg twee tentoonstellingen 
tegelijk lopen, elk met een eigen publiek. De ambitie van het 
museum om “zijn publieke functies terug op te nemen, [...] 
door zich verder te ontplooien tot een plek bij uitstek voor 
levende cultuur”, wordt in BOZAR op dit moment enkel op
genomen door het reflectieproject Revolution/Restoration, dat 
de kwestie van een centrum voor hedendaagse kunst in Brus
sel, en meer specifiek in BOZAR, aan de orde stelt. Het 
project raakt wellicht aan de kern van wat het nieuwe PSK 
beoogt. Maar voorlopig blijft ook de discussie een geïso
leerd onderdeel van het programma, geheel zonder de ge
wenste ‘kruisbestuiving’ met de andere activiteiten in het 
gebouw. De multidisciplinaire ambitie kan pas echt gerea
liseerd worden wanneer het nieuwe Paleis als geheel de 
opdracht opneemt die nu wordt doorgeschoven naar 
Revolution/Restoration, en er een actieve en meer ingrij
pende inbreng komt van curatoren, kunstenaars, musici, re
gisseurs en auteurs, die het gebouw vullen met een eigen 
verhaal. Het cultuurhuis BOZAR heeft nood aan bewoners. 
Het heeft minder zalen nodig en meer kamers...
BOZAR is geopend van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur 
en donderdag van 10 tot 21 uur en ligt aan de Ravenstein- 
straat 23,1000 Brussel. (Box Office: 02/507.82.00. Voor info 
02/507.84.44 of www.bozar.be.) (Dries Vande Velde)

JAN BART KLASTERPRIJS. Op 28 maart werd de 
Nederlands-Vlaamse Jan Bart Klasterprijs voor de kunst
kritiek uitgereikt aan kunstcritica Janneke Wesseling. Zij 
ontving de prijs voor haar artikelen in NRC Handelsblad, 
geschreven in de periode 2000-2002. De jury roemt onder 
meer “haar veelzijdigheid, die tot uitdrukking komt in een 
brede onderwerpskeuze en variëteit aan genres” en haar 
“consequente en diepgravende aanpak, die haar in Neder
land tot een toonaangevend criticus heeft gemaakt”. Aan de 
prijs is een bedrag van 5.000 euro verbonden. De andere 
genomineerden waren Jan Braet, Domeniek Ruyters en 
Anna Tilroe. Het was de vierde en laatste keer dat deze prijs 
werd uitgereikt. (David Nolens)

Wissels

NICC. Margot Vanheusden werd aangesteld als artistiek 
coördinator van het Nieuw Internationaal Cultureel Centrum. 
Zij volgt Wim Peeters op die per 30 april het NICC verliet. 
Vanheusden werkte eerder voor Argos en Établissement 
d’en face. Ze wordt in het NICC verantwoordelijk voor de 

artistieke werking van het Centrum Beeldende Kunsten en 
voor het FreeSpace programma in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen. Zij is te bereiken op het 
NICC, Museumstraat 50, 2000 Antwerpen (03/216.07.71, 
nicc@skynet.be). (D.N.)

NAi. Op 1 april trad Reyn van der Lugt in dienst als Hoofd 
Presentatie bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). 
Hij wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding en uit
voering van het presentatiebeleid; daartoe behoren alle 
programma-activiteiten waarmee het NAi zich aan het pu
bliek presenteert, zoals tentoonstellingen, lezingen, eve
nementen, manifestaties, webtentoonstellingen en educa
tieve programma’s. Verder zal Van der Lugt een belang
rijke rol spelen in de internationale activiteiten van het NAi. 
Reyn van der Lugt is onder meer bestuurslid bij het 
architectuurtijdschrift Archis, Büro Friedrich in Berlijn en 
de Stichting Designprijs Rotterdam. Meer info op 
www.nai.nl/pers. (D.N.)

FOTOMUSEUM PROVINCIE ANTWERPEN. Op 
1 maart werd Christoph Ruys (°1972) als nieuwe conserva- 
tor-directeur van het FotoMuseum aangesteld. Hij volgt 
waarnemend directeur Dirk Berkvens op. Christoph Ruys is 
vooral bekend als stichter en hoofdredacteur van het 
fotografietijdschrift Obscuur. (D.N.),

Lezingen

PUBLICATIEPLATFORM PROCEEDING. Proceeding 
is een publicatieplatform voor onderzoekers van de Jan van 
Eyck Academie. Het is gebonden aan projecten en verschijnt 
onregelmatig. Het eerste nummer is gewijd aan een reis die 
een groep onderzoekers in het voorjaar van 2002 maakte 
naar Dak’Art, de biënnale voor hedendaagse Afrikaanse 
kunst in Dakar (Senegal). Het boek gaat onder meer over de 
vraag hbe men zich kan positioneren tussen de consumptie 
en assimilatie van een andere cultuur, en het respect voor 
het anders-zijn van die cultuur. Proceeding # 1 Dakar & 
The Return wordt gelanceerd met een kort symposium op 
30 mei (14-15 uur) in het Stedelijk Museum Amsterdam, 
Paulus Potterstraat 13. Sprekers zijn onder andere Filiep 
Tacq, Sarah Leisdovich, Nat Muller, Ajamu, N’Goné Fall, 
Lieven De Boeck en Jannah Loontjens. De lancering wordt 
vanaf 18.00 uur voortgezet in kunstenaarsinitiatief W139 
(Warmoesstraat 139, Amsterdam), waar onder meer 
performances en visuele presentaties plaatsvinden. Voor meer 
informatie: kim.thehu@janvaneyck.nl. (D.N.)

deSINGEL. Op donderdag 5 juni om 19 uur kunt u in de in
terdisciplinaire lezingenreeks Curating the Library grafisch 
vormgever Filiep Tacq aan het woord horen. Zijn lezing zal 
aansluiten bij zijn onderzoeksproject re-questioning the book 
dat hij aan de Jan Van Eyck Academie in Maastricht uitvoert. 
Filiep Tacq is de laatste van een reeks ‘persoonlijkheden’ uit 
het internationale culturele landschap die worden uitgenodigd 
om hun favoriete boek(en) te presenteren. De boeken en 
video-opnamen van de lezingen worden ondergèbracht in 
een bibliotheek, die het publiek tijdens de tentoonstellings- 
uren kan consulteren. De lezing vindt plaats in deSingel, 
Kleine Zaal, Desguinlei 25, Antwerpen. Inkom: 3 euro. Info 
en reservatie: tel. 03/248.28.28, tickets@desingel.be, 
www.desingel.be. (D.N.)

NICC BRUSSEL. Op zaterdag 17 mei om 20.30 uur kunt u 
een debat bij wonen “over de toekomst van de Brusselse beel
dende kunstinstellingen”. Koen Brams (directeur Jan van Eyck 
Academie) treedt op als moderator. Nemen deel aan het 
debat: Hugo De Greef (intendant Brugge 2002), Denis Gielen 
(criticus en verantwoordelijke publicaties van het MAC’s in 
Grand Homu), Walter Moens (cultureel attaché), Anne Mom
mens (directrice BOZAR), Anne Pontégnie (curator), Luc 
Tuy mans (kunstenaar) en Jan Vercmysse (kunstenaar). Het debat 
gaat door in Café Greenwich, Kartuizerstraat 17, Brussel. (D.N.)

Ryan Gander

The Death of Abbé Faria, 2003, detail installatie

MUSEUM DHONDT-DHAENENS. Op zaterdag 17 mei 
vanaf 11 uur organiseert het Museum Dhondt-Dhaenens een 
lezingendag over het werk van kunstenaar Gert Verhoeven. 
De lezingendag zal worden opgevat als “een ontmoeting” 
tussen Philippe Pirotte, Edith Doove, Marcel Dhondt en Gert 
Verhoeven zelf. De gesprekken zullen onder meer gaan over 
“enscenering, indelingen en categorieën”. Op de tentoon
stelling van Gert Verhoeven in het MDD presenteert de kun
stenaar zijn werk “als een soort visueel toneelscript". De 
lezingendag gaat door in het museum zelf, Museumlaan 14, 
Deurle. Inkom: 5 euro. Leden krijgen korting. Meer infor
matie op 09/282.51.23 of www.museumdd.be. (D.N.)

Plastische kunsten

RYAN GANDER. In de gang van Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam Egt een grote stapel poststukken, allemaal 
gericht aan een zekere A. Faria. Kennelijk speelt deze per
soon hier een sleutelrol, maar het enige dat we over hem te 
weten komen, is dat hij overleden is. The Death of Abbé Faria 
luidt immers de titel van de tentoonstelling van Ryan Gander 
(1976), die studeerde aan de Metropolitan University in 
Manchester, de Jan van Eyck Academie in Maastricht en op 
dit moment verblijft aan de Rijksakademie in Amsterdam. 
Wie Bureau Amsterdam kent, ziet meteen dat de ruimte werd 
verbouwd. Een gang met twee gesloten deuren leidt naar 
links; om de hoek volgt weer een doodlopende, duistere gang. 
In de rechtermuur zitten drie grote ramen met luxaflex er
voor, waar wat licht doorheen schijnt. Bij één van de ramen 
is de luxaflex op een kier geopend, zodat je de ruimte er
naast kunt binnenkijken. Het is een lege, nietszeggende 
ruimte; behalve wat opgestapelde stoelen valt er niets te zien. 
Je zou denken dat het gaat om een tentoonstellingszaal die 
voor deze gelegenheid niet wordt benut. Bij navraag blijkt 
echter dat de kunstenaar alles zelf heeft aangebracht: de 
muren, de stoelen, zelfs het systeemplafond. Die informatie 
doet je opnieuw kijken en speuren naar aanwijzingen om 
het verhaal achter de titel te ontrafelen.
Links van de lege ruimte is een nooduitgang met daarnaast 
een raampje dat uitzicht geeft op dennenbomen buiten. Aan 
dé overkant van de lege ruimte staan twee klapdeuren open, 
met daarachter een betegelde witte muur met twee blauwe 
horizontale strepen - je denkt aan de gang van een ziekenhuis 
waar zojuist iemand (Abbé?) op een brancard is weggevoerd.

Art 34 Basel

The Art Show - Die Kunstmesse
Art 34 Basel, MCH Messe Basel AG, CH-4005 Basel
Fax +41/58-2062686, info@ArtBasel.com, www.ArtBasel.com
111

messe schweiz 8
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Performatievegenres in de stedelijke omgeving

Tentoonstelling i.h.k.v. het 18e Festival a/d Werf, Utrecht

~9993

Kunstenaars

Curator

San Keiler (CH)/Asier Pérez (E)/Nedko Solakov (BG)/ 
Erwin Wurm (A)/Muntean & Rosenblum (A) 
Moritz Küng

Dagelijks open 22 t/m 31 mei 2003 van 14.00-20.00 uur
Ticketprijzen € 3,50 (CJP, U-Pas, Pas 65+)/€ 5,-
Ticketverkoop Festivalpaviljoen Neude
Informatie +31(0)30 2315355/www.festivalaandewerf.nl

OPEN NUMMER 4 IS UIT!
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Nummer vier is gewijd aan kunst in 
het veranderende landschap.
Het Nederlandse landschap is de 
afgelopen jaren veranderd van een 
productielandschap in een consump- 
tielandschap, waar recreatie een 
steeds belangrijkere rol is gaan 
spelen. Welke betekenis kan beel
dende kunst hebben bij de inrich
ting van het landschap en de bele
ving daarvan?

Artikelen van Petran Kockelkoren, 
Harm Tilman, Frits Gierstberg en 
Jeroen Boomgaard schetsen de actuele 
ontwikkelingen in het landschap, de 
invloed van de fotografie op de 
beleving en waarneming van het land
schap, alsmede de wijze waarop kunst 
bij de inrichting ervan kan worden 
ingezet. Daarnaast voorziet Open in 
een ultgebrelde documentatie van 
kunstprojecten in woord en beeld.

OPEN
Open Is een uitgave van Artimo en SKOR. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de betere boekhandel en kosten 15 euro per stuk.
U kunt zich ook voor 30 euro per jaar abonneren via ordergartimo■net. U ontvangt dan twee nummers per jaar.

2 4
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Maar uiteindelijk is er vooral die grote kale ruimte met op
gestapelde stoelen, waar heel expliciet niets gebeurt. Waarom 
deed de kunstenaar zoveel moeite om zoveel leegte en 
nietszeggendheid te creëren? Of is er toch een duel Die kan 
alleen nog te vinden zijn in de publicatie die Gander maakte 
in samenwerking met grafisch ontwerper Stuart Baily, geti
teld Appendix. De sobere, zwarte omslag waar hier en daar 
gefotografeerde stukjes plakband op staan, heeft een non
chalante uitstraling, maar het geheel is met grote zorg ge
maakt. De onconventionele invulling van het boekje maakt 
het lezen (alweer) tot een speurtocht. Het begint al bij de 
eerste pagina’s - tien titelpagina’s met telkens andere titels. 
Verder bevat het boekje een verzameling van niet-benoemde 
fragmenten van projecten, pagina’s uit romans en associa
tieve gesprekken tussen onbekenden - waarschijnlijk gaat 
het om Baily en Gander — over Ganders werk.
Ryan Gander haalt zijn inspiratie overal. Op een muur in Ant
werpen vond hij bijvoorbeeld de graffititekst Mary Aumry Sorry. 
Die bleef in zijn hoofd hangen en leidde tot een installatie waar 
het genoemde raam-met-dennenbomen deel van uitmaakt. De 
ruimte met tegeltjes was eerder al te zien in de installatie 
Spencer, Forget about Good (Rijksakademie Open Ateliers, 
Amsterdam 2001). In kleine advertenties die hij in Nederlandse 
dagbladen heeft geplaatst, suggereert Gander dat er een ver
band bestaat tussen de personages die in de titels voorkomen: 
de advertenties bevatten een oproep aan ene Spencer die ver
dween nadat ‘Mary Aurory’ wegging; we vernemen ook dat 
'Abbé' op Spencer wacht en dat 'Vivi' dood is.
Uit Appendix blijkt dat Gander houdt van spannende titels, van 
ruimtes die associaties oproepen met andere ruimtes, van boek
omslagen of affiches die een onbekende inhoud verhullen en 
van fragmenten uit romans die je doen raden naar de rest. Hij 
schept plezier in de onzekerheid en twijfel die deze clues op
wekken, bij hem én bij het publiek. Zijn titels, advertenties of 
‘decors’ suggereren een verhaal dat er helemaal niet blijkt te 
zijn. Het gaat hem om de thrill', hij onderzoekt spelenderwijs 
hoe weinig ‘tips’ genoeg zijn om de fantasie te prikkelen.
Gander houdt ervan afstand te doen van zijn artistieke iden
titeit, vertelt hij in het gesprek met Baily. Zo besloot hij een 
paar jaar geleden onder de naam van alter ego’s te opereren. 
Dat stelde hem niet tevreden. Omdat het niet lukte zonder 
stijl of overkoepelend concept te werken, besloot hij uitein
delijk aan anderen te vragen om een vorm te bedenken voor 
zijn ideeën of gegevens. Zo lezen we in Appendix dat Gander 
een promotieposterliet maken voor een niet-bestaande band, 
waar hij een heel verhaal omheen verzon. Het ontwerp, dat 
ernaast werd afgedrukt, staat vol opmerkingen van de ont
werper die helemaal meegaat in de fictieve situatie. Uiteinde
lijk trok Gander dat verhaal weer naar zich toe en begon hij te 
werken rond de fictieve personages die erin voorkomen.
Uit het gesprek in Appendix leren we dat hij geen stijl wil 
hebben. Elk werk moet voor hem weer anders en verras
send zijn. Hij lijkt dat te willen bereiken door een associa
tieve werkwijze en door consequent te spelen met de wis
selwerking tussen werk, publiek en ruimte.
Uit de receptie van de tentoonstelling blijkt dat men geneigd 
is Ganders werk te zien als institutionele kritiek. Het Parool 
vergelijkt de leeggehaalde ruimte met het Stedelijk Museum, 
terwijl Abbé Faria wordt geïnterpreteerd als de personificatie 
van de kunst. In het SMBA-krantje beschrijft Jelle Bouwhuis 
Ganders werk als een reactie op de beeldcultuur die heerst 
in de media én de musea. Bovendien suggereert hij een ver
band tussen Ganders spel met fictieve identiteiten en de hui
dige trend in het tentoonstellingsbedrijf om ieder “realis
tisch fotoportret” tot “icoon van een groep of samenleving” te 
verheffen. Gander lijkt echter vooral uit te gaan van zijn eigen 
fascinaties en associaties. Daarbij kan het gissen naar een ver
haal bij de installatie en ook het speuren naar de intenties van 
de kunstenaar best een soort thrill opleveren, maar lang blijft 
dat niet boeien. Ook het associatieve geneuzel in de publicatie 
is slechts bij vlagen vermakelijk of interessant.
The Death of Abbé Faria loopt tot 25 mei in Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, Amsterdam 
(020/422.04.71; www.smba.nl). Op 24 april werd bekend 
gemaakt dat Ryan Gander de Prix de Rome Beeldhouwen 
heeft gewonnen. (Femke Glas)

Jacqueline Hassink

VIP-paskamer van Fendi, Sibuya-ku, Tokio, 13 november 2001

JACQUELINE HASSINK. Vanaf zijn uitvinding in de ne
gentiende eeuw moest het kantoorgebouw de macht van de 
onderneming uitstralen. Alle mogelijke historische gebouwen 
dienden hierbij als voorbeeld. Het Woolworthbuilding 
(New York, 1913) imiteerde de gotische kathedraal, het 
Emerson Building (Baltimore, 1911) had een bekroning 
die exact leek op die van het Palazzo Vecchio in Florence, 
en de Egyptische piramides werden in San Francisco 
nagebouwd door de Transamerica Corporation, die vervol
gens met hun icoon adverteerden: “The power of the 
pyramid is working for you.” Byzantijnse koepels bekroon
den lobby’s, glas-in-loodramen decoreerden trappenhuizen, 
ontvangstvertrekken leken op die van Franse vorstenhui
zen uit voorbije eeuwen. Kosten noch moeite werden ge
spaard om de rijkdom, smaak en ondernemingszin van 
bedrijven aan de buitenwereld te tonen.
Wie de tentoonstelling Mindscapes van Jacqueline Hassink 
in Huis Marseille in Amsterdam bezoekt, of de bijbehorende 
catalogus doorbladert, vraagt zich af wanneer het dan is 
misgegaan. Hassink drong met haar camera door tot in het 
zenuwcentrum van de economische grootmachten van de 
eenentwintigste eeuw. Ze fotografeerde de werkkamers van 
de directeuren (ceo’s), de lobby’s en de vertrekken van de 
raad van bestuur van de grootste multinationals in Amerika 
en Japan. Stuk voor stuk laten de foto’s zien dat de directeu
ren en raden van bestuur in ieder geval op architectonisch 
gebied het spoor volledig bijster zijn. Ze bedienen zich ken
nelijk niet meer van toparchitecten, die met een compleet 
ontwerp van gevel tot bureaustoel, van ontvangstruimte tot 
tapijt, de macht een smaakvol uiterlijk kunnen geven.
De meeste lobby’s zijn nog wel bekleed met marmer, maar 
meer dan bekleden is het ook niet. De vloertegels in de lobby 
van Canon (Tokio) zijn in een treurig rechttoe rechtaan pa
troon gelegd, en de zuilen dragen lichtgewicht plafondplaten. 
Een rode brandblusser vormt ongewild het enige kleuraccent 
in de smetteloos witte ruimte. De rituele betreding van een 
gebouw is in de moderne lobby gereduceerd tot het nemen 
van een draai- of schuifdeur, met aan weerszijden een luste
loze plantenbak (Kyocera, Kyoto). De directeurskamers en 
die van de raden van bestuur laten de vergeefse poging zien 
om macht in een modem kantoorpand een klassiek en histo
risch uiterlijk te geven. Bij Accenture (Chicago) en Fushimi- 
ku (Kyoto) benadrukt de symmetrische opstelling van de 
langgerekte vergadertafel de belijning van de systeem- 
plafondplaten en de lichtbakken. Uit de houten lambrisering 
steken witte lichtknopjes en stopcontacten.
De traditionele opstelling van het directeursbureau - vrij
staand in de ruimte, met een imposante leren stoel erach
ter - levert problemen op met de moderne apparatuur. Snoe
ren van computer, fax en telefoon bungelen aan de zijkant 
van het bureau (Nissan, Tokio) of de computer staat op een 

verrijdbaar bijzettafeltje (E.I. DuPont, Wilmington). Het lijkt 
wel of alle moderne attributen — de papierversnipperaar, de 
gescheiden-afval-prullenbak, de flip-over, de verrijdbare bu
reaustoel - er op gericht zijn de waardigheid van mahonie- 
en eikenhout, stuc en leer te ondermijnen.
Terwijl van de vertrekken in de bovengenoemde reeks fo
to’s nog een streven naar het verbeelden van macht is af te 
lezen, ontbreekt zelfs dit streven in de werkplekken die het 
onderwerp zijn van de fotoreeks Cubicles. Het betreft hier 
de flexibele werkplekken van de vijf beste engineers van 
SunMicrosystems, Silocon Graphics, Intel, Cisco Systems, 
Oracle en Microsoft. Aan hun werkplek is de genialiteit van 
deze computerelite niet af te lezen. Knuffeldieren, ingelijste 
poezenfoto’s, baseballpetjes en goedkope prullaria sieren hun 
gipswanden. Het meest terugkerende attribuut op elke ka
mer is de onuitgepakte verhuisdoos. De nieuwe econo
mische elite is op drift en laat zich niet representeren door 
een architectonische vormentaal. De enkeling die een po
ging waagt enige waardigheid aan zijn omgeving te geven, 
bereikt het tegendeel. De gipswanden lijken te bezwijken 
onder het gewicht van een paar ingelijste oorkondes of een 
enkel kunstwerk.
Hassinks foto’s van de economische macht zijn een goud
mijn voor architectuurhistorici en -critici. Ze laten een heel 
ander beeld zien dan de enkele architectonische hoogtepun
ten van kantoorgebouwen die in architectuurtijdschriften 
worden besproken. De ontluisterende entourage waarin ook 
de economische elite zich elke dag bevindt, geeft te denken 
over de status die architectuur vandaag de dag nog bezit. 
Hassinks eigen interesse ligt echter op het antropologische 
vlak, en gaat uit naar de diffuse scheidslijn tussen het pri
vate en publieke domein. Haar belangstelling hiervoor werd 
gewekt, zo schrijft ze in de catalogus, toen ze bezig was met 
de serie Female Power Stations: Queen Bees (1996-1998). 
Hiervoor wilde ze zowel de werk- als eetkamer van veertien 
vrouwelijke topbestuurders vastleggen. De zeven geselec
teerde Amerikaanse vrouwen gaven toestemming, maar van 
de zeven Japanse vrouwen was maar één bereid haar privé- 
vertrek te laten fotograferen. De titel van tentoonstelling en 
boek, Mindscapes, slaat op het gegeven dat mensen, afhan
kelijk van hun persoonlijke karaktertrekken, belangstelling, 
kennis en sociale achtergrond, verschillende opvattingen 
hebben over wat privaat en publiek is.
Het project Mindscapes bestaat uit een aantal series. De 
foto’s van de directeurskamers, lobbies en de kamers van 
de raden van bestuur maken deel uit van de serie 
100 CEOs — 10 Rooms, USA & Japan. Van honderd ceo’s 
werden de private en meer publieke vertrekken gefotogra
feerd. In de series Personal Coffee Cups, USA en Cubicles, 
USA zijn de attributen gedocumenteerd die de anonieme, neu
trale werkomgeving persoonlijk maken, zoals de koffiebeker, 
de screensaver en de persoonlijke spullen op het bureau. Trai
ning Center for Salarymen, Japan laat de ruimtes zien waar 
Japanse werknemers getraind worden in de bedrijfscultuur 
van hun aanstaande werkgever en waar ze, aldus Hassink, 
deel worden van een soort publieke ‘familie’, een fenomeen 
dat typisch Japans is. VIP Fitting Rooms, USA & Japan do
cumenteert de speciale paskamers die luxueuze modehuizen 
als Chanel, Gucci en Gianni Versace voor vips reserveren - 
een publiek domein wordt hier uiterst privé voor de duur dat 
een persoon de paskamer gebruikt. The Shoe Project, USA 
ten slotte richt zich op de schoenencollecties van een aantal 
vrouwen: schoenen drukken immers de persoonlijke smaak 
van iemand uit en maken deze tegelijk publiek.
In hun catalogusteksten benadrukken Els Barents en Sarah 
Anne McNear Hassinks meticuleuze, systematische werk
wijze die in de traditie van Bemd & Hilla Becher zou staan. 
Voor eert systematisch onderzoek van het fenomeen 
mindscapes zijn de invalshoeken van de verschillende se
ries echter te weinig op elkaar afgestemd. Tussen de foto’s 
van schoenen, trainingscentra en koffiekoppen ontstaat geen 
verband. Ook zijn de selectiecriteria binnen een serie als 
100 CEOs -10 Rooms, USA & Japan onduidelijk. Hassink 
definieerde tien ruimtes waar het werkleven van deze direc
teuren zich grotendeels afspeelt; vijf in de meer private sfeer, 
zoals hun bedrijfsauto en werkkamer, vijf in de meer pu-
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Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim 
Middelheimlaan 61 — 2020 Antwerpen
telefoon 03/827 15 14 & 03/828 13 50 — fax 03/825 28 35
openingsuren
juni en juli van 10 tot 21 uur — augustus van 10 tot 20 uur — sep 
inkom gratis ' . '. • ’

van 10 tot 19 uur
■

D
e W

itte Raaf 103 • m
ei-juni 2003

1 4 SEPTEMBER 2003 2 5

http://www.smba.nl


JAN_VAN_EYCK_ACADEMIE_MAASTRICHT____ INVITES

9.5-8.6.2003___PERS0NAL_PUBLISHING_PANDEM0 
NIUM__<PRESENTATION_ON_ON-LINE_PUBLISHING__ 
CURATED_BY_JOUKE_KLEEREBEZEM>_______________  
_->WWW.JANVANEYCK.NL/ONLINEPUBLISHING<-___

I2.5.2OO3__I3.3O-I6.OO___THE_PITFALLS_OF_PUBLIC 
_SPHERE__<LECTURE/DEBATE_WITH_JEROEN_BOOM 
GAARD>________________________ __________________ 

28.5.2003__l4.00-l7.00___SEALAND__FLAG_VS_BAN 
NER__<SYMPOSIUM__CURATED_BY_DANIËL_VAN_DER 
_VELDEN__IN_NEDERLANDS_ARCHITECTUUR_INSTITUUT 
_R0TTERDAM>____________________________________

3O.5.2OO3__I4.OO-I7.OO___PROCEEDING_#I_DAKAR_ 
_THE_RETURN__<LAUNCH_FIRST_ISSUE_OF_THE_JAN 
_VAN_EYCK_BOOK_SERIES_IN_STEDELIJK_MUSEUM_ 
AMSTERDAM_AND_WI39__C0-PR0DUCTI0N>________

TO_RECEIVE_THE_WEEKLY_PROGRAMME_OF_THE_ACA 
DEMIE_EMAIL_TO_->PROGRAM@JANVANEYCK.NL<-__

JAN_VAN_EYCK_ACADEMIE_ACADEMIEPLEIN_I_62II_
KM_MAASTRICHT_T_043_3503799_F_043_3503799_
E_INFO@JANVANEYCK.NL_->WWW.JANVANEYCK.NL<-

ONNEFANTE"

Peter Doig 11.05-7.09.2003
‘Charley’s Space’ - schilderijen en tekeningen 1989 - 2002

verder

C5 - Duits kunstenaarscollectief
C5 verzending, 2003, Interactieve installatie

Recente aanwinsten

Atelier van Lieshout
Bonnefantopia, 2003

Joëlle Tuerlinckx
Ensemble rond Stretch, 2003

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
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binnenstad Tilburg
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Een project bestaande uit 6 achtereenvolgende, tijdelijke ingrepen in het winkelgebied van de Tilburgse 
binnenstad: hoe kan beeldende kunst zich verhouden tot de codes en strategieën van shopping?
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Kutlug Ataman

Semiha B. Unplugged, 1997, videostills

blieke sfeer van het bedrijf, zoals de lobby en het bedrijfs
restaurant. Terwijl Hassink bij vorige projecten elke deelne
mer dezelfde vraag voorlegde, en door ook alle afwijzingen 
te registreren de status van het private domein blootlegde, 
maakte ze in de serie 700 CEOs zelf een voorselectie van 
drie tot vijf ruimtes. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de 
tuin bij het ene bedrijf niet gefotografeerd is omdat er niet 
om gevraagd werd, terwijl bij het andere bedrijf toestem
ming geweigerd is. Het vergt veel gepuzzel om deze infor
matie te achterhalen, wat jammer is omdat de informatie 
interessante inzichten oplëvert. Verbazingwekkend weinig 
bedrijven zijn bereid mee te werken; zelfs hun lobby mag 
nog niet op de foto worden vastgelegd. En geen enkele di
recteur liet de camera toe op zijn werkplek thuis, noch in 
zijn bedrijfsauto. De huidige economische machthebbers lij
ken wel onzichtbaar te willen zijn. De vraag dringt zich op 
wat ze te verbergen hebben.
Mindscapes van Jacqueline Hassink loopt tot 1 juni in Huis 
Marseille, Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam (020/ 
531.89.89; www.huismarseille.nl). De catalogus, met tek
sten van Els Barents en Sarah Anne McNear, verscheen in 
2003 bij Birkhauser Publishers for Architecture, Viadukt- 
strasse 42,4051 Basel (061/205.07.07; www.birkhauser.ch). 
ISBN 3-7643-6993-0. (Petra Brouwer)

KUTLUG ATAMAN/NI HAIFENG, In het onlangs 
geopende GEM, het museum voor actuele kunst in Den 
Haag, lopen momenteel drie solotentoonstellingen. 
Urs Pfannenmüller maakte een installatie met drijvende em
mers op de vijver tussen het GEM en het Gemeentemuseum. 

In het museum zelf realiseerden de Turkse kunstenaar 
Kutlug Ataman en de in Nederland wonende Chinese kun
stenaar Ni Haifeng erg uiteenlopende tentoonstellingen. 
Kutlug Ataman was aanvankelijk filmmaker, maar legde zich 
toe op video omdat het medium meer mogelijkheden bood 
voor zijn (eindeloze) documentaire portretten van mensen. 
Video is immers niet gebonden aan een beperkte tijdsduur 
of aan één scherm of doek. De tentoonstelling Long Streams 
toont zes recente videowerken. In 1+1=1 vertelt de Turks- 
Cypriotische dichteres Neshe Yashin over haar persoonlijke 
beleving van de opsplitsing van Cyprus in een Turks en een 
Grieks deel. Dat dit verhaal twee kanten heeft, blijkt uit 
Yashins woorden, maar ook uit de titel en uit het feit dat zij 
op twee schermen te zien is die haaks op elkaar staan. Dat 
haar relaas daardoor lastig te volgen is, geeft aan dat de vi
suele symboliek domineert. Ook in andere installaties leidt 
het gebruik van meerdere schermen tot slechte verstaanbaar
heid. Dat is jammer, want de verhalen van deze vaak mar
kante figuren zijn zeker de moeite waard en vormen de es
sentie van de werken.
Erg mooi is de installatie die ook op Documenta XI te zien 
was, The Four Seasons. Veronica Read, erkend amaryllis
kweekster, vertelt over haar passie voor de amaryllis. 
Hoewel je soms moet denken aan saaie educatieve BBC- 
documentaires, is de toewijding van Read en van de film
maker pok fascinerend. De zin voor perfectie waarmee Read 
haar passie het hele jaar door beoefent, wordt benadrukt door 
de projectie op vier grote transparante doeken die haaks op 
elkaar in een vierkant zijn geplaatst. Toch komen Atamans 
‘documentaires’ in een soberder presentatie beter tot hun 
recht. Semiha B. Unplugged (1997), het oudste werk van de 
tentoonstelling, bestaat enkel uit een scherm op de muur met 
enkele ouderwetse zitstoelen. We zien de stokoude en dik 
opgemaakte operazangeres Semiha Berksoy in een 
verloederde maar fascinerende, salonachtige omgeving. Op 
een gegeven moment richt ze zich tot een etalagepop alsof 
het haar overleden moeder betreft; ze vertelt op dramatische 
wijze hoe ze de opmerkelijke gebeurtenissen rond haar dood 
heeft ervaren. Je hebt het gevoel dat je op de thee bent en 
overrompeld wordt door een wel erg openhartige en drama
tische gastvrouw, waar je nog uren naar zou kunnen luiste
ren. Wat mij betreft mag Ataman de symboliek en de for
mele snufjes van de installatiekunst onaangeroerd laten, 
zodat we ons op de persoonlijke verhalen van zijn persona
ges kunnen concentreren.
Multiple Lies is de eerste overzichtstentoonstelling van 
Ni Haifeng. In de jaren tachtig beschilderde en beschreef 
hij volledige ruimtes met cijfers en wiskundige formules; 
volgens de tekst bij de tentoonstelling wilde hij daarmee 
onze kijkpatronen ontregelen en de kunstmatige construc
ties ontmantelen die we op de wereld hebben losgelaten; 
een dergelijk werk heeft hij ook in het GEM gemaakt. Cul
turele denkpatronen en oppervlakkige visies op culturen krij
gen in het nieuwe werk een meer specifieke en persoonlijke 
benadering. Op foto’s is te zien hoe Haifeng zijn naakte 
lichaam heeft beschilderd met sierlijke tekeningen die we 
kennen van Chinees porselein, en heeft beschreven met 
westerse teksten over dat porselein en de handels- 
geschiedenis ervan. De titel luidt Selfportrait as a Part of 
the Porcelain Export History. Aan de overkant staat het werk 
Multiple Lies: enkele videoschermen met beelden van 
Madurodam, begeleid door een flauw klinkend Wilhelmus. 
De werken lijken de simpele visie van Chinezen op Neder
land te verbeelden - een ‘artificieel’ en ‘klein’ land - en de 
al even simpele kijk van Nederlanders op China: een vreemde 
cultuur die hen alleen aan grootmoeders porseleinkast doet 
denken. Door zijn eigen lichaam als een Chinees import
product te beschilderen, problematiseert Ni Haifeng de beeld
vorming van culturen en zijn rol als migrant daarin. Het idee 
om zijn fascinatie (of afschuw) voor een kunstmatige wer- 
kelijkheid op te hangen aan Madurodam, is echter nogal voor 
de hand liggend; de moraliserende titel van het betreffende 
werk - meteen ook de titel van de tentoonstelling - werkt 
een meer gelaagde interpretatie niet echt in de hand.
Long Streams van Kutlug Ataman is te zien tot 29 juni en

Ni Haifeng

Selfportrait as a Part of the Porcelain Export History, 1999

Multiple Lies van Ni Haifeng tot 22 juni in GEM, 
Stadhouderslaan 43, Den Haag (070/3381133; www.gem- 
online.nl). (Femke Glas)

EMIL NOLDE. Dat de tentoonstelling Emil Nolde, Pio
nier van het expressionisme, die georganiseerd is door de 
Stadtische Galerie van Karlsruhe, ook Nederland aandoet, 
mag tamelijk uitzonderlijk worden genoemd. Exposities van 
belangrijke vroegtwintigste-eeuwse kunstenaars gingen de 
laatste jaren steeds aan Nederland voorbij. Het zou bijvoor
beeld prachtig zijn geweest als de reizende Beckmann- 
tentoonstelling naar Amsterdam was gekomen, de stad waar 
Beckmann tijdens de oorlog woonde en waar hij schilde
rijen maakte die tot het beste van zijn oeuvre behoren. Het 
enige museum in Nederland dat nog wel geregeld aandacht 
besteedt aan de grote pioniers van de moderne kunst is het 
Gemeentemuseum Den Haag, dat onlangs nog een overzicht 
liet zien van de vroege Mondriaan - een tentoonstelling die 
overigens voornamelijk bestond uit werken uit de eigen col
lectie. De schilderijen, tekeningen en prenten in deze 
Noldetentoonstelling komen grotendeels uit de nalatenschap 
van de schilder, die is ondergebracht bij de Stiftung Seebüll 
Ada und Emil Nolde.
Emil Nolde (1867-1956) geldt als een van de belangrijkste 
schilders van de twintigste eeuw, maar de Nederlandse mu
sea zijn niet rijkelijk bedeeld met zijn werk. Tekeningen en 
prenten zijn in de loop der jaren aangekocht in Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam, maar er bevindt zich slechts één 
schilderij in een Nederlandse openbare collectie: Schmied 
und Schneider uit 1919 (Stedelijk Museum Amsterdam). Ook 
tentoonstellingen van zijn werk waren er in Nederland nau
welijks. In 1958, twee jaar na Noldes overlijden, vond in 
Amsterdam een overzichtsexpositie plaats. Daarna duurde 
het tot 1983, toen een bescheidener tentoonstelling werd 
georganiseerd door de Zonnehof te Amersfoort. Die geringe 
aanwezigheid van Nolde in Nederland is des te opmerkelij
ker omdat de Duitse expressionisten waartoe Nolde gere
kend wordt, zowel in Den Haag als in Amsterdam een be-
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MICHAEL VAN DEN ABEELE
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26.10.2003 
Museum
Schloss Moyland 
Bedburg-Hau 
www.moyland.de 
Telefon 
02824/951060
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kunnen ingediend wórden op hetpostât 

exhibitions. Proposals can be submitted it 
of Ministerie van de Vlaamse Gemeensch 
steun van/benefits the support of Stad Ai

presentaties- Schr 
pace is a new plal

lijke voorstellen 

m for individual

NICC. NICC geniet de steun van/benefits the support 
tie Antwerpen, Stad Antwerpen. FreeSpace geniet de

thierry tillier GUIDED BY HEROES
tentoonstelling exposition 10105 >21106103

14h- 19h

U h - 18h 
14h - 18h

woensdag donderdag vrijdag 
mercredi jeudi vendredi 
zaterdag I samedi
zondag I dimanche

feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

1
I

1

y

«

O

zagrr
. B

T
PETOGR

I

a 1

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
03

 • 
m

ei
-ju

ni
 2

00
3

accès
JO-ês

2 8

galerie jacques cerami 
Route de Philippeville, 140 c 
6280 Loverval (Charleroi) 
Téléphone 071 56 17 66

t-Couiliet-IMTR).

GaereJacoues Ceramn cevnc: zch cp de N5 inching Pb lippeville). aan he: shopping center Sud-, op het rond punt «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».
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25.05.03 - 31.08.03 Vanessa Beecroft Don Brown David ClaerboutL 
Steven Gontarski Felix Gonzalez-Torres Katy Grannan Rachel Har 
Simon Periton Santiago Sierra David Sims Ricky Swallow 11.07.03 
curated by Raf Simons
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Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt 
Tel +32(0)11 295.960
Fax +32 (0)11 295.961
z33@limburg.be, www.limburg.be/z33
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Emil Nolde

Man en vrouwtje, 1912, houtsnede

langrijk zwaartepunt van de verzameling vormen.
Zou dit te maken hebben met Noldes sympathieën voor het 
nazi-regime? Volgens een artikel van Gregor Langfeld in de 
wetenschappelijke uitgave die naast de catalogus verscheen, 
lijkt dat weinig waarschijnlijk. In zijn bijdrage over de 
receptiegeschiedenis van het Duitse expressionisme in 
Nederland stelt Langfeld dat museumdirecteuren en critici 
op de hoogte moeten zijn geweest van Noldes affiniteit met 
het nationaal-socialisme, maar dat kranten het opmerkelijk 
genoeg niet de moeite waard vonden om dit te vermelden. 
Belangrijker was dat Nolde, net als andere expressionisten, 
in 1937 entartet was verklaard. Daardoor belandde hij na de 
oorlog in het kamp van de ‘goede Duitsers’. Langfeld sug
gereert dat de Hollandse koopmansgeest een grotere rol heeft 
gespeeld in het afketsen van Nolde-aankopen: “Qualitat, aber 
dann bitte nicht zu teuer.”
Mede door Noldes memoires Jahre der Kampfe, versche
nen in 1934, is het beeld ontstaan dat de schilder een terug
getrokken bestaan leidde en weinig contact onderhield met 
collega-kunstenaars, kunsthandelaren, kunsthistorici en ver
zamelaars. Dat beeld wordt nu door het Gemeentemuseum 
bijgesteld, door niet alleen werk van Nolde zelf te tonen, 
maar ook werk van tijdgenoten en oudere geestverwanten 
in de tentoonstelling op te nemen. Zo is er grafiek te zien 
van kunstenaars als Karl Schmidt-Rotluff, Ernst Ludwig 
Kirchner en Erich Heckel, die de tien jaar oudere Nolde als 
een geestverwant zagen en hem in 1906 uitnodigden om toe 
te treden tot de Dresdense kunstenaarsgroep Die Brücke. 
Verder zijn er schilderijen van Munch, Strindberg en andere 
noordse kunstenaars in de tentoonstelling opgenomen.
De expositie belicht Noldes werk in de jaren tussen 1905 en 
1913. In deze relatief korte periode nam zijn oeuvre een cru
ciale wending. Nolde, die werd geboren als Hans Emil 
Hansen, werd opgeleid tot houtsnijder en ging zich pas na 
zijn dertigste toeleggen op het kunstenaarschap. Zijn werk 
stond aanvankelijk sterk onder invloed van het impressio
nisme. Nadat hij in aanraking was gekomen met werk van 
Gauguin, Munch en Van Gogh, wiens familie hij in 1910 
tijdens een reis naar Nederland bezocht, werd zijn beeldtaal 
steeds krachtiger en autonomer. De tentoonstelling laat die 
artistieke ontwikkeling min of meer chronologisch en vooral 
thematisch zien. Terwijl de eerdergenoemde Mondriaan- 
tentoonstelling was opgezet als één lange aaneenschakeling 
van schilderijen en tekeningen, die de weg van de waargeno
men werkelijkheid naar de abstractie zichtbaar maakte, is Emil 
Nolde: pionier van het Expressionisme minder rechtlijnig.
De ontwikkeling van de Duitser kan dan ook springerig ge

noemd worden. Stilistisch evolueert zijn werk van impres
sionisme naar expressionisme, maar thematisch vertoont 
Noldes werk een opmerkelijke diversiteit. In 1910-1911 
verkent hij het uitgaansleven in de cabarets en cafés van 
Berlijn, maar in dezelfde jaren neemt hij de stoomschepen 
in de haven van Hamburg als motief, en schildert hij op het 
eiland Alsen een serie onstuimige Herfstzeeën. Tegelijk 
maakte hij stillevens met exotische figuren, fetisjbeelden en 
maskers die hij in het Berlijnse Museum voor Volkenkunde 
bestudeerde. En net zo makkelijk schakelde hij over op on
vervalst bijbelse onderwerpen - daarin is juist weer een pa
rallel te ontdekken met de theosofische thematiek van 
Mondriaan.
Nolde beschouwde zijn bijbelse thema’s, waarvoor hij zich 
liet inspireren door Rembrandt, als het belangrijkste deel van 
zijn oeuvre, maar deze categorie komt in Den Haag niet goed 
uit de verf, omdat de getoonde voorbeelden nogal sentimen
teel zijn. Het negendelige werk Het leven van Christus, dat 
zich ook in de collectie van de Nolde-Stiftung bevindt, en 
waarvan het middenpaneel herinnert aan Grünewald, zou een 
welkome aanvulling zijn geweest; ook het krachtige drieluik 
Legende: De Heilige Maria van Egypte uit de Kunsthalle 
Hamburg ontbreekt helaas op de Haagse tentoonstelling.
De keuze uit de stillevens met maskers en niet-westerse 
sculptuurtjes is gelukkiger en ook de zaal met schilderijen 
van tuinen en parken, waar Noldes werk wordt getoond naast 
vergelijkbare doeken van kunstenaars als Van Gogh en 
Kirchner, mag er zijn. De stillevens met maskers ontston
den vlak na een bezoek van Nolde aan James Ensor in 1910. 
Nolde bleek nogal onder de indruk van de ontmoeting in 
Oostende, maar afgaande op zijn herinneringen werden er 
niet bijster veel ideeën uitgewisseld: “Wij zaten tegenover 
elkaar, onze ogen begrepen elkaar, alleen elkaar verstaan 
konden wij niet.”
Emil Nolde: pionier van het Expressionisme loopt nog tot 
1 juni in het Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouders- 
laan 41,2517 HV Den Haag (070/338.11.11; www.gemeente- 
museum.nl). Naast de catalogus is er een vorig jaar versche
nen wetenschappelijke publicatie getiteld Nolde im Dialog 
1905-1913. Quellen und Beitrage, uitgegeven door Hirmer 
Verlag, Nymphenburger StraBe 84, 80636 München (089/ 
12.15.16.63; www.hirmerverlag.de). (Kees Keijer)

NICOLAS DE STAËL. Nicolas de Staël (1914—1955) is een 
mythe die in Frankrijk om de tien jaar wordt opgewarmd. Na 
zijn retrospectieve tentoonstellingen in het Grand Palais (1981) 
en de Fondation Maeght (1991) is het nu de beurt aan het 
Centre Pompidou om de reputatie van deze getourmenteerde 
schilder te toetsen aan de artistieke kwaliteiten van zijn werk. 
Zijn succes heeft meer te maken met zijn leven dan met zijn 
kunst; het leven van De Staël bevat immers alle clichés van 
het romantische kunstenaarsbestaan - van ballingschap en 
weeshuizen, armoede en drankzucht tot de dood van zijn ge
liefde en een uiteindelijke zelfmoord. Op de beroemde foto 
van Denis Colomb, gemaakt tijdens de zomer van 1954 in 
zijn Parijse atelier, zien we een timide maar aantrekkelijke 
jongeman met een ietwat melancholische blik. Dit beeld heeft 
meer bijgedragen aan de mythevorming rond de schilder dan 
al zijn schilderijen bij elkaar.
Nicolas de Staël werd geboren in Sint-Petersburg in 1914. 
In 1919 vluchtte zijn aristocratische familie voor de com
munisten naar Polen. Op zijn achtste kwam hij als wees in 
Brussel terecht, waar hij later studeerde aan de Brusselse 
Academie. Een van de eerste schilders waarvan hij het werk 
leerde kennen, was Constant Permeke. De invloed van diens 
landschappen en zeegezichten en vooral de matièristische 
verfbehandeling en het gebruik van het paletmes, is in De 
Staëls vroege werk duidelijk zichtbaar. Na de oorlog raakte 
hij in Parijs intiem bevriend met Georges Braque. In Nice 
toonde Alberto Magnelli hem de weg naar de abstractie. Toch 
zou De Staël nooit een abstracte schilder worden, hoezeer 
hij zijn motieven ook abstraheerde.
Zijn passie voor muziek en dans resulteerde in portretten 
van danseressen {Les Indes galantes, 1953) en muzikanten 
{L’Orchestre, 1953). Naarmate het motief wordt herhaald,

Nicolas de Staël

Voetballers, 1952

verliezen zijn schilderijen hun materieel karakter en winnen 
ze aan licht, kleur en ruimtelijkheid. Landschappen en stil
levens bleven zijn belangrijkste onderwerpen; maar ook een 
voetbalmatch kon hem inspireren. In maart 1952 greep hij 
de wedstrijd Frankrijk-Zweden in het Parc des Princes aan 
om in een twintigtal schetsen en voorstudies de kleur en 
beweging van de spelers te analyseren. De spectaculaire pre
sentatie van deze monumentale compositie, in een verduis
terde ruimte met een theatrale belichting, egaliseert de sub
tiele contrasten van materie en toon en banaliseert zijn 
picturale observatie omwille van de anekdotiek.
Na een verblijf in de Provence en een reis naar Sicilië ves
tigde De Staël zich in 1954 in Antibes. Zijn atelier bood een 
prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. Hier schilderde 
hij met sterk verdunde verf in vloeiende bewegingen zijn laat
ste objecten in de ruimte. Niet alleen het vluchtige van de 
muziek, maar ook de peervormige cello in Le concert (1955) 
herinneren aan het klassieke memento mori. De zwarte piano 
krijgt de vorm van een doodskist. Zijn meest ambitieuze werk, 
meer dan drie meter hoog en zes meter breed, is onafgewerkt 
gebleven. Wat het hoogtepunt van zijn carrière had moeten 
worden, werd de kroniek van een aangekondigde dood: op 
16 maart 1955 stortte de schilder zich uit het venster van zijn 
atelier de diepte in.
Op de vraag naar de actualiteitswaarde van dit oeuvre ant
woordt Alfred Pacquement, directeur van het Musée national 
d’art moderne, in Le Monde dat dit oeuvre ook vandaag nog 
belangrijk is omwille van de “de genomen risico’s, de mo
menten van twijfel en crisis”. Maar ook omwille van “de 
tegenstrijdigheden en de onbevredigende aspecten”, aldus 
Jean-Paul Ameline, organisator van de tentoonstelling, in 
hetzelfde interview. Het werk van De Staël werd door zijn 
tijdgenoten beschouwd als een synthese tussen figuratie en 
abstractie. “Een schilderij zou tegelijk abstract en figuratief 
moeten zijn. Abstract als een muur, figuratief als de voor
stelling van een ruimte,” schreef hij zelf. Vandaag lijkt zijn
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From Dutch Art Institute Arte z
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

De Ateliers biedt een eigen atelier, 
stipendium en begeleiding.

Aanmelding elk moment mogelijk

*** **** ****** ******* ******* *ak***** 
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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.

Begeleiders in 2003:

Rob Birza 
Dominic van den Boogerd 

Mariene Dumas 
Ceal Hoyer 

Georg Herold 
Rita McBride 

Steve McQueen 
Willem Oorebeek 
Marien Schouten 

Toon Verhoef 
Didier Vermeiren

Mari jke van Warmerdam Stadhouderskade 86 
1073 AT Amsterdam 
Tel +31 20 6739359 
Fax+31 20 6755039- 
office@de-ateliers.nl 

www.de-ateliers.nl

Our tutors are Curtis Anderson, Rik Fernhout, Noel
Harding, Jos 
Emo Verkerk, 
Our director

Kruit, Debra Solomon, Peter Struycken 
Larisa Zvezdochotova.
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
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+31 (0)53 482 4423
+31 (0)53 482 4422
dutchartinstituteödutchartinstitute.nl 
www.dutchartinstitute.nl de ateliers

BAK, basis voor actuele kunst ' tentoonstellingiexhibiton
opent/opens losefDaberni

M U S E U M

H 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

Ray Johnson
The Name of the Game

Mail-art

01.06.03 tot 17.08.03

op 17 mei 2003 om 20.00 uur/ 
on 17 May at 20.00 hours 
Lange Nieuwstraàt 4 Utrecht
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welkom bij de opening: zaterdag 31,05.03 van 17 tot 19 uur
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becoming Oneself
vier gesprekken over kunst en
institution ativiteit nu, metl
four conversations about art 
and institutional creativity today, 
with: Nicolas Bourriaud, 
.Boris Veldhuizen van Zanten, 
Decian McGonagie, Branislav , 
Dimitrijevic, Barbara Vanderlinden 
Oladl Ajlboy Bamgboyé, Charles
Esche en/and 
Sean Snyder

-■ Common Ground
mel/with: André van Bergen.
TomoSavicGecan Michiel Kluiters,

< Job Koelewijn, Krijn de Koning
Govinda Mens en/and Roman Ondl

APlayioStop 10 Add a Moment
/ dooribyGermaine Kruip

nieuwe website/new website:

■ www.bak-utrecht.nl

Fade In

films door/films by
JoseffDabernig 
featuring G.R A.M. 
en/and Markus Scherer
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3501 DG Utrecht ;
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Lai ige Nieuwstraat 4 Utrecht
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info@bak- utrecht.nl
www.bak-utrechtni
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(+31101302300591
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René Magritte

La Bonne Fortune, 1945

oeuvre eerder een compromis tussen beiden.
Ondanks zijn eigenheid blijft Nicolas de Staël verbonden 
met de tweede Parijse School. Hij construeert kleurvlakken 
met een subtiel palet en beweegt zich daardoor tussen de 
geometrische en de lyrische abstractie, zonder ooit hele
maal abstract te worden. Zijn werk blijft zoekende, maar 
forceert geen radicale breuk. Het zoeken neigt soms naar 
een zeker comfort, in het ergste geval naar een vorm van 
conformisme.
De tentoonstelling van Nicolas de Staël loopt nog tot 30 juni 
2003 in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

RENÉ MAGRITTE. In het Jeu de Paume wordt een hon
derdtal werken van Magritte getoond: schilderijen aange
vuld met enkele gouaches en collages, objecten en sculptu
ren, plus een tiental foto’s. De tentoonstelling volgt grof
weg een chronologisch parcours. Op de eerste verdieping 
zijn werken te zien uit de jaren 1925 tot 1930 (geen jeugd
werk of werk uit de ‘kubistische’ periode), gevolgd door de 
jaren dertig en de période vache in combinatie met ander 
werk uit de jaren veertig. Op het gelijkvloers volgen dan de 
jaren vijftig met de grote formaten, de 'postkaart-Magrittes' 
en drie van de quasi-postume bronssculpturen. De chrono
logische ordening wordt slechts doorbroken door enkele van 
de gouaches die Magritte in de jaren vijftig naar zijn vroe
gere werk heeft gemaakt en die bij of tussen de betreffende 
schilderijen worden gepresenteerd. Binnen elk van de pe
riodes worden de werken thematisch gegroepeerd; zo han
gen onder meer de ‘letterschilderijen’, de brandende tuba’s, 
de gordijnen, de doodskisten, alsook drie versies van 
L’Empire des lumières telkens samen in één zaal. Het par
cours is dus niet erg origineel, maar wel didactisch verant
woord. De ontwikkeling van het oeuvre valt te volgen, het 
‘vocabularium’ en de ‘zegswijzen’ van Magritte worden 
getoond. Het blijft echter onduidelijk waarom enkele 
gouaches, collages en objecten samen met de foto’s in de 
kelder moeten. De foto’s van Magritte hebben een semi- 
documentair statuut en kunnen inderdaad niet zomaar met 
de schilderijen worden gecombineerd; maar het isoleren van 
de vroege collages, enkele gouaches, een kaasstolp en drie 
beschilderde flessen in een benedenkamer, volgt gedachte
loos een archivaal (en economisch) criterium en vindt geen 
grond in een begrip van het oeuvre.
De tentoonstelling wil Magritte “niet presenteren als een 
surrealist, maar wil benadrukken hoe vele richtingen in de 
hedendaagse kunst bij Magritte inspiratie vinden”. Daar is 
in de zalen niet veel van te merken. Geen begeleidende tek
sten of referenties die de perceptie of lectuur van het werk 

richting geven, geen referenties aan teksten van Magritte 
zelf, en ook de zijsporen van het oeuvre dievoor de artis
tieke Magrittereceptie potentieel bruikbaar zijn, zoals zijn 
reclamewerk, zijn afwezig. Bovendien zijn de honderd schil
derijen niet gekozen omwille van hun artistieke doorwer
king. Het gaat gewoon om een selectie goede en soms zeer 
goede, maar wel bekende en overbekende Magrittes, met veel 
topwerken uit de publieke verzamelingen: L’Inondation, 
L’Homme au journal, Le Jouer secret, L’Évidence étemelle, 
Le Chateau des Pyrénées, Le Blanc-seing, La Lunette 
d’approche... Op een uitzondering na waren alle werken te 
zien op de retrospectieve van 1998 in de Koninklijke Musea 
in Brussel of op de tentoonstelling die in 1992 plaatsvond in 
de Hayward Gallery in Londen en die nadien in de Verenigde 
Staten gereisd heeft; veel werken waren zelfs op beide ten
toonstellingen. Nochtans telt het oeuvre zo’n duizend schil
derijen en is driekwart daarvan nagenoeg nooit te zien. De 
keuze is dus geenszins ‘scherp’. Ook de presentatie neemt 
geen risico’s - al is er wel een grapjas op het idee gekomen 
om de wanden van de grote zaal op de verdieping met grote 
vegen blauwwit te schilderen, waardoor de schilderijen gaan 
‘zweven’ en de wanden Magrittes bewolkte blauwe luchten 
contamineren.
Het plezier en het belang van dit soort tentoonstellingen is 
dat veel mensen de kans krijgen om zonder al te veel moeite 
veel werk van een kunstenaar samen te zien. Een ‘groot pu
bliek’ kan enkele topwerken die het al kent nu ook in wer
kelijkheid zien en krijgt een besef van het formaat ervan; 
het zal altijd ook een aantal beelden of aspecten van het 
oeuvre ontdekken. Er lopen veel kinderen rond die wellicht 
voor het eerst met Magritte kennismaken, en dat is sowieso 
een goede zaak. Maar verder strekt het belang niet. Inhou
delijk is de tentoonstelling een non-event, waar verder en
kel de city-marketeers en de Magritte-industrie baat bij heb
ben. Wie de indrukwekkende tentoonstelling in Brussel heeft 
gezien, kan nu rustig thuisblijven, tenzij om wat oude be
kenden te gaan zien. Men kan gemakkelijk nog vele soort
gelijke grote tentoonstellingen bij elkaar telefoneren en ver
kopen. Het zal meer denkkracht en radicaliteit vergen om 
nog belangrijke Magrittetentoonstellingen te maken.
René Magritte, nog tot 9 juni in Galerie du Jeu de Paume, 
Place de la Concorde, 75001 Parijs (01/47.03.12.50).
(Bart Verschaffel)

VALÉRIE JOUVE. Het werk van de Franse fotografe 
Valérie Jouve (°1964) geniet de laatste tijd veel belangstel
ling. Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Hazan een mono
grafie over haar werk, met een interessant essay van Dean 
Inkster, die de foto’s van Jouve vooral vanuit een foto- 
theoretisch discours leest. Momenteel stelt Jouve in 
Villeurbanne nabij Lyon een tiental werken - individuele 
foto’s en fotoreeksen - tentoon.
De publicatie en de tentoonstelling maken duidelijk dat Jouve 
twee belangrijke tendensen uit de geschiedenis van de stads
fotografie in zich verenigt. Aan de ene kant sluit haar werk 
aan bij een topografische traditie die de morfologie van het 
hedendaagse stedelijk terrein in kaart tracht te brengen. Zo
als bij veel toonaangevende fotografen sinds de late jaren 
zestig is dit terrein niet langer de stad met zijn identificeer
bare monumenten en panoramische vista's, maar veeleer een 
moeilijk te definiëren ruimte met de anonieme architectuur 
en de open restruimten van de generic city. Deze belangstel
ling voor wat de Franse antropoloog Marc Augé ooit om
schreef als non-lieux, spreekt ook uit Le Grand Littoral, een 
16mm-film die Jouve vorig jaar realiseerde en die ter gele
genheid van haar tentoonstelling in Villeurbanne werd ver
toond. De film duurt ongeveer twintig minuten en is niet 
toevallig genoemd naar een plek in Marseille die zich moei
lijk in kaart laat brengen. Le Grand Littoral wordt afgeba
kend en doorsneden door snelwegen, en voor een stuk in 
beslag genomen door een nieuwe supermarkt en stukjes ve
getatie. Jouve laat echter zien hoe een dergelijk terrein het 
toneel wordt van allerlei ontmoetingen en sociale rituelen; 
mensen zetten de ruimte naar hun hand op een manier die 
geen stadsplanner kan voorzien - zo opent de film met het

Valérie Jouve

Zonder titel # 78,1999/2001

beeld van een met tassen beladen oude man die een pad 
afwandelt en langzaam doch vastberaden een moordende 
snelweg oversteekt om zijn weg te kunnen voortzetten.
Anderzijds sluit het oeuvre van Jouve aan bij de zogenaamde 
street photography, waarin de fotograaf als een flaneur zijn 
indrukken van het veelkleurige straatleven vastlegt. Ze lijkt 
zelfs terug te grijpen naar de prille start van deze traditie, 
die te danken was aan de ontwikkeling van het snapshot, 
iets meer dan honderd jaar geleden. Net zoals de pioniers 
van het instantané bevriest Jouve de bewegingen van pas
santen en reduceert zij hen bijna tot biometrische registra
ties. Vooral haar wandelaars in zijaanzicht doen aan 
Muybridge denken, of aan de schematische voorstellingen 
die José-Maria Eder opnam in zijn La Photographie 
instantanée: son application aux arts et aux sciences (1888) 
- “vreemde posities waarin mensen terechtkomen bij een 
op straat genomen snapshot”. Jouves foto’s celebreren dus 
geenszins de spontaneïteit van de stedeling, zoals de street 
photography van Henri Cartier-Bresson, William Klein of 
Garry Winogrand dat doet. Integendeel, haar registratries 
van bewegende mensen op straat leunen eerder aan bij het 
werk van Jeff Wall en Philip-Lorca DiCorcia; in de wijze 
waarop ze taferelen ensceneert of het beeld digitaal mani
puleert - of althans de suggestie wekt dat er sprake is van 
enscenering of manipulatie - komt haar werk zelfs in de buurt 
van Cindy Sherman. Jouve slaagt er op die manier in om 
een documentaire benadering van het stadsleven te combi
neren met een postconceptueel onderzoek naar de condities 
van de fotografische representatie. In haar studies van ste
delingen analyseert ze niet alleen urbane scenario’s, maar 
reflecteert ze ook over het fotografische beeld, waarbij ze 
de indexicale en iconische aspecten van het beeld voortdu
rend met elkaar laat interfereren.
Zoals gezegd combineert Jouve de conventies van de street 
photography ook met een topografische interesse. Beide 
aspecten vinden we zelfs geregeld terug in één en dezelfde 
foto. Soms herinneren deze beelden aan schilderijen uit de 
vijftiende en vroege zestiende eeuw, waarin de formules van 
het portret en het landschap worden gecombineerd. Deze 
indruk wordt nog versterkt door de lichtwerking, die de fi
guren vaak van hun omgeving afzondert en opsluit in een 
psychologische ruimte van rust en geborgenheid. De foto’s 
danken hun iconische dimensie dus aan het iconische ka
rakter van de personages, waardoor elke narratieve inter
pretatie van de beelden wordt ontmoedigd. De voorkeur voor 
vage achtergronden ligt in dezelfde lijn: meestal zijn ze op
gebouwd uit fragmenten van inwisselbare en anonieme ar- 
chitectuur, soms zijn ze geabstraheerd tot een betonkleurig

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

4 april - 8 juni 2003
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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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17 mei - 28 juni

Rob Birza
One is Free

plassmamom 
Marcelino Stuhmer

Little Triggers

DE HALLEN HAARLEM

Boris Juergen
Mikhailov Teller

5 juli - 9 augustus

Zomertentoonstelling
o.a. Gé-Karei van der Sterren en Sven Kroner

vaysmmom
Heimir Björgulfsson
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Galerie Fons Welters
‘Case History’
Het sociale verval in Rusland 
fotografisch gedocumenteerd

‘Marchenstüberl’
Herinneringsbeelden van een 
beroemde modefotograaf

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

5 april t/m 9 juni

De Hallen, Haarlem
023 511 57 75 / www.dehallen.com
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ARMOUR
DE FORTIFICATIE VAN DE MENS

CURATOR

LI EDELKOORT
MARINA ABRAMOVIC, CARLOS AMORALES, 

YAEL BARTANA, WALTER VAN BEIRENDONCK, 
JURGEN BEY, HANS VAN BENTEM, TORD BOONTJE, 

HUMBERTO & FERNANDO CAMPANA, 
JOSHUA DAVIS, CATHARINA VAN EETVELDE, 

ROMUALD HAZOUME, IRENE FORTUYN, 
ALICIA FRAMIS, BENOIT GOuPY, 

DICK VAN HOFF, HELLA JONGERIuS, 
REMY JUNGERMAN, DENE KNIP, 

BASTIENNE KRAMER, SOPHIE KRIER, 
SIBUSISO MBHELE, PHILIPPE MESTEr 

PHILIPPE MILLION, ZED NELSON, 
YOKO ONO, LUCY ORTA, JENS PFEIFER, 

MARIA ROOSEN, PETER ROESEL, 
RAF SIMONS, JOB SHEETS, MUSEO STIBBERT, 

UYTTENBROEK & VERSLUIS & CARLIER, 
JAMES VICTORE, VOET & BISSCHEROUK, 

MARCEL WANDERS, CLAUDIA WEINBECK, 
KENJI YANOBE

7 JUNI T/N 28 SEPTEMBER 2003

FORT ASPEREN
LANGENDIJK 60, AcQuoy, NABIJ LEERDAM, NL
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oppervlak en af en toe zijn ze door fotografische onscherpte 
uitgewist. Hoewel nauwelijks lokaliseerbaar en soms on
leesbaar, zijn deze stedelijke achtergronden niettemin be
langrijk. Enerzijds visualiseren zij de nieuwe morfologie van 
de geglobaliseerde stedelijke ruimte, waarin het onderscheid 
tussen centrum en periferie, tussen betekenisvolle plek en 
identiteitsloze restruimte vervaagt. Anderzijds vestigen ze 
de aandacht op de soms opmerkelijke houdingen van de 
personages, die echter nooit breedvoerige dramatische re
gisters aansnijden.
De tentoonstelling van Valérie Jouve loopt nog tot 24 mei in 
het Institut d’Art Contemporain, rue du Docteur Dolard 11, 
69100 Villeurbanne (04/78.03.47.00). (Steven Jacobs)

SCHILDERKUNST. Duitsland is in de greep van een 
schilderkunst-boom. Ook wie zich niet aan vulgair econo
misch determinisme wil bezondigen, kan zich moeilijk aan 
de indruk onttrekken dat de schilderkunst in de huidige sfeer 
van economische en politieke malaise weer eens een veilige 
thuishaven biedt voor kopers die geld hebben, maar door de 
onzekere economie intuïtief op safe spelen en daarom kie
zen voor ‘echte kunst’, dat wil zeggen olieverf op doek 
-net als in de jaren rond 1980. Onder de diverse groep
stentoonstellingen die momenteel de hype aanwakkeren 
legt Painting Pictures - Malerei und Medien im digitalen 
Zeitalter in het Kunstmuseum Wolfsburg het accent op de 
wederzijdse invloeden tussen schilderkunst, film, video, fo
tografie en de computer. Dat kan moeilijk revolutionair wor
den genoemd - al tien jaar geleden werden daar tentoon
stellingen aan gewijd. Nu is dat niet noodzakelijkerwijs een 
bezwaar, als men tenminste verder gaat dan die eerdere ma
nifestaties en de zaken verder aanscherpt. Daar is helaas geen 
sprake van. Nieuwe inzichten in de relaties tussen schilder
kunst en nieuwere media zijn nergens te bespeuren; hier 
wordt op pseudo-academische wijze een ‘interessant thema’ 
gebruikt om aan te haken bij een trend. In de tentoonstelling 
zijn vrij veel usual suspects verenigd, zoals David Reed met 
een niet erg overtuigende combinatie van een schilderij en 
een grote videoprojectie. Tevens zijn er foto’s van Wall en 
Gursky, waarvan de keuze vooral door gemakzucht lijkt in
gegeven (de meeste komen uit de collectie van het museum). 
Beter gekozen is Wolfgang Tillmans’ videoprojectie van lich
ten in een club. Door in te zoomen op de lampen, maakt 
Tillmans van een achtergrondelement iets dat de aandacht 
voor zichzelf opeist. Moholy-Nagy zou verguld zijn met deze 
Licht-Raum-Modulator voor het technotijdperk.
De tentoonstelling bevat onder meer voorbeelden van heden
daagse colorfield painting (Monique Prieto, Sarah Morris); 
complexe, maniëristische composities (Matthew Ritchie, 
Inka Essenhigh); en de erotisch geladen werken van 
Jeff Koons en Richard Patterson, waarin op uiteenlopende 
wijze fotorealistische elementen worden gecombineerd met 
een collage-esthetiek. Patterson mixt illusionistisch geschil
derde verfvegen en -stromen, terwijl Koons lichaamsdelen 
en objecten door elkaar husselt. Painting Pictures wordt 
verder vooral gedomineerd door een middelmaat die niet 
weet of zij voor geforceerde originaliteit moet opteren of 
voor het zelfvoldaan schilderen van voetnoten. Tot de 
schaarse verrassingen behoren de psychedelische patronen 
van Erik Parker, die vol staan met namen uit de New Yorkse 
kunstscène en aandoen als de obsessieve geschiedschrijving 
van een fan. De uitschieter onder de jongere garde is echter 
de Luxemburgse Berlijner Michel Majerus, die enige tijd 
geleden bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Het 
werk van Majerus is ongegeneerde hedendaagse popdesign- 
kunst die goochelt met codes. Vaak neemt Majerus’ werk de 
vorm aan van een installatie; in Controlling the Moonlight 
Maze (2002) worden schilderijen en een muurschildering 
gepresenteerd binnen een driedimensionaal metalen kader, 
een rechthoekig volume dat wordt gevormd door lijsten die 
de omtrek van de ruimte dupliceren op geringe afstand van 
wanden en vloer. Eén schilderij hangt gewoon aan de wand, 
achter het metalen kader; een tweede hangt vóór de wand, 
in het denkbeeldige vlak dat door de lijsten wordt gevormd; 
een derde hangt zover van de wand dat het zich binnen het

Michel Majerus

Controlling the Moonlight Maze, 2002, detail

afgebakende volume bevindt. De vierde wand wordt in be
slag genomen door de muurschildering Squirt the Load. De 
afzonderlijke schilderijen behoren tot de betere in de ten
toonstelling; een ervan, The Modem Age ‘Abstract’, toont 
een soort gemorphde Amerikaanse vlag. Majerus’ installa
tie is echter vooral als geheel overtuigend - als ambigue re
flectie op schilderkunst in tijden van immersieve installa
ties, waarin het individuele, gemakkelijk vervoer- en 
verhandelbare schilderij toch van belang blijft.
Tot eind april was in de Kunstverein Hannover de solo- 
tentoonstelling The Arena van Luc Tuymans te zien, de schil
der die in Wolfsburg prominent afwezig is; in juni doet deze 
tentoonstelling München aan. The Arena biedt een gecon
centreerde blik op Tuymans’ recente productie, met enkele 
uitstapjes naar ouder werk. Waar Majerus poogde om met 
felle kleuren, een heldere maar dynamische tekentaal en grote 
installaties te concurreren met de spektakelcultuur, opteert 
Tuymans sinds meer dan twintig jaar voor een retoriek van 
het anachronisme en de ontoereikendheid; zijn schilderijen 
zijn nadrukkelijk onvolmaakte nabeelden van foto’s en films. 
Het is typerend dat Tuymans een reeks polaroids toont; dit 
inmiddels anachronistische procédé levert kwalitatief slechte 
beelden op, hetgeen door Tuymans’ gebruik van flitslicht 
nog wordt benadrukt. Een van de foto’s toont een reeds uit 
Tuymans’ schilderkunstige productie bekend papieren mo
del van een drumstel. Het grote schilderij Recording Studio 
(2002) is eveneens gebaseerd op een foto van een maquette, 
die in dit geval teruggaat op de herinnering aan een opname
studio: het resultaat is een onwerkelijke, generieke ruimte, 
een non-ruimte met een onrustige ondertoon. In zekere zin 
is het werk de tegenhanger van The Arena, een vroege 
assemblage uit 1978 met een geschilderde achtergrond waar
voor een semi-transparant vlak is geplaatst; daarop, en tus
sen achtergrond en voorgrond, zijn papieren figuurtjes ge
plakt. Het resultaat is een halfvirtuele en halfreële ruimte, 
waarin meer wordt gesuggereerd dan uitgesproken.
Bij Tuymans heerst een vreemde, steeds geprononceerdere 
spanning tussen de vaak beladen iconografie en de sugges
tie dat zijn schilderkunst slechts zwakke, beschadigde 
nabeelden te zien geeft. Het schilderij Niks (2002), dat een 
plant in een plompe pot toont, lijkt een pesterige verdedi
ging van ‘pure’ schilderkunst, die kennelijk berust op het 
feit dat schilderkunst primair wordt waargenomen als min 
of meer virtuoos aangebrachte verf op doek. Er zijn ook 
enkele schilderijen die witte vlakken op een atelierwand to
nen: het licht van een diaprojector, het onmisbare hulpmid
del van de hedendaagse schilder - een bemiddelaar tussen 
fotografisch beeld en verfbeeld. Tuymans stelt hier op bijna 
modernistische wijze het medium centraal, zij het een me
dium dat onlosmakelijk verbonden is met andere media. Dat 
het vlak leeg is, suggereert ook dat iedere invulling ervan 
willekeurig is, een kwestie van de dia die men uitkiest. In de 

zaal met Niks en de Slide-werken waren verder ook schilde
rijen te zien van opgezette apen in een Japans natuur
historisch museum; ze vormen een soort apenseksdiorama's. 
Hier komt een uitgesproken verlangen om met een schok
kende iconografie uit te pakken en iets over voyeurisme te 
zeggen nogal in botsing met Tuymans’ schildertrant, die beter 
past bij indirecte beelden. In deze zaal resulteert dat in een 
nogal onevenwichtig ensemble; Tuymans’ werk lijkt hier 
onderhevig aan een middelpuntvliedende kracht.
De reeks Die Zeit uit 1988, die onder meer een portret van 
de nazi Heydrich bevat, herinnert eraan dat Tuymans al lang 
een voorkeur heeft voor zware, beladen onderwerpen. Pro
blematisch wordt dit, zoals in de Kongoserie die twee jaar 
geleden op de Biënnale van Venetië werd getoond, als hij 
per se een reeks wil maken over een ‘belangrijk onderwerp’ 
en vervolgens op zoek gaat naar de juiste beelden. Hij lijkt 
op zijn best als hij vertrekt van beelden die zich aan hem 
opdringen en die niet gezocht worden in het kader van een 
iconografisch programma. Een bijna ideaal geval is de in 
Hannover getoonde reeks die voor een deel is gebaseerd op 
foto’s uit een folder over de passiespelen in Oberammergau 
(1998-99); deze serie lijkt primair uit een fascinatie voor de 
beelden zelf voort te komen. Voor Tuymans is dit gedroomd 
materiaal: foute, leugenachtige beelden, reactionaire bijbel- 
kitsch die niettemin een vreemde aantrekkingskracht heeft. 
In Petrus & Paulus springt de witte, apert aangeplakte baard 
van de man rechts uit het beeld, net als de lichte partijen die 
vermoedelijk de weergave zijn van flitslichtreflecties die bij 
het herfotograferen van de afbeelding ontstonden. Het schil
derij Christ toont een Chrisms die het midden houdt tussen 
een charlataneske goeroe, een leraar uit de provincie en een 
antisemitische karikatuur; het doek is geschilderd in de stijl 
van een Russische sociaal-realist die zijn werk op foto’s 
baseert maar ook zijn modernistische, primitivistische nei
gingen niet kan verhelen. Hier ketsen Wolfburgse slogans 
op af.
Painting Pictures loopt tot 29 juni in het Kunstmuseum Wolfs
burg, Porschestrasse 53, 38440 Wolfsburg (05361/266.90; 
www.kunstmuseum-wolfsburg.de). Luc Tuymans. The Arena 
is van 6 juni tot 10 augustus te zien in de Pinakothek der 
Moderne in München en van 23 augustus tot 16 november in 
het Kunstmuseum St. Gallen. (Sven Lütticken)

Architectuur en vormgeving

CLAIRE BATAILLE & PAUL iBENS. Voor de tentoon- 
stelling Claire Bataille & Paul ibens - projecten en objecten 
1968-2002 in het Design Museum Gent hebben de Antwerpse 
interieurarchitecten Claire Bataille & Paul ibens zelf een 
overzicht van hun oeuvre samengesteld. Ook de vormge
ving van de tentoonstelling werd bepaald door het duo, dat 
bekendstaat om zijn evenwichtig geproportioneerd en on
berispelijk gedetailleerd design. In een serene enscenering 
stelt het bureau een bonte keuze voor uit de architectuur-, 
interieur- en vormgevingsprojecten die het sinds zijn oprich
ting in 1968 realiseerde. Er wordt gebruikgemaakt van di
verse presentatiemedia en -materialen: grote fotomontages, 
een video-opname, maquettes, bouwstoffen, boeken, meubi
lair, tekeningen en portfolio’s. Daarbij worden de projecten 
niet netjes na elkaar behandeld, maar duiken ze op verschil
lende plaatsen in de tentoonstelling op, soms voorzien van 
een ondertitel, soms ook niet. Zo verschijnt Woning Corthout 
in Schilde (1974) - een project in samenwerking met archi
tect Langohr— in enkele grote fotografische prints aan het 
begin van de tentoonstelling, om vervolgens op het einde van 
het parcours in maquettevorm terug te keren. De tafel Kubus 
die deel uitmaakt van het interieur is ook in het echt te zien; 
en ten slotte is Woning Corthout ook prominent aanwezig in 
de reeks design- en architectuurpublicaties die hier als vol
waardig tentoonstellingsmateriaal worden ingezet
De projecten van Bataille & ibens hebben vaak betrekking 
op het wonen. Hun architectuurrealisaties zijn veelal woon
huizen en ook hun objecten en meubelen - zoals de H2O- 
tafel - zijn in de eerste plaats voor woningen bedacht. Vaak
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22-06-2003 t/m 31-08-2003
Peter TERHORST 

retrospectief met catalogus
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expositie fotografie
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EINDEJAARS galerij c. de vos
R e

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

17/05 t/m 15/06
Linda Dijl, Chilida en Kirkeby, grafiek

SINTLUCAS
ANTWERPEN

21/06 t/m 20/07
Richard Francisco, Charles Clough, Edda Renouf, 

Claudia Demonte, Barbara Schwartz

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 JUNI 2003

VAN 14 TOT 18 UUR

CAMPUS SINT LUCAS

SINT-JOZEFSTRAAT 35. B-2018 ANTWERPEN, 03 223 69 70

- JUWEELONTWERPEN I ZILVERSMEDEN

11/05 t/m 29/06 
Claudy Jongstra 

NCNP
(Van Rid jog Brs. & Sir Boaliver) 
“REFLUX II”

06/07 t/m 31/08 
Mariette Fluitman, Gertjan van der Stelt, 

Daniel Levi en René Vaandrager

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

&- KERAMIEK

- GRAFISCHE VORMGEVING
t/m 25/05

Bas van Beek, Ton of Holland

- ILLUSTRATIEVE VORMGEVING The PiiBii-project” (P. De Backer) 31/05 t/m 29/06
Bart Benschop, Wim Bosch, Rob Verf

- RECLAMEVORMGEVING
(bovenverdieping) 05/07 t/m 03/08

Serge Game

CAMPUS CONGRES

KERKSTRAAT 45. B-2060 ANTWERPEN 1 - 29 juni 2003 PHOEBUS*ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

- GRAFIEK

- OPEN ATELIER

- BEELDHOUWEN I RUIMTELIJKE KUNST

-SCHILDERKUNST

vanaf 27/04 
Regula Maria Müller, Toshiya Kobayashi

22/06 t/m 29/06 & 24/08 t/m 07/09 
Zomertentoonstelling met o.a. Charl van Ark, Joachim Bandau, 

Kostana Banovic, Simon Benson, Henric Borsten, Tineke Bouma, 
Loréne Bourguignon, Marian Bijlenga, Mark Cloet, 

Gilbert van Drunen, Frédéric Geurts, Stefan Grits, Toine Horvers,...

adres :

SINT LUCAS ANTWERPEN
KAREL DE GR0TE-H0GESCH00L ANTWERPEN

open :

internet : 
e-mail :

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

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

04/05 t/m 07/07
Will Alsop/Bruce Mc Lean, Jeanne van Heeswijk, 

Matali Crasset, llona Lénérd, Thea Tolsma, 
Marjolijn van den Assem, Anne van Eck

G aK 
G e e s
..1 A A,---, Provinciestraat 287
lokaal I ANTWERPEN 2018 Antwerpen

(1 I T/F: +32 (0)3 2388166
1 E: antwerpen@lokaal01.org www.lokaal01.org

CONCEPT EN REALISATIE: LIA SCHELKENS 
WWW.TWEEDENATUUR.TK

16 mei t/m 28 juni
Presentatie vrijdag 16 mei 20.00 u. (do. vr. za. 13.00 -17.00 u.)
29 mei gesloten
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Dell 12 april - 2 november 2003 
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silenzio 
inquietum

Schildehof
Dominique Bailly (F) • Georges Baines (B) 

Sjoerd Buisman (NL) • Karel Breugelmans (B) 

Marc de Roover (B) • Fred Eerdekens (B) 

Paul Gees (B) • Leen Lybeer (B) • Bernd Lohaus (D) 

Joanna Mowbray (GB) • Johan Parmentier (B) 

Peter Schoutsen (NL) • Stefaan Van Biesen (B) 

Kris Vanhemelrijck (B) • Henk Visch (NL)
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Kemper
Presentatie 16 mei 20.00 u. en zaterdag 17 mei van 13.00 tot 17.00 u.

Project: Bart Van Dijck

Presentatie 18 juli 20.00 u. en zaterdag 19 juli van 13.00 tot 17.00 u.

Project: Filip Van Dingenen

F

Wandelpark Schildehof, De Pont, Schilde 
Dagelijks gratis toegankelijk van zonsopgang 
tot zonsondergang.

Een organisatie van tweede natuur vzw i.s.m. 
gemeente Schilde.

tel + fax : 03 3842192, gsm : 0475 969829 
e-mail : lia.schelkens@skynet.be

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont.nl
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zijn deze ontwerpen erop gericht om ruimtes of plekken te 
creëren die, mede door hun eenvoud en rust, dagelijkse han
delingen een quasi-ceremonieel karakter verlenen. In een 
tekst uit het zopas verschenen boek over Bataille & ibens, 
verwijst Koen Van Synghel in dat verband naar de water- 
steen op het einde van de lange centrale hal in Woning 
Vandendriessche (1984) te Bellem. Dit opvallend esthetische 
gebruiksvoorwerp herinnert de bewoner er niet alleen aan 
zijn kuis- of tuingerei van tijd tot tijd schoon te schrobben; 
het maakt van deze alledaagse handeling ook een gewichtig 
ritueel. Ook de twee trappen in Woning Vandendriessche 
- één voor de kinderkamers en één voor de ouderlijke slaap
kamer - krijgen een dramatische setting. Ze bevinden zich 
recht tegenover elkaar, links en rechts van een deuropening. 
Wanneer de bewoners simultaan van beide quasi-identieke 
trappen afdalen, kijken zij elkaar aan; gaan ze gelijktijdig 
naar boven, dan keren ze elkaar de rug toe. De eenvoudige 
positionering van de trappen genereert als vanzelf een waaier 
van scenario’s voor menselijke bewegingen.
Dat juist het dagelijks gebruik van deze woonruimtes er bete
kenis aan geeft, wordt in de Gentse tentoonstelling niet hele
maal duidelijk. De enscenering van het geheel mag dan illus
tratief zijn voor de in wezen modernistische aanpak van 
Bataille & ibens, er wordt nauwelijks iets gezegd over de cru
ciale en intrigerende relatie tussen de ‘veeleisende’ objecten 
en hun gebruikers. De meubels staan zoals gewoonlijk op 
sokkels en mogen niet worden ‘getest’. In de interieur- en 
architectuurfoto’s zijn geen mensen of andere levende we
zens te bespeuren. Alleen de videoprojectie gaat net iets 
verder. Met een trage camerabeweging - men denkt aan een 
3D-simulatie - worden we door een huis geleid: Woning J. 
in de omgeving van Antwerpen, zo is af te leiden uit de 
maquettes verderop. Wanneer de camera het huis betreedt, 
gaat de voordeur als vanzelf traag open. Bij een computer
simulatie zou dat volkomen normaal zijn, maar bij deze 
‘reële’ opname rijst onmiddellijk het vermoeden dat zich 
iemand achter de deur verbergt.
Hoewel het werk van Bataille & ibens vaak intrigeert door 
zijn precisie en zijn uitgekiende evenwichten, krijgt het in 
de tentoonstelling ongewild een zekere frivoliteit. Enkel wie 
volhardt, komt na lang puzzelen te weten hoe een project nu 
precies in elkaar zit. Voor de anderen komt een bezoek aan 
de tentoonstelling neer op het consumeren van impressies 
en het bezichtigen van mooie meubelen en objecten. Zelfs 
de geometrische tekeningen van Bataille & ibens worden, 
bij gebrek aan bijschriften of duidelijke links met gereali
seerde projecten, tot abstracte spielerei herleid. Weinigen 
zullen vermoeden dat ze veelal de neerslag zijn van een con
creet, doorwrocht ontwerpproces van een gebouw of een 
object. Er valt dus wel degelijk meer te zeggen over dit werk 
dan deze esthetiserende expositie doet vermoeden.
De genoemde publicatie Claire Bataille, Paul ibens. Pro
jecten en objecten 1968/2002 is dan ook een welkome aan
vulling op de tentoonstelling. In dit boek wordt het werk 
van het ontwerpersduo vanuit wisselende invalshoeken ver
duidelijkt. Men vindt er een reeks projectomschrijvingen, 

Claire Bataille & Paul ibens

Woning Vandendriessche, Bellem, 1984

een interview en een gedetailleerde inventaris van de meu
belen en objecten. Bovendien wordt ook de fragiliteit van 
het oeuvre tegenover de dominante, op lifestyle gerichte 
woonmarketing ter sprake gebracht. Modieuze design- 
tijdschriften omschrijven het werk van Bataille & ibens vaak 
als ‘minimalistisch’; Koen Van Synghel stelt in dat verband 
dat het zaak is “om door de glossy beelden van de lifestyle
magazines heen te kijken en de interieurs, de gebouwen, het 
design van gebruiksvoorwerpen op hun eigen merites te 
beoordelen”. In tegenstelling tot de Gentse tentoonstelling 
onderneemt de publicatie wel degelijk een voorzichtige po
ging om zo’n ‘indringende’ kijk op het werk van Bataille & 
ibens te ontwikkelen.
Claire Bataille & Paul ibens — projecten en objecten

1968-2002 loopt nog tot 9 juni in het Design Museum Gent, 
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent (09/267.99.99; http:// 
design.museum.gent.be). Het boek Claire Bataille, Paul 
ibens. Projecten en objecten 1968 / 2002 (met bijdragen 
van Marc Dubois, Christian Kieckens, Jan Thomaes, Koen 
Van Synghel) verscheen in 2003 in de reeks Monografieën 
over architectuur en design van Ludion, Muinkaai 42,9000 
Gent (09/233.48.16). ISBN 90-5544-441-3. (Fredie Floré)

Aanwinsten

LE BEAU CORPS DE LA MÉMOIRE. AANWINSTEN 
MAC’S. In 1997 kocht het Waalse Musée des Arts 
contemporains (MAC’s), dat toen nog in de steigers stond, 
zijn eerste werk: Les Registres du Grand-Homu (1997) van 
Christian Boltanski. Deze imposante installatie, gewijd aan 
de mijnwerkers van Le Grand Homu, bestaat uit een im
mense stapeling van verroeste blikken dozen met daarop 
foto’s en aantekeningen uit de registers van de mijn. 
Boltanski's werk vormt als het ware de schakel tussen het 
oude en het nieuwe Grand Homu, tussen de vergane glorie 
van het ‘industriële’ Wallonië en het culturele elan van het 
nieuwe Wallonië, dat met het MAC’s voor het eerste over 
een museum voor hedendaagse kunst beschikt.
Het imposante Les Registres du Grand-Homu maakte een 
tijd geleden deel uit van de openingstentoonstelling 
L’Herbier et le nuage. Op dit moment loopt een tweede 
groepstentoonstelling in het MAC’s, een soort opvolger van 
de openingsmanifestatie, met een al even raadselachtige ti
tel: Le Beau corps de la mémoire. Voor het eerst presenteert 
het MAC’s meerdere werken die definitief deel zullen uit
maken van het geheugen van de collectie. Daaronder Sighs 
Trapped by Liars 510-602 van Art & Language, een serie 
recente aquarellen van Günther Förg, het werk Unghia e 
foglie (1988) van Giuseppe Penone en twee werken van José 
Maria Sicilia, genaamd En Flor (2002) en Manuscrito de 
Sanlùcar de Barrameda (1992-1996). Laurent Busine, de 
directeur van het MAC’s, haalt vooral de werken van 
Boltanski, Penone en Sicilia aan om het profiel en de 
verzamelpolitiek van het museum te schetsen. Busine wil 
een ‘ander’ verhaal vertellen, een verhaal dat afwijkt van 
wat in de meeste Europese musea wordt gepresenteerd. Met 
zijn collectie- en tentoonstellingsbeleid wil hij zich 
distantiëren van een “universeel geldende geschiedenis van 
de kunst”. Hij wil geen kunsthistorische of theoretische be
togen opdissen; zijn museum moet de wereld vooral “op 
een poëtische manier [...] inventariseren”. Daarom wil het 
MAC’s zich toeleggen op “narratieve kunst” - het soort kunst 
dat, zo meent het museum zelf, meestal uit de boot valt: 
kunst die zich niet aan de “modernistische dogma’s” houdt 
en die de beschouwer verhalen durft te vertellen.
Een bezoek aan de tentoonstelling Le Beau corps de la 
mémoire leert echter dat niet de kunst maar vooral de cura
tor verhalen vertelt. Het ‘geheugen’ is in dit geval geweven 
uit de wollige gedachtebrij van Busine. Le Beau corps re-

KORAALBERG
ART GALLERY

HOFSTRAAT 2 
2000 ANTWERPEN 
Woe tot Zat 14.00-18.00 
info@koraalberg.be 
Tel/Fax 32(0)3.226.06.30

www.koraalberg.be

ANTON COTTELEER
29/05/2003 - 06/07/2003

PIETER VERMEERSCH
11/09/2003-18/10/2003

STUK BEELDENDE KUNST

SXK /U

TENTOONSTELLING
SPLIT, PICK UP 

MICHAEL VAN DEN ABEELE / KOEN DE DECKER / BORIS REBETEZ 
GABRIËL LESTER / ARNAUD HENDRICKX . STUK EXPOZAAL

vr 25 april tem vr 6 juni 03 / ma-vr 10u00-18u00 & zon- en feestdagen 14u00 tem 18u00

INFO Naamsestraat 96 B- 3000 Leuven . t 016 320 320 . www.stuk.be M PR
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DEZE TENTOONSTELLING VINDT PLAATS IN HET KADER VAN HET WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL / WWW.WWVF.NL

0

VOLGENDE TENTOONSTELLING:

IDEALISM
OPENING 3 JULI 18-20 UUR
LARA ALMARCEGUI / SAKI GRONER / 
DAFNA MOSCATI / WILLIAM SPEAKMAN

DE APPEL

Nwe Spiegelstraat 10 
Amsterdam 
1020 62 55 651 
www.deappel.nl A

Museum 530)22/0, AMSTERDAM
Vowels, as in "connote’, or a loophole as in “power of place’, suggesting relevant issues, as in 
imploded’, resembling a way’ (but rarely used). Consonants, as in the German “ach’ (a scaffold), 
as in ‘quilt’ (in-between), as in perhaps “lots’, a hissing ‘s‘ common to Arabic languages, not quite 
as in “phase’, similar to transmitting values from one place to another.
Een project van Miklós Beyer, Anuschka Blommers, Thomas Buxó, Pascale Gatzen, Hendrik-Jan Hunneman, 
I-Sound, Niels Schumm, Nira Zait in samenwerking met De Veemvloer. 7 juni - 13 juli

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM I 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

Galerie de Expeditie
ET LE REGARD

rin Kasimir, PatrickTosani, Barbara V
nei tm 28 juni 2003

Galerie de Expeditie
Zsa-Zsa Eyck

Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58
1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20

wo tm vr 11.00 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com 
za 14.00- 18.00 uur www.de-expeditie.com

Henri Jacobs Drawings
'Peintures, Paysages & Architectures' Edgar Arcenaux, Jo Baer, Emily Bates, Marlene Dumas,

Keith Edmier, Giuseppe Penone, Yutaka Soneto, Claire Todd

t/m 24 mei 2003 31 mei t/m 30 augustus 2003

Art Basel - Art Unlimited
'Eyes Wide Open' - Ann Lislegaard

18 t/m 23 juni 2003

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon+31 20 623 62 37 Facsimile+31 20 639 00 38 E-mail andriesse@euronet.nt’ 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, le zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse

GLENN SORENSEN 17 mei - 21 juni 2003

CLOSED for renovation 23 juni - 9 juli 2003

SUMMER SHOW 10juli-31 juli2003
Film- and videoprogram with artists from the gallery and more...

annet gel inkgallery Laurierstraat 187-189 | NL - 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annef.gellnk0wxs.nl | open Tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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van 16 mei tot en met 12 juli 2003INAKI BONILLAS
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 DI T/M ZA 14.30 - 18.00

http://WWW.WWVF.NL
http://www.deappel.nl
http://WWW.SMBA.NL
mailto:MAIL@SMBA.NL
mailto:galerie@de-expeditie.com
http://www.de-expeditie.com
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annef.gellnk0wxs.nl


Patrick Corillon

Les Arbres, 1997

flecteert niet over de manier waarop een verzameling vorm 
kan geven aan een geheugen - het geheugen van de Fran
stalige gemeenschap bijvoorbeeld - maar verliest zich in een 
zweverige meditatie over de alomtegenwoordigheid van dat 
geheugen. Zo zou de tentoonstelling werken tonen waarin 
kunstenaars hun “herinneringen” en “emoties” hebben op
geslagen...
Helemaal absurd wordt het wanneer blijkt dat de getoonde 
werken onder drie noemers vallen: “de boom”, “het reliek” 
en “het archief’. Volgens het MAC’s staan deze metaforen 
voor “de archetypische vormen” waarover het geheugen 
beschikt om “sporen na te laten en zichtbaar te worden”. 
Deze onderverdeling is tegelijk letterlijk, arbitrair én on
doorzichtig. Zo wordt de ‘paradigmatische geheugenvorm' 
van de boom bijvoorbeeld opgeroepen door foto’s van bo
men in het Poolse oerbos van Joachim Koester, omgekeerde 
'boomportretten' van Rodney Graham, levensgrote maquet
tes van bomen van Patrick Corillon en twee werken met een 
koperen bladvorm van Luciano Fabro. De indrukwekkende 
installatie Ordinary Language (1993-94) van Franz West uit 
de Herbert Collectie valt om een onbekende reden onder het 
thema ‘archief’ - het MAC’s legt uit dat de banken van West 
“net zoals een reliek de kracht hebben om onze blik te trans
formeren”. Het 'archivarische' karakter van een ander intri

gerend werk, Still NYC (2001) van Marie-José Burki, is al 
even ver weg, tenzij men het gros van hedendaagse video- 
werken als een registratie en archivering van het dagelijks 
leven wil beschouwen. Overigens wordt de genoemde drie
ledige structuur alleen in de catalogus strikt toegepast; in de 
tentoonstelling staan alle werken door elkaar opgesteld.
De drie thema’s van Le Beau corps zijn elk voor zich een 
tentoonstelling waard, maar dan moet er wel serieus over 
worden nagedacht. Van een alternatief betoog over kunst is 
in deze tentoonstelling geen sprake; hooguit van een her
metisch en opgeschroefd gedicht dat ons in de diepste zielen
roerselen van de curator onderdompelt. Nu de meeste col
lecties in de Atlantische wereld steeds meer op elkaar gaan 
lijken, is het lovenswaardig dat het MAC’s zich niet wil spie
gelen aan het kleurloze, internationale standaardbeeld van 
een ‘collectie hedendaagse kunst’. Maar de constructie van 
een ‘ander’ verhaal vergt evengoed een solide discursieve 
omkadering. Om een verzameling tot een mooi lichaam te 
laten uitgroeien, is meer nodig dan halfzachte poëzie.
Le Beau corps de la mémoire loopt nog 29 juni in het MAC’s, 
rue de Sainte-Louise 82, 7301 Hornu (065/65.21.21; 
www.mac-s.be). (Wouter Davidts)

VIDEOKUNST IN DE KONINKLIJKE MUSEA. Sinds 
het begin van de jaren negentig hebben de Koninklijke Mu
sea van België een selectief aankoopbeleid ontwikkeld dat 
zich, voor wat de recente kunst betreft, vooral op minimal 
art en conceptuele kunst richtte - op de generatie van de 
jaren zestig en zeventig dus. Daarnaast werd er aan de sa
menstelling van een Broodthaers-ensemble gewerkt. De 
collectie conceptuele kunst van de Koninklijke is momen
teel samengebracht in een kleine, educatief opgevatte pre
sentatie.
In de klassiek kunsthistorische verhouding die de Konink
lijke met het recente verleden aannam, lijkt nu verandering 
te komen, getuige de aankoop van enkele videowerken. 
Le Détroit (1999/2000) van Stan Douglas bestaat uit een dub
bele filmprojectie op een scherm dat vrij in de ruimte hangt. 
Aan weerszijden van het scherm zien we dezelfde opname 
- een jonge zwarte vrouw stapt uit haar auto en gaat een 
vervallen huis in de binnenstad van de Amerikaanse stad 
Detroit binnen - maar door een klein tijdsverschil tussen de 
twee projecties lijkt het alsof de vrouw door haar eigen 
spookbeeld wordt achtervolgd. Douglas heeft voor zijn film 
onder meer gebruik gemaakt van de kroniek Legends of 
Le Detroit uit 1884 van Marie Caroline Watson Hamlin en 
de roman The Haunting of Hill House van Shirley Jackson 
uit 1959.
De videoinstallatie Déjà Vu (2000) van Douglas Gordon 
bestaat uit drie simultaanprojecties die een volledige zaal in 
beslag nemen. Op elke projectie zien we dezelfde film 
- D.O.A. of Dead on Arrival van Rudolf Maté uit 1949 - 
maar door kleine verschillen in de projectiesnelheid zouden 
we de indruk moeten krijgen dat we met drie verhalen te 
maken hebben die zich, ondanks alle gelijkenissen, toch ook 
(in figuurlijke zin) naast elkaar afspelen.

Sara Blokland 

fam 1, uit de fotoreeks Fam., 2001

Het zal nog even duren voor we deze werken kunnen bekij
ken; door werkzaamheden in het museum is er momenteel 
geen geschikte ruimte voor handen om ze te presenteren. 
(Dirk Pültau)

AANWINSTEN MMK ARNHEM. Tot 15 juni loopt in het 
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem De ontmoeting, 
een tentoonstelling waarin de realistische kunst uit de Arn
hemse museumverzameling en die uit de bedrijfscollectie 
van de ING-bank eikaars gezelschap opzoeken. Op 27 juni 
zal Turbulence opengaan, een tentoonstelling met overwe
gend jonge kunstenaars. Volgens het persbericht zou hun werk 
“beeldende kwaliteit” verenigen met “het vermogen om te 
reflecteren op de wereld om ons heen”, en deelt het ook 
“onrust, frictie en commentaar op het ‘gewone’ leven”.
Realistisch of 'realiteitsbetrokken' - in elk geval sluiten beide 
tentoonstellingen nauw aan bij het verzamelbeleid van dit 
museum. In feite geven ze de twee belangrijkste verzamel
gebieden aan. Enerzijds werkt het MMK sinds de jaren vijf
tig aan de samenstelling van een collectie (magisch-)realis- 
tische schilderkunst uit het interbellum; daarnaast verzamelt 
het sinds de jaren tachtig kunst die getuigt van “een zekere 
mate van betrokkenheid met de buitenwereld” - zo luidde 
de discrete formulering van toenmalig directeur Liesbeth 
Brandt Corstius in een bundel die de Mondriaan Stichting 
uitgaf in 1999 (Recent verworven. Visies en aankopen van 
19 musea voor moderne kunst). In dezelfde bijdrage lezen 
we ook dat het MMK naar een evenredige vertegenwoordi
ging van mannen en vrouwen streeft. Met de komst in 2000

Marc De Blieck Het Kabinet

The mapping of psychoanalytical onto historical legitimation n°2
ICI TOMBA LE 10 JUILLET 1910 LA PREMIÈRE VICTIME DE L'AVIATION EN BELGIQUE

Tentoonstelling van 24 mei tôt 26 juni 2003 ‘Het Kabinet’ Wintertuinstraat 23 - B 9000 Gent

De tentoonstelling is dagelijks te bekijken door het grote raam. 09-233.01.91— http://users.pandora.be/het-kabinet

ARCHITECTUUR STAD KUNST

Een project voor afbestudeerden van 
HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN DAT DE 

DEUR OPENT VOOR EEN INHOUDELIJKE EN 

PEDABOBISCHE VERNIEUWING EN VERBREDING 

VAN HET KUNSTONDERWIJS IN VLAANDEREN.

ASK! VZW 
p/a LI Gent 

Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
Plateaustraat 22 - 90DD Gent 

T 09/264.37.42 - F 09/264.4 1 .85 
http://arch.ugent.be/AS K 

A5KWorkshdps@ugent.be

CALL FOR PAPERS
ASK! WORKSHOP

Omtrent de Biënnale van Venetië [20031
IN WELKE MATE LEVEREN TENTOONSTELLINGEN NOG EEN SUBSTANTIËLE BIJDRAGE AAN DE KRITISCHE 

PRODUCTIE EN RECEPTIE VAN DE HEDENDAAGSE KUNST?

De workshop van ASK! spitst zich toe op ‘de moeder van alle biënnales’, de biënnale van Venetië. 

Hoewel ze door menigeen verguisd wordt als een gedateerd spektakel, blijft de tentoonstelling 

VOOR IEDERE KUNSTLIEFHEBBER EEN PLACE TO BE?

Aan DE DEELNEMERS (B DUO’S VAN 2 PERSONEN) WORDT GEVRAAGD EEN PROJECT TE ONTWIKKELEN 

DAT BIJDRAAGT TOT EEN KRITISCHE REFLECTIE OMTRENT DE BIËNNALE VAN VENETIË [2003] ALS 

TENTOONSTELLINGSMODEL, EVENEMENT, ARTISTIEK PLATFORM, ETC. DEZE PROJECTEN WORDEN EIND 

SEPTEMBER IN EEN BESLOTEN DISCUSSIERONDE VQORGESTELD EN BESPROKEN.

ZEND VCCR 1 5 JUNI EEN ABSTRACT (MAX. 300 WOORDEN) MET EEN BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING. 

Gevraagd wordt een project met twee personen te ontwikkelen.

Dit PROJECT RICHT ZICH TOT RECENT AFGESTUDEERDEN VAN KUNSTHOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN (KUNSTENAARS, 
ARCHITECTEN, MUSICI, FOTOGRAFEN, THEATERMAKERS, CRITICI, FILOSOFEN, SOCIOLOGEN, ETC.)
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Julia Loktev
‘Public Knowledge: 

Private Parts’

video installaties

‘rough house’ (2001)
met Julia Loktev en Vito Acconci

‘Said in Passing’ (2000) 
werkelijkheid en fictie 

in de New Yorkse subway

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven

HEDAH * CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST * MAASTRICHT
OPENINGSTIJDEN DON. TM ZON. VAN 13.00 TM 17.00
BRUSSELSESTRAAT 114 * MAASTRICHT
PARALLELWEG 101 » NS-TERREIN, IN DE BOCHT VAN DE PARALLELWEG EN 
DE ST. ANTONIUSLAAN, ÉÉN NA LAATSTE LOODS AAN DE RECHTERKANT 
»WWW. HEDAH.NL« >>INFO@HEDAH.NL<<
T *31.0.43 3510175

...................      i 

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

4-5 T/M 1-6 
ART PRIMEUR

MET WERK VAN 22 JONGE, PAS AFGESTUDEERDE KUNSTENAARS UIT NEDERLAND EN ITALIË

DEELNEMENDE KUNSTENAARS NEDERLAND:
SEMA BEKIROVIC, ARJAN BREUKER, SHARON GESTHUIZEN, ANNEMARIE DE HAAS, ILJA DEN HOLLANDER, JCCOMPANY, DANIËL 
MULDER, SABINE NICODEMUS, ANNE PILLEN, DIETMAR SCHMALE, TOM SLAGMOLEN, HELGI THORSSON, CHRISTIAAN fOONK.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS ITALIË:
GIANLUIGI BELLUCCI, ANGELO CALGAN-I, EMRE HUNER, ILARIA LOQUENZI, JONATAH MANNO, FRANCESCA DE RUBEIS, MASSIMO 
SCARINZI, GIUSEPPE STAMPONE, 
ILARIA VERDESCA.

LOCATIE: ENERGIEHUIS, NOORDENDIJK 148 TE DORDRECHT

OPEN: WOENSDAG T/M ZONDAG 12-17 UUR
MEER INFO EN ROUTEPLANNER: WWW.ARTPRIMEUR.NL

I.S.M.:STICHTING ART PRIMEUR

CB K
DORDRECHT

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

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

Dordrecht

CONTEMPORARY ARAB
REPRESENTATIONS CAIRO
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^With 18 MEI-27 JULI, 2003

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART
VOOR INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN www.wdw.nl
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WinE DE WITHSTRAAT 50 3012 BR ROTTERDAM T+31 (0)10 4110144 F+31 (0)10 4117924 

E info@wdw.nl OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET ZONDAG, 11:00 - 18:00 MIK geldig

mailto:info@stroom.nl
http://www.stroom.nl
http://WWW.ARTPRIMEUR.NL
mailto:CBK@KUN.DORDRECHT.NL
http://www.wdw.nl
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dering in gekomen - te meer doordat Mirjam Westen, de 
conservator die al twaalf jaar de aankopen hedendaagse kunst 
stuurt, nog steeds op post is.
Een blik op de volledige lijst aankopen van de afgelopen 
drie jaar leert dat het MMK niet alleen veel werk van vrou
wen koopt, maar ook veel recent werk van jonge kunste
naars. In 2002 kocht men bijvoorbeeld de multimediale in
stallatie De Beeldenverzamelaar (2001/2002) van 
Femke Schaap (°1972), de video Train (2001) van de Keulse 
Julika Rudelius (°1968), de fotoserie Fam. (2001) van Sara 
Blokland (°1969), de video Placebo 2002 (2002) van Saskia 
Olde Wolbers (° 1971), het tweedelige videowerk Wild Zone 
(2001) van de tweelingzusjes L.A. Raeven (01971) en de 
26-delige reeks zeefdrukken The Emancipation Approximation 
(1999-2000) van de Afro-Amerikaanse Kara Walker - alle
maal vrouwen van begin dertig.
Onder het grotere werk vinden we verder Toko (2000) van 
Fransje Killaars en de DVD-installatie Mockery (2002) van 
Tiong Ang; daarnaast is er ook werk van Hale Tenger en de 
Iranese, in Arnhem woonachtige Soheila Najand. Bij het 
fotografische werk vinden we vier cibachromes uit 2001 van 
Ineke Kaagman {Pink Mask, Pink Underpants, Pink 
Stockings, Pink Sweater), vier foto’s en een tekening van 
Emilio Lopez-Menchero en een reeks van vier foto’s geti
teld Noirs van Angèle Etoundi Essamba. Meer de schilder
kunstige kant op werd Cold Turkey (2001) van Rinke Nijburg 
gekocht, alsmede Wat je ook bedenkt, ’t kan van Elizabeth 
de Vaal. De aankooplijst vermeldt verder vier werken van 
de Britse Vanessa Jane Phaff. Eén van de ‘jongste’ aanko
pen is een delicaat papieren wandobject getiteld Christy 
(2002) van de 25-jarige Amie Dicke.
In de categorie ‘realistische schilderkunst uit het interbel
lum’ is Hangende vogels van Raoul Hynckes uit 1933 één 
van de opvallende aanwinsten. Het stukje stilleven links 
onderaan dit doek verraadt nog Hynkes’ voorzichtige flirt 
met het kubisme, maar voor het overige luidt dit 'jacht- 
stilleven’ een retour à l’ordre in - Hynckes’ bekering tot 
een magisch-realistische fijnschilderkunst. Een andere be
langrijke aankoop is van Gerrit van ’t Net en heet Ik (1932). 
Het doek typeert het gedetailleerde, beschrijvende en lite
rair getinte surrealisme van Van ’t Net, en sluit aan bij de 
werken van de surrealist Joop Moesman in de collectie. Van 
’t Net en Moesman waren goede vrienden en schilderden 
begin jaren dertig vergelijkbare composities met gips
afgietsels van klassieke beelden en menselijke ledematen. 
Andere aankopen in dit collectieonderdeel zijn het Portret 
van Mies van Galen van der Velde (ca. 1934) van Chris Lebeau 
en Geit (1932) van Jenny van Hoboken - een zachtmoedig 
en etherisch werkje dat aan Jan Mankes doet denken. Enkele 
werken die bij het collectieonderdeel ‘realisten’ horen, zijn 
voor of na het interbellum gemaakt, onder andere Schaal met 
appels (1958) van Kamerlingh Onnes. Van John Raedecker 
werd het opvallend vroege Bloemstilleven met Kakemono uit 
1910 verworven, een laatimpressionistisch schilderij met een 
licht oriëntalistische touch.
Realisme is in Arnhem een rekbaar begrip. “Tegenwoordig 

Gerald van der Kaap

Passing the Information, 2002, boek, pagina 23

beschouwt het museum het begrip realisme als een verhaal 
dat in principe oneindig is en van inhoud kan veranderen,” zo 
lezen we in de introducerende zaaltekst bij De ontmoeting. 
Wie zich iets probeert voor te stellen bij de hedendaagse 
metamorfoses van dit ‘transcendentaal realisme’, stuit al 
gauw op tendensen in de hedendaagse kunst die wel wat 
scepsis verdienen. Men denke bijvoorbeeld aan de gedach
teloze koestering van het alledaagse, het gewone en het toe
vallige in veel hedendaagse kunst; aan de sentimentele of 
boodschapperige letterlijkheid waarmee sommige kunste
naars hun commentaren opdissen; of aan de cultus van de 
onbezoedelde ‘ander’ en de fetisj van de authenticiteit.
Misschien kunnen we de notie ‘realisme’ alvast relateren 
aan de groezelige, alternatieve agitpropschilderijen van 
Hester Oerlemans, die begin april te zien waren in het mu

seum en die eveneens tot de recente aankopen behoren. Maar 
we zullen zeker Turbulence moeten afwachten om het MMK 
op dit vlak te kunnen inschatten. Opvallend was wel de so
litaire plaats die Toko van Fransje Killaars begin april in de 
beperkte collectieopstelling innam. In een reuzenhangmat 
die de gehele achterste zaal overspande, lagen kussens, de
kens en stoffen in diverse felle kleuren. Deze kleurige mate
rialen komen ongetwijfeld uit een ‘andere’ cultuur, maar 
Killaars exploiteert die referentie niet. Haar werk is nadruk
kelijk abstract-, het toont de gewichtloze substantie waarin 
elke culturele referentie oplost zodra zij ter consumptie wordt 
aangeboden. Misschien heeft dit museum meer van derge
lijke werken nodig. (D.P.)

Publicaties

GERALD VAN DER KAAP. Het individuele beeld is voor 
Gerald van der Kaap onderdeel van een datastroom die af 
en toe stolt en samenklontert tot een dwingend moment. Op 
superieure wijze is die stroom in beeld gebracht in zijn boek 
Wherever You Are on This Planet (1996); Van der Kaaps 
gehele oeuvre werd hier verwerkt in beeldmozaïeken waarin 
een flyer of videostill dezelfde ruimte krijgt als een foto. 
Die radicaal nivellerende benadering is het ene uiterste; het 
andere uiterste wordt gevormd door de publicaties die de 
logica volgen van een min of meer conventionele galerie- 
tentoonstelling met grote kleurenfoto’s en wellicht een of 
meerdere video’s. De afzonderlijke beelden krijgen hier meer 
ruimte; zij worden uit de beeldenstroom gelicht. De catalo
gus Hover Hover (1991) combineerde de beide benaderin
gen zonder een slap compromis te worden; de glossy foto’s 
uit de tentoonstelling Hover Hover werden er groot in afge
drukt, maar zij waren opgenomen in een vormgeving van 
dataruis die benadrukt dat het individuele beeld, of zelfs de 
beeldenserie, bij Van der Kaap geen organisch afgerond ge
heel vormt.
Van der Kaaps nieuwe boek, Passing the Information, lijkt 
in eerste instantie dichter bij een normale catalogus van een 
fototentoonstelling te staan. De meeste aandacht gaat uit naar 
de fotoreeks met dezelfde titel, waarvan onderdelen de laat
ste tijd her en der zijn tentoongesteld; de werken ontstonden 
op de campus van de Universiteit van het Chinese Xiamen, 
waar Van der Kaap enige tijd als artist in residence vertoefde. 
De ultracleane, goed georganiseerde campus gaf Van der 
Kaap het gevoel in een universum à la The Truman Show te 
zijn beland: “The media and the multinationals - still called 
‘the State’ in China - have surrounded us with a universe of 
illusions. A theatre that we now take for reality. And, of 
course, I know this is also reality, but inside it, I know for 
sure, people dream all kinds of secret things, because I do 
too. I will make pictures of them, film them, jot them down, 
record them.” Van der Kaap nam in Xiamen niet alleen en
kele video’s en zo’n vierduizend digitale foto’s op; hij huurde 
ook een professionele camera om op basis van sommige uit 
de losse pols genomen foto’s weer geënsceneerde beelden
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‘A Museum Dhondt-Dhaenens Deurle Exhibition’ Curator Edith Doove

+ Focus 2 : Gert Verhoeven ‘Early Work’ 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
MDD

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

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

BENOOT GALLERY KNOKKE BENOOT GALLERY OOSTENDE

ROBERT BRANDY
paintings

24/05 t/m 30/06/2003

SAMUEL ROUSSEAU 
video and objects 

30/05 t/m 29/06/2003
In permanentie Belgische abstracten (Bertrand, Bogart, Lacasse, Mortier, Peire, Van Anderlecht, Van Severen, Verheyen)

openingsuren za-ma 10u30 -18u30 openingsuren za-zo 10u30 -12u30 en 13u3O -18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37 Kursaal, Oosthelling 11» 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

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

Galerie Gabriël Van De Weghe - Wortegem

I I

•• OT/UEIE UITO-T IET 11•IVV7 ° • ‛ ' /

iterdag & zondag van 11 tôt 19 uur / weekdagen na afspraak - 056 688 691 - 0478 25 80 44
Anzegemseweg 11 - 9790 WORTEGEM - (E-17 uitrit Waregem of via Oudenaarde)

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

17 april - 24 mei 2003 EDWARD LIPSKI
29 mei - 5 juli 2003 RONNY DELRUE

open: dinsdag tot vrijdag 14-19 u.
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen-België - tel 32-(0)3-257.14.17 - fax 32-

-zaterdag 14-18 u.
’57.14.25 - www.Artsite.be/Vanl emEHe

y.a m gm. y p g gm I gm gm m ■ g gom gmmm p m I •BART DECQ LES NOSSENT
miie

tentoonstelling van 27.04 tot 08. 05. 2003

D
e W

itt
e R

aa
f 1

03
 • 

m
ei

-ju
ni

 2
00

3

Patrik Vermeulen

ANXIETY (revisited)

tentoonstelling - schilderijen van 29 mei tot en met 1 juni 2003

kasteel Blauwendael, kerkstraat, 9250 IJLIaasmunster

openingstijden : donderdag - vrijdag - zaterdag - zondag : 10-12 u en 14-18 u
iafoptel 0478/578437. -e-moilpotrik.vermeulen@pandora.be

4 0

mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be
mailto:apo.laureys@yucom.be
http://www.Artsite.be/Vanl
mailto:e-moilpotrik.vermeulen@pandora.be


te maken die samen een soort fotoroman zouden opleveren. 
Een aantal meisjes werd daarvoor in witrode fantasie- 
kostuums gestoken. In andere foto’s staat de architectuur 
centraal, en het zijn die foto’s die bij tentoonstellingen van 
Van der Kaap de krachtigste werking hebben. Een studen
tenflat waar op alle balkons kleding hangt, een kille mensa 
die met wat rode lampionnetjes een mager Chinees laagje 
heeft gekregen: hier werd een onwerkelijke façadewereld 
minutieus vastgelegd. De foto’s met de meisjes komen op 
groot en pretentieus galerieformaat vaak wat plat over, maar 
in dit boek werken zij beter: omdat het fotoromankarakter 
van deze reeks bij het bladeren in een publicatie beter tot 
zijn recht komt, wordt het ‘foute’ van sommige foto’s eer
der als kwaliteit waargenomen.
Naast deze fotoreeks zijn er ook wat parafernalia die op ken
merkende wijze aangeven dat de beelden deel uitmaken van 
een datastroom: bijvoorbeeld videostills en suggestieve 
SMS-berichten in Chinees-Engels (“But... my big bed is no 
strong enough...”). Ook wordt het dance-feest gedocumen
teerd dat Van der Kaap in Xiamen organiseerde en dat een 
student de uitspraak ontlokte: “You made revolution.”
Van der Kaaps werk is vanouds verbonden met een streven 
om betekenissen op te laten lossen in een bakhtiniaans car
naval en daarmee een staat van total hoverty te creëren. In 
China zal Van der Kaaps datacarnaval wellicht met enige 
zorg zijn gadegeslagen door de machthebbers en als bevrij
dend zijn ervaren door de studenten; in Nederland is de re
volutie allang geabsorbeerd door een beleveniseconomie die 
het alleen maar prettig vindt als betekenis vervliegt in een 
stroom van prikkels en data. Misschien is Van der Kaap als 
fotograaf wel actueler dan als 'postfotograaf', die video
fragmenten aan elkaar plakt, als veejay optreedt en al zijn 
werken tot vakjes in een mozaïek reduceert. Die werken en 
activiteiten behouden hun waarde, vooral omdat zij een 
mechanisme expliciet maken dat elders meer onderhuids aan 
het werk is; maar de andere pool van Van der Kaaps werk 
lijkt in de huidige situatie crucialer: foto’s maken, keuzes 
maken, beelden maken die in het ‘universum van illusies’ 
wellicht een verstoring betekenen.
Passing the Information van .Gerald van der Kaap werd in 
2002 uitgegeven bij Uitgeverij Duizend & Een, Admiraal 
de Ruyterweg 139, 1056 EZ Amsterdam (020/689.04.94; 
info ©uitgeverij 1001.nl; www. uitgeverij 1001 .nl). ISBN 90- 
71346-32-3. (Sven Lütticken)

ALEXANDER ALBERRO. CONCEPTUAL ART AND 
THE POLITICS OF PUBLICITY. De conceptuele kunst 
werd al enkele jaren na haar ontstaan als mislukt beschouwd. 
In 1972 beschreef critica Lucy Lippard teleurgesteld hoe de 
pure ideeënkunst van de late jaren zestig en het begin van 
de jaren zeventig verworden was tot een commercieel suc
cesvolle stroming: de 'gedematerialiseerde' kunstwerken en 
talige concepten bleken net zo goed verhandelbaar als tradi
tionele kunstobjecten. De meeste kunsthistorici die zich de 
afgelopen decennia met de conceptuele kunst hebben 
beziggehouden, hebben zich bij Lippards pessimistische 
diagnose aangesloten. Zo niet Alexander Alberro, die er in 
Conceptual Art and the Politics of Publicity van uitgaat dat 
de conceptuele kunst vanaf het begin met de grondbeginse
len van commercie en publiciteit verweven was. Vanuit 
Alberro's optiek hoeft de uiteindelijke commodificatie dus 
geen mislukking te impliceren.
Alberro is beïnvloed door de socioloog Pierre Bourdieu, die 
het belang van publiciteit en vernetwerking (sociaal kapi
taal) voor de productie en waarneming van kunst erkende. 
Daarnaast zijn het vooral de ideeën van Jean Baudrillard die 
Alberro’s visie op conceptuele kunst hebben geïnspireerd. 
Volgens Baudrillard had zich in dé hoogkapitalistische cul
tuur een fundamentele omslag voltrokken van object naar 
informatie. Deze Omslag, zo stelt Baudrillard in diverse tek
sten, werd gekenmerkt door een explosieve groei van de 
reclame-industrie, waardoor publiciteit en informatie
voorziening uiteindelijk doel op zich waren geworden. Waar 
de publiciteit vroeger diende om een product aan de man te 
brengen, was zij nu medium én product.

1. adopted from L, itself borrowed from 
Gr idea a concept, derives from Gt ide^t 
(s id), to see, for L has derivative LL 
adj archetypal, ideal, whence EF-F idéal 
and E ideal, whence reap F idia^ane andE 
ideidism, also resp''-liste and ided^a:, and, 
further, MBser ^Êhar. L idea becomes 
MF-F idée, with cIP. afxeides,adoptede 
by E Francophiledd.ka has ML. derivetia 
^idedre, pp "idetusepEthePhiln idetum,a 

thing that, intheë MMhersto the idea of it» 
whence ‘to iddiim an idca.

Ay '

Joseph Kosuth in Newsweek, 29 juli 1968, foto: Lawrence Fried

Alberro’s these luidt dat de conceptuele kunst fundamenteel 
gekenmerkt is door deze paradigmawisseling van object naar 
teken. Om die stelling te onderbouwen, dook de auteur in 
de privé-archieven van organisator Seth Siegelaub en de 
kunstenaars die hij vertegenwoordigde (waaronder Robert 
Barry, Lawrence Weiner en Joseph Kosuth). De figuur 
Siegelaub blijkt een uitstekende casestudy op te leveren: zo 
had hij van 1964 tot 1966 nog een eigen ruimte waar hij 
avant-gardekunst naast Aziatische wandtapijten (!) tentoon
stelde en verkocht. In de daaropvolgende tijd opereerde hij 
vanuit zijn appartement/kantoor, waar hij de publiciteit voor 
een selecte groep kunstenaars verzorgde, onder meer met 
behulp van direct-mail campagnes. De paradigmawissel van 
object (kunst) naar teken (publiciteit) kan niet mooier wor
den aangetoond.
Bekend is dat Siegelaub aan het einde van de jaren zestig 
enkele catalogi produceerde die zowel het kunstwerk als de 
tentoonstelling vervingen. De catalogus, die normaal infor
matie verschaft over het kunstwerk en de tentoonstelling, 
werd zelf primaire informatie. De publiciteit verdrong het 
object en werd dus doel op zich. Alberro besteedt echter 
ook aandacht aan de minder bekende activiteiten van 
Siegelaub, zoals zijn slimme pogingen om het bedrijfsleven 
voor de conceptuele kunst te interesseren. Conceptuele kunst 
hang je niet zo makkelijk in de directiekamer, dus moest 
Siegelaub nieuwe marketingstrategieën bedenken; hij be
stookte diverse multinationals met brochures waarin vooral 
de noviteit van de conceptuele kunst werd aangeprezen. 
Moderne bedrijven moesten inzien dat de aanschaf van deze 
vernieuwende kunst hun imago ten goede kwam. Zoals 
Siegelaub het formuleerde: “The contemporary corporation 
has much to gain from the identification with the positive 
virtues the Arts possess.”
In de conceptuele kunst die door Siegelaub werd verdedigd, 
leest Alberro eenzelfde commerciële en publicitaire tendens. 
Zelfs Joseph Kosuth — die meestal wordt opgevoerd als de 
strenge theoreticus van de beweging - Wordt door Alberro 
als een handige pr-man geportretteerd die een groot deel 
van zijn tijd besteedt aan de publiciteit rondom zijn werk. 
Bijna iedere nacht begaf Kosuth zich als een Warhol look-a- 
like in het New Yorkse culturele uitgaanscircuit, om zoveel 
mogelijk mensen warm te maken voor zijn werk; hij schreef 
lovende recensies over het werk van gelijkgestemden (om 
de status en erkenning van de conceptuele kunst in het alge
meen te verhogen), maar was evenmin beroerd om zichzelf 
aan het woord te laten, in fictieve zelfinterviews met de 
onbestaande criticus Arthur R. Rosé. In zijn werk zelf maakte 
Kosuth steeds meer gebruik van de media. Zijn bekende 
woordenboekdefinities werden nog als traditionele schilde
rijen aan de muur getoond, maar vanaf 1968 maakte hij voor 
zijn serie Second Investigations gebruik van met gesponsord 
geld gekochte advertentieruimte in tijdschriften en kranten, 

op treinen, bussen en op televisie.
De kracht van Alberro’s boek is dat deze hang naar publici
teit niet denigrerend wordt benaderd, maar zonder meer als 
significant wordt gezien voor de ontwikkeling van de 
conceptuele kunst en eigenlijk voor de gehele cultuur van 
dat moment. Alberro maakt duidelijk dat het einde van de 
jaren zestig wordt beheerst door een utopisch vertrouwen in 
de emancipatorische en politieke betekenis van informatie
voorziening en publiciteit. Informatie is macht, zo stelde Seth 
Siegelaub; die gedachte sloot aan bij de opvatting van de 
conceptuele kunst dat de kern van het kunstwerk gelegen was 
in de idee. In tegenstelling tot gewone kunstobjecten kunnen 
ideeën snel en goedkoop over de hele wereld worden ver
spreid. Global communication was het politieke ideaal en alle 
nieuwe media konden daar een steentje toe bijdragen. Uit- 
eindelijk zou deze ontwikkeling een mondiale democratise
ring van de kunst mogelijk maken; zelfs de muren tussen 
kunstenaar en publiek zouden verdwijnen, want — zo ver
klaarden Marshall McLuhan en Quentin Fiore euforisch naar 
aanleiding van de uitvinding van de fotokopieermachine - 
iedereen kon zijn eigen kunst produceren: “Take any books 
on any subject and custom - make your own book by simply 
Xeroxing a chapter from this one, a chapter from that one 
- instant steal!”
Doordat Alberro aandacht schenkt aan dit soort idealistische 
geluiden, is zijn boek een prettige tegenstem in de receptie 
van de conceptuele kunst, die meestal als een serene ideeën
kunst wordt opgevoerd, waarvan elk commercieel trekje een 
teken van recuperatie en mislukking zou zijn. Helaas moet 
de lezer vrij goed op de hoogte zijn om de draagwijdte van 
Alberro's bijdrage te vatten; de auteur heeft immers niet de 
moeite genomen om zijn werk te situeren ten aanzien van 
eerdere interpretaties in het veld. Dat is jammer, want zon
der dit kader geeft Conceptual Art and the Politics of 
Publicity op zijn beurt een wat eenzijdig beeld van de 
conceptuele kunst. Niet alle kunst van het einde van de ja
ren zestig maakte zo gretig gebruik van de media en de pu
bliciteit, of ging er zo probleemloos in op; er was ook veel 
kritiek op de massacultuur, op de groei van de consumptie
cultuur en de reclame. Daarnaast was veel conceptuele kunst, 
met name in Europa, zeer ironisch over de wijze waarop de 
kunstwereld meedraaide in deze commerciële wereld. Het 
was interessant geweest wanneer Alberro zijn degelijk on
derzoek naar de New Yorkse kunstwereld rond Seth 
Siegelaub had geconfronteerd met werk dat rond diezelfde 
tijd werd geproduceerd door bijvoorbeeld de Britse groep 
Art & Language of de Belgische kunstenaar Marcel 
Broodthaers. Deze Europese tak van de conceptuele kunst 
had de publicitaire tendens van het kunstobject waarschijn
lijk wat afgezwakt, maar Alberro’s interpretatie wel meer 
reliëf gegeven.
Conceptual Art and the Politics of Publicity van Alexander 
Alberro werd in 2003 uitgegeven bij The MIT Press, 
Fitzroy House, 11 Chenies Street, London WC1E7EY (020/ 
73.06.06.03; info@hup-mitpress.co.uk; www.mitpress.mit.edu). 
(Margriet Schavemaker)

MIWON KWON. ONE PLACE AFTER ANOTHER. 
Site-specificity is ongetwijfeld een van de belangrijkste 
modewoorden van het hedendaagse kunstdiscours. In be
schrijvingen van kunstenaarsprojecten, recensies, catalogus
teksten, persteksten en zelfs in beursaanvragen duikt het 
begrip voortdurend op. Waar de term site-specific oorspron
kelijk betrekking had op artistieke interventies die de 
fysieke condities van een concrete plaats in de productie, 
presentatie en receptie van het werk opnamen, wordt de term 
vandaag toegepast op de meest uiteenlopende ondernemin
gen. Niet alleen kunstwerken, ookmuseumtentoonstellingen, 
architecturale installaties of stadsfestivals worden door kun
stenaars, curatoren, critici of beleidsmensen site-specific 
genoemd. Afgezien daarvan is de term volledig verbasterd. 
Vandaag spreekt men niet enkel over sitespecifieke, maar 
ook over sitegevoelige, sitebewuste, siteverbonden en zelfs 
siteontyankelijke projecten. Terwijlde esthetische en poli
tieke motivaties van het begrip volledig zijn uitgehold, is de
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tieke motivaties van het begrip volledig zijn uitgehold, is de 
artistieke én institutionele toepasbaarheid ervan totaal ge
worden. Dat een project zijn context reflecteert, maakt het 
per definitie geloofwaardiger. Bovendien hoeven curatoren 
dankzij dit begrip niet krampachtig op zoek te gaan naar een 
thema: ze kunnen altijd aan de kunstenaar vragen om ‘plaats
gebonden’ werk te creëren - betekenis gegarandeerd.
In het boek One Place After Another: Site-specific Art and 
Locational Identity schrijft Miwon Kwon deze spraakver
warring niet toe aan het afnemende potentieel van een artis
tieke strategie, maar aan de conceptuele beperkingen van 
het bestaande begrip. De terminologische weelde is juist het 
resultaat van de pogingen van kunstenaars, critici, historici 
en curatoren om met die beperktheid af te rekenen - om de 
relatie met de plaats en het kritisch vermogen van 
plaatsgebondenheid te herijken. Volgens Kwon fungeert het 
begrip site-specificity als een ‘strijdtoneel’ waar tegenstrij
dige visies op de notie van plaats en de verhouding van kunst 
met plaatsen, ter discussie staan. De begripsverwarring wijst 
op de complexiteit van de problematiek. Zij bewijst vooral 
dat de relatie van kunst met een plaats - in het museum of in 
de publieke ruimte - nooit vanzelfsprekend is. Het boek geeft 
dan ook geen sluitende definitie van plaatsgebondenheid, maar 
ontrafelt de complexiteit van de hele problematiek door een 
rigide analyse van de diverse standpunten door te voeren. 
Kwon stelt om te beginnen dat site-specificity geen genre, 
maar een concept is. Dat is de sleutel tot haar betoog over 
kunst en de plaats van die kunst in de publieke, gepolitiseerde 
ruimte. In navolging van Rosalyn Deutsche’s Evictions. Art 
and Spatial Politics situeert ze site-specificity binnen het 
esthetisch en cultureel discours over stad en urbaniteit. Te
genwoordig zoekt de kunst om tal van redenen de publieke 
ruimte op, redenen die nauwelijks meer iets te maken heb
ben met de kritische ambitie van weleer om de relatie met 
de institutionele context ter discussie te stellen. In talloze 
projecten van ‘kunst in de openbare ruimte’ past de kunst in 
agenda’s die te maken hebben met stadsvernieuwing, 
stadsverfraaiing, culturele identiteit of zelfs sociale regene
ratie. Veel stadstentoonstellingen zijn zonder meer exponen
ten van stadsmarketing. De esthetische en institutionele in
zet is dus verdwenen; de huidige site-specific praktijken 
hebben echter wel sociale en politieke implicaties.
Dat kunst voor dergelijke ondernemingen wordt ingezet, 
is volgens Kwon te danken aan de autoriteit die ze zelf 
heeft opgebouwd. In een uitstekende genealogie overloopt 
Kwon in de eerste twee hoofdstukken de ontwikkeling die 
deze artistieke praktijken sinds de late jaren zestig hebben 
doorgemaakt. Zij onderscheidt drie paradigma’s: het feno
menologisch begrip van de plek bij minimal art, de 
sociaal-institutionele notie van de institutionele kritiek en 
het discursieve begrip van de hedendaagse praktijk. De band 
van het kunstwerk met een plek wordt vandaag niet meer in 
termen van fysieke, ruimtelijke karakteristieken of van in
stitutionele condities gedacht; de plek wordt nu als een 
discursieve constructie gezien, een platform van kennis, in
tellectuele uitwisseling en cultureel debat. Kunstenaars gaan 
aan de slag op de meest uiteenlopende alledaagse plekken 
- zoals hospitalen, hotels, scholen, kerken of supermarkten — 
en laten zich door tal van wetenschappelijke disciplines in
spireren - antropologie, sociologie, literaire kritiek of poli
tieke theorie. Elk thema kan als ‘plaats van publieke inter
ventie’ fungeren. Kunstenaars profileren zich als leveran
ciers van een soort esthetische service - als bemiddelaar, 
opvoeder, coördinator of zelfs ambtenaar - aan instituten, 
stedelijke of gouvernementele instanties. De discursivering 
van het begrip ‘plaats’ heeft bovendien geleid tot een nieuw 
kunstenaarstype: de kunstenaar-etnograaf. Kunstenaars ont
wikkelen persoonlijke en subjectieve methoden om plek
ken te onderzoeken of ‘in kaart te brengen’. Zij worden steeds 
vaker uitgenodigd om met hun specifieke expertise een werk 
te maken ‘op maat’ van de context - een instituut, stad of 
buurt.
Vanuit dit historisch referentiekader analyseert Kwon ver
volgens de diverse varianten van site-specificity. In het derde 
en vierde hoofdstuk ontleedt ze de agenda’s van zowel de 
klassieke 'plazakunst' als de sociaal geëngageerde new genre 
public art - zo genoemd naar een boek van Suzi Gablik. 
Vooral Kwons analyse van laatstgenoemde praktijk is erg 
overtuigend. De kunstenaar treedt hier meer dan ooit op als 
een esthetische bemiddelaar; het ‘publiek’ - bij voorkeur een 
minderheid of een gemarginaliseerde groep - wordt actief 
betrokken in de conceptualisering en de productie van het 
artistieke project. Een maatschappelijk thema - huisvesting, 
aids, racisme, tewerkstelling - dat deze gemeenschap zou 
binden, fungeert doorgaans als uitgangspunt. De site van de 
ingreep is dus geen fysieke ruimte of geografische plaats, 
maar een sociaal netwerk, een ‘gemeenschap’'. Op die laat
ste notie richt Kwon haar kritiek. Dergelijke projecten ver
binden een vaak artificieel benoemde gemeenschap met een 
thema dat bepalend zou zijn voor haar ‘identiteit’ ; het ge
volg is dat de maatschappelijke stigmatisering waarop deze 
projecten kritiek willen leveren, niet gepareerd wordt maar 
juist versterkt. In hun drang om voor een maatschappelijke 

groep te ‘bemiddelen’, loochenen ze het complexe weefsel 
van bemiddelende processen waaruit identiteit ontstaat. Iden
titeit is immers heterogeen en instabiel, komt via voortdu
rende onderhandeling tot stand en is niet onlosmakelijk ver
bonden met een bepaalde plek. Volgens Kwon moeten artis
tieke interventies in de publieke ruimte dan ook elke con
structie van een samenhangende gemeenschap problemati
seren en herdefiniëren. Alleen een gemeenschap die haar 
eigen legitimiteit ondervraagt, is volgens haar legitiem. An
dere ‘constructies’ van saamhorigheid berusten per defini
tie op een nostalgisch verlangen naar een pre-urbaan be
staan zonder vervreemding, bemiddeling of geweld. Geen 
wonder dat Kwon vervolgens zelf met een nieuw paradigma 
op de proppen komt: collective art praxis in plaats van 
community-based art. Deze collectieve kunstpraktijk vraagt 
van elke deelnemer dat hij of zij zich voortdurend bewust is 
van het feit dat alles ‘geconstrueerd’ en ‘bemiddeld’ is: de 
samenstelling van het collectief, de (lokale) identiteit, de 
plaats, de inbreng van de kunstenaar en de inmenging van 
het (opdrachtgevend) museum of instituut. Een coherente 
representatie van de groepsidentiteit of van de-plek wordt 
voortdurend opgeschort en in vraag gesteld.
Kwon waarschuwt terecht voor het gevaar van een roman
tische identificatie met de kunstenaar als ‘nomadisch cultu
reel werker’; De kritische site-specific kunstenaar mag dan 
onzekerheid en ambiguïteit als kwaliteiten beschouwen, voor 
andere bevolkingsgroepen zijn deze ‘kwaliteiten’ juist een 
bron van onzekerheid en onbehagen. De verheerlijking van 
het gealiëneerde en gefragmenteerde in deze praktijk neigt 
soms naar het perverse en narcistische. Tegelijk kan de po
pulariteit van site-specificity ook als een compensatie wor
den beschouwd voor het steeds meer generieke en inwissel
bare karakter van maatschappelijke ruimtes. Kunst in de 
publieke ruimte moet dan met ‘plekgebonden’ prestaties de 
culturele specificiteit of uniciteit van een plaats, milieu of 
stad in de verf te zetten. Kunst moet opnieuw het ‘verschil’ 
maken. Een kritische plaatsgebondenheid erkent echter de 
dubbelzinnigheid Van haar positie, die balanceert tussen het 
nostalgisch verlangen naar een gewortelde, locale identiteit 
en de antinostalgische omarming van een nomadische en 
fluïde subjectiviteit. Het bemiddelende concept dat Kwon 
hier naar voren schuift, is the wrong place. Elke verbonden
heid met een plek - elk ‘thuisgevoel’ - is een constructie. 
De actuele inzet van plaatsgebonden kunst bestaat er vol
gens Kwon dan ook in om de relationele specificiteit van 
een plek bloot te leggen: wat betekent het voor deze of gene 
persoon of gemeenschap om zich voor korte of langere duur 
hier en niet daar te bevinden. Jammer genoeg geeft Kwon 
hier geen voorbeelden van. Het blijft bij een open voorstel. 
Het valt af te wachten of de kunst erin slaagt om deze ver
houding tot de plaats vorm te geven; de wijze waarop ze 
zich tot op dit moment laat instrumentaliseren, wekt alvast 
weinig hoop.
One Place After Another. Site-Specific Art and Locational 
Identity van Miwon Kwon werd in 2002 uitgegeven bij The 
MIT Press, Fitzroy House, 11 Chenies Street, London 
WC1E 7EY (020/73.06.06.03; info@hup-mitpress.co.uk; 
www.mitpress.mit.edu). (Wouter Davidts)

Nieuwe Publicaties

■ Alternative Art New York 1965-1985, red. Julie Ault, 
University of Minnesota Press - The Drawing Center, 
Minneapolis - New York, 2002. ISBN 0-8166-3794-6
• Louise Bourgeois, red. Robert Storr, Phaidon Press, 
London, 2003. ISBN 0-7148-4122-6
■ Bridge the Gap?, red. Miyake Akiko en Hans Ulrich 
Obrist, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2003. 
■ Koen Broucke, Onvoltooide levenbeschrijvingen (1997- 
2003), Ubicumque, Berchem, 2003.
■ Maurizio Cattelan, red. Francesco Bonami, Phaidon Press, 
London, 2003. ISBN 0-7148-4306-7
■ Clément Chéroux, Fautographie. Petite histoire de l'erreur 
photographique. Editions Yellow Now, Crisnée, 2003.
ISBN 2-87340-173-7
■ Arnaud Claass, L’image décentrée. Un journal Septembre 
1999-Mai 2001, Editions Yellow Now, Crisnée, 2003. 
ISBN 2-87340-172-9
■ Corporate Mentality, red. John Kelsey en Aleksandra Mir, 
Lukas & Sternberg, New York, 2003. ISBN 0-9711193-1-7 
■ Democratic Design: The Lectures, Casco, Utrecht, 2003. 
ISBN 90-9016632-7
■ Carl Einstein, Georges Braque, Editions La Part del’ Oeil, 
Brussel, 2003. ISBN 2-930174-31-5
■ Ryan Gander, Appendix, Artimo, Amsterdam, 2003. 
ISBN 90-75380-60-7
■ Isa Genzken, Der Spiegel 1989-1991, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2003.
ISBN 3-88375-645-8
■ Isa Genzfien, Werkverzeichnis Bd. II. 1992-2003, Verlag 
der Buchhandlung Walther König, Köln, 2003.
ISBN 3-88375-688-1
■ Jean-Luc Godard, The Future(s) of Film, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2003.
■ Michel Guérin, Nihilisme etmodemité. Essai sur la sensibilité 
des époques modernes de Diderot à Duchamp, Editions Catherine 
Chambon, Nismes, 2003. ISBN 2-87711-253-5
■ Steven Heller, Merz to Emigre and Beyond, Avant-Garde 
Magazine Design of the Twentieth Century, Phaidon Press, 
London, 2003. ISBN0-7148-3927-2
■ Information Is Alive. Art and Theory on Archiving and 
Retrieving Data, red. Joke Brouwer en Agen Mulder, NAi 
Uitgevers - V2, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-310-9
■ Jahresring 49. Jahrbuch für Moderne Kunst. Der Hund 
istfiir die Hyane eine Kolanuss. Zeitgenössische Kunst und 
Kultur aus Afrika, red. Clara Himmelheber, Marjorie Jong
bloed en Marcel Odenbach, Oktagon Verlag, Köln, 2002. 
ISBN 3-89611-103-5
■ Pierre Klossowski, Maurice Blanchot, Decadence of the 
Nude, Black Dog Publishing, London, 2002.
ISBN 1-901033-62-7
• Petran Kockelkoren, Techniek: kunst, kermis en theater, 
NAi Uitgevers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-235-8
■ Jean-Charles Massera, Sex, Art and the Dow Jones, Lukas 
& Sternberg, New York, 2003. ISBN 0-9671802-9-5
■ Yves Michaud, L’art à l état gazeux. Essai sur le triomphe 
de l’esthétique, Editions Stock, Paris, 2003.
ISBN 2-234-05555-5
■ No Ghost Just a Shell, red. Emily Mast, Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno, Verlag der Buchhandlung Walther König - Van 
Abbemuseum, Köln-Eindhoven, 2003. ISBN 3-88375-664-4 
■ Manfred Pernice, Die dritte Dimension, ted. Kapser König 
en Angelika Nollert, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln, 2003. ISBN 3-88375-525-7
• Roger Pouivet, L’oeuvre d’art à l’âge de sa mondialisation, 
La Lettre Volée, Brussel, 2003. ISBN 2-87317-190-1
■ Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary 
History, red. Jack Flam en Miriam Deutch, University of 
California Press, Los Angeles, 2003. ISBN 0-520-21503-6 
■ Madeleine Steigenga, Dirk van den Heuvel en Jaap van 
Triest, Lessen: Tupker/Risselada. Dubbelportret van het Ne
derlands architectuuronderwijs 1953-2003, Uitgeverij SUN, 
Amsterdam, 2003. ISBN 90-5875-0515
■ De magnetische tijd. Videokunst in Nederland 1970-1985, 
red. Jeroen Boomgaard en Bart Rutten, NAi Uitgevers - 
Montevideo, Rotterdam - Amsterdam, 2003. '
ISBN 90-5662-298-6
■ Gordon Matta-Clark, red. Corinne Diserens, Phaidon 
Press, London, 2003. ISBN 0-7148-3916-7
■ Richard Prince, red. Rosetta Brooks, Phaidon Press, 
London, 2003. ISBN 0-7148-4164-1

Coördinatie: Dirk Piiltau
Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, FredieFloré, 
Femke Glas, Steven Jacobs, Kees Keijer, Sven Lütticken, 
David Nolens, Margriet Schavemaker, Lieven Van Den 
Abeele, Dries Vande Velde, Bart Verschaffel.
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. .. 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- 
mentvoor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaars) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de. 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Cultuurcentrum Aalbeke
Aalbekeplaals - 8511 Aalbeke
© 056/40.18.92 - ma-vr 9-12u 13u30- 
16u
• Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
5/6] • Wouter Jamees - fotografie [7 tot 
26/6]>LucilleFeremans-fotografie[28/ 
6 tot 4/9]

Aalst

■ Galerie Denise Van De Velde 
Tragel 7- 9300Aalst
<1)053/70.04.65-wo-zal4u30-48u
► LieveD’Hondt, Francis Denys [tot 14/6] 
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
©053/71.06.46 - do-w 14-19u
• "Freshfresh" - Wolfgang Ellenrieder, 
Martijn Schuppers - schilderijen [tot25/5] 
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 

053/41.37.89
do-za 14-18u zo 10u30-13u30
• Félix Hannaert, Hernandez-Fernandez 
[tot 17/5] > “Reflux n”-NCNP(VanRid 
jog Brs. & Sir Boaliver)/”The PiiBii- 
project" - P. De Backer [1 tot 29/6] 
■ Netwerk!
Houtkool - 9300Aalst 
0053/70.97.73 - wo-za 14-18u
• “New. Groepstentoonstelling" - HAP, 
Clémentine Roy, Kristof Van Gestel, 
KoenraadDedobbeleer,GoeleDeBmyn, 
DerkThijs. Gerry Clara, HansVerhaegen, 
Goddy Leye [tot 7/6]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
0053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zp 14-17u
• Achiel Hutsebaut [tot 7/6]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraai40- 2018Antwerpen 
003/216.30.28- wo-za 14-18u 
►“Sugar&SpicePartr’-AndrewWebb, 
GuillaumeBijl, Kris Vleeschouwer,Guy 
Rombouts, Perry Roberts, Philippe 
Aguirre y Otegui, Fred Michiels, Enk 
Nerinckx... [tot 24/5]
■ Art Forum galerie
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen 
003/234.21.60 - ma-vr 10-16u30 
► Mark Boekaert, Lode Tibos [tot 12/6]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 
003/226.79.53 - zo 14-18u
►Gabriel Kousbroek-tekeningen [tot 19/5]

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
003/233.13.45 - do-zo 13u30-18u 
► “Raaf - Zeno - Veer” - Jan Vanriet [tot 
22/6]
■ deSingel Internationaal kunst
centrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen 
003/248.28.28 - di-zp 14-18u 
► “The City as Loft” - Kees Christiaanse 
Architects & Planners [tot 15/6] 
■ Elzen veld
St-Jorispoortstraat27b-2000Antwerpen 
003/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30 
►RafQeeremans,Roqué, AntonioMaya 
[tot 25/5] • ‘Tussen lijn ai woord” - 
Marleen de Crée-Roex [tot 15/6]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 
003/289.84.58 - di-zp ll-18u 
►“Belgianomads”-SebastianSchutyser, 
Stephan Vanfleteren & Robert Huber, 
BartMichiels, Wouter Demytta[tot 6/6]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen 
003/231.90.56-wo-za 14-18u 
► Cris Brodahl [tot 28/6] 
■ Galerie Baudelaire 
Sint-Paulusstraat41 - 2000Antwerpen 
003/227.26.40-za!4-18u
► “Fantomen en karakters” - Paul Over
dijk - fotografie [ 18/5 tot 28/6]
■ Galerie Jos Jamar
De Burburestraat2A - 2000Antwerpen 
003/238.68.75 - wo-za 14-18u 
► “Pre-Columbiaanse kunsf ’ [tot 25/5] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018Antwerpen 
003/247.24.19- ma-vr 9-17u zo 14-17u 
► “Stalking Hieronymus” - Hans 
Vandekerckhove - schilderijen [tot 13/6]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
003/237.11.27- di-vr 10-18uzal2-18u 
* “Dirty” - Joe Scanlan [tot 28/6] 
■ KN 10
Korte Nieuwstraat10-2000Antwerpen 
0014/41.46.48 - do za-zp 14-17u 
► Tewodrof Hagof [tot 15/6]
■ Koningin Fabiolazaal 
Jezasstraat28 - 2000Antwerpen 
003/240.64.30 - di-zp 10-17u
► “Mar’ a. 5 Marokkaansekunstenaressen” 
- Yto Barrada, Ikram Kabbaj, Jamila 
Lamrani, Najia Mehadji, Batoul s'Himi 
[tot 10/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen
Leopold de Waelplaats -2000Antwerpen 
003/238.78.09 - di-zp 10-17u
► "FreeSpace 09” - Michael Van Den 
Abeele [24/5 tot 29/6] ► “Fatale vrouwen 
1860-1910”[I7/5totl7/8]»“FreeSpace 
10” - James Beckett [12/7 tot 24/8]
■ Koraalberg Art Gallery 
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30 - do-za 13-18u
► Joe Duggan, Katrien Vermeire, Jem 
Southam, Greet Vlegels - fotografie [tot 
24/5] • Anton Cotteleer [29/5 tot 28/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstmat 71 - 2018 Antwerpen 
003/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u 
• Jozef en Jenne Lucas, Nicole Hantson 
- schilderijen, sculpturen [tot 22/5] ► 
Hans Beers - tekeningen [6 tot 26/6] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018Antwerpen 
003/238.81.66- do-za 13-17u 
► "Dell'azzurro silenzio inquitum” - 
Bogaert, Eneman, Meers, Kemper [16/5 
tot 28/6]
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationale straat28 - 2000Antwerpen 
003/470.27.70-
"Hedendaags Marokko” - Nouredine 
Amir, Shirin Neshat/”Welcome in 
Belgium” - Charif Benhelima - fotogra
fie [tot 8/6] ► “Patronen” - Balenciaga, 
Pierre Cardin, Ann Demeulemeester, 
Jean-Paul Gaulthier, Romeo Gigli, 
Vivienne Westwood... [tot 10/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60 - di-zp 10-17u 
► "Collectiepresentatie met werk van 
Wilhelm Sasnal, Bojan Fajfric en Gert 
Robijns” [tot 18/5] ► "Werkelijkheids- 
horizonten” - Oleg Kulik, Konstantin 
Zvezdochotov, Sergey Bratkov, Dmitri 

Gutov, Irina Korina, Nina Kotei, Georgi 
Pervov... [tot 1/6] ► "Panamarenko 
Multiples 1966-2003” [21/6 tot 31/8] 
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
003/827.13.50- di-zo 10-20u 
► Luc Deleu [8/6 tot 14/9]

■ Panamarenko
Antwerpse Luchtschipbou w
Karel Geertsstraat 2B- 2140 Antwerpen 
003/216.93.90 - di-zp 10-18u
► “Bing II en andere werken” [25/5 tot 
31/8]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai31 -2000Antwerpen 
003/237.20.19 - vr-za 13-18u 
► “Lost in Space. 365 exemplaren” - 
Geert Goiris [tot 24/5] 
•Rubenshuis
Wapper9-11 -2000Antwerpen 
003/201.15.55 - di-za 10-16u45 
‘Tekenen en rekenen” - Panamarenko 
[25/5 tot 31/8]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
003/248.08.45 - do-za 14-18u 
> “Through the Looking Glass” - Karin 
Borghouts [tot 24/5]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 
003/248.08.71 -wo-za 14-18u 
► “Gallery Under Construction" - John 
Bock, Job Koelewijn, Dennis Tyfus, 
Angel Vergara [tot 24/5]
■ Twenty/Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraai88 - 2060Ant
werpen 
003/226.26.20 - do-zo 14-18u 
► Jen Gossé [tot 18/5]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17-di-vr 14-19uza 14-18u 
► Edward Lipski [tot 24/5] ► Ronny 
Detae [29/5 tot 5/7]

Brugge__________________________

•Arentshuis
Dijver 16- 8000 Brugge 
0050/33.35.48 - di-zo 9u30-17u 
► “De Venetianen komen! De eeuw van 
Titiaan 1470-1580. Venetiaanse prenten 
uit de renaissance” [tot 25/5] ► “Met 
Brangwyn op reis” [13/6 tot 28/8] 
■ De Bond (Cultuurcentrum Brugge) 
Buiten de Smedevest 1 - 8000Brugge 
0050/44.30.40 - di-zo 9u30-17u30
• Andrew Tshabangu [2/7 tot 31/8] 
• 
Dijver 12 - 8000 Brugge 
0050/33.99.11 - dagelijks 9u30-17u
• “Hommage aan Tony Herbert met 
werk van Edgar Tytgat” [25/6 tot 31/8]
■ Hans Memlingmuseum
Mariastraat/Zonnekemeers - 8000 
Brugge
0050/44.66.44 - di-zo 10-17u 
► Santu Mofokeng [2/7 tot 21/8]

Brussel

■ Archetype
Barthélémylaan 20-1000Brussel 
002/514.21.01 - wo-za 14-18u 
► “MD.: The Metropolitan Diamond of 
Europe” - Jef Cornelis, Griet Dobbels, 
Christoph Fink, Lucas Jodogne, Jan 
Kempenaers, Els Opsomer,... [tot 28/6] 
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090Brussel 
002/424.24.12 - do-zo I4-19u
► “Particules élémentaires. Sculpturens, 
installations et bijoux contemorains. 
AcquisitionsdelaCommunauté française 
1993-1998” [tot -/6]
•Atomium

Eeuwfeestlaan -1020Brussel 
002.475.47.77-
"Charleblitz" - Charlemagne Palestine 
[tot 31/12]
■ BOZAR-PaleisvoorSchonel Kunsten 
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 
002/507.82.00- di-zo 10-18u
► “Sociale huisvesting naar het museum” 
[tot 1/6] ► “Revolution/Restoration 01; 
ParanoidCriticalTransformationMethod"' 
- Christophe Terlinden & Nico Dockx, 
SvenAugustijnen.FareedArmaly Jacques 
Charlier, Jef Geys, Michael Asher, 
Multitudes... [tot8/6]DDavidGoldblatt. 
Fifty-One Years 1948-1999” - fotografie 
[totl5/6]>“Position”-PeterDownsbrough 
[25/6 tot 7/9] ► “Prijs Jonge Belgische 
Schilderkunst 2003” [25/6 tot 7/9] » 
"Africalia: Transfer(t)s” [21/6 tot 14/9] 
■ Center for Contemporary Non
Objective Art
O.L.V. Van Vaakstraat2 -1000Brussel 
002/502.69.12 - vr-zo 14-18u
► Steve Kaspar, Hans W. Koch [17/5 tot 
13/7]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060Brussel 
002/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
► “Into the Mouv" - Doron Chmiel, 
Karim Ben Naceur, Philippe Lecoeur/ 
"Calli-graff' [tot 25/5]

■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
002/735.05.31 
ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u 
► Sue Williamson [tot 14/6]
■ Centrum van het Beeldverhaal 
Zandstraat20 -1000Brussel 
002/219.19.80 - di-zo 10-18u 
►“Africalia. Transferts”PascaleMarthine 
Tayou, Keith Piper, Godfried Donkor, 
Bili Bidjocka... [21/6 tot 14/9] ► "Tekst- 
balonnetjes uit Afrika” [3/6 tot 28/9]
■ Cotthem Gallery
Grote Markt 16 -1000 Brussel 
002/503.28.75 - wo+do+za-zp ll-13u 
12-19uvrll-13ul4-22u
► “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 [tot 30/5]
■ De Muelenaere & Lefevere Art 
Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
0058/51.47.57- di-vr 14-18u 
► Emile Salkin - schilderijen, tekeningen 
[tot 23/5]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 - 106Ö Brussel 
002/538.42.20 - di-zo 13-18u
► "Sirtaki 123”-Olivierlhieffry [tot 15/6] 
■ Felix Happark
Waversesteenweg510-514-1040Brussel 
002/734.84.43
ma-vr 10-18 za-zp ll-18u
» “Beeld in park 2003” [24/5 tot 15/9]
■ Galerie Artiscope
St-Michielslaan 35 -1040Brussel 
002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u 
► Peter Blake [tot 23/5] 
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d'Art- 
Artothèque
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
0 02/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30 za 9u30-17u
► "Point(s) de vue; Paysage fl” - Viviane 
Cangeloni, Jocelyne Coster, Vincent 
Delrez, Anne DeRoo, Claire Mambourg, 
Michel Mineur, Marie Uleyn... [tôt 24/ 
5]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190-lOOOBrus- 
sel 
002/514.10.10 - do-za 14-18u30 
► “I Agree. Cloning Humans Is 
Disgusting” - Pierre Bismuth [tot 17/5] 
■ Galerie Meert Rihoux 
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
002/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
► Inaki Bonillas [16/5 tot 12/7] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000 Brussel 
002/542.11.12 - di-za 12-19u 
► “Gallery Artists” [tot 28/6] 
■ Galerie Paolo Boselli 
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
00477/20.50.52 - za-zp 14-18u 
►“C«isultalionArea”[totl6/5]>“Gong” 
- Paolo Piscitelli [17/5 tot 27/7] 
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
002/538.08.18 - di-za 14-19u 
► Jean-Luc Moerman [tot 17/5] 
■ Galerie Vedovi 
Waterioolaan 11 -1000Brussel 
002/513.38.38 
di 14-18u wo-za ll-18u 
► Alberto di Fabio [tot 15/6] 
■ Gemeenschapscentrum 
De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel 
002/512.34.25- di-zo 12-18u 
• “Kunstenaars in beweging” - Meschac 
Gaba,AiméNtakiyica,SolyCissé,Gerald 
Dederen, Michel François, Narcisse 
Tordoir... [22/5 tot 6/7] 
•Hallepoort

Zuidlaan -1000Brussel 
002/534.15.18 - di-zo 10-17u 
► “Publicity. Vormgeving en reclame” 
[tot 6/7]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 
002/741.73.00 - di-zo 10-17u 
► “Geschenk van de muzen. Muziek en 
dans in het oude Griekenland” [tot 25/5] 
■ Kunstcentrum Kapel IvanBoondaal/ 
Centre d’Art Chapelle de Boondael 
Oude Lindesquare 10-1050Brussel 
002/662.07.89- wo-za 14-18u 
► Lukasz Kurzatkowski [tôt 25/5] 
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
002/512.02.88 - wo-za 14-18u 
►FilipDenis,DamienDeLepeleire,Lionel 
Estève, Michel François, Steve Kaspar, 
Walter Swennen, Robert Suermondt, 
Benoit Platéus, Xavier Noiret-Thomé - 
tekeningen [15/5 tot 12/7]

■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 
002/226.12.11 - di-zo ll-18uvr H-21u 
► ‘ ‘Abstracties. Een eeuw abstracte kunst 
in Wallonië en Brussel” [tot 15/6] 
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
002/227.34.04 - ma-za 10-18u 
► “Jeu de lettres” - Léon Wuidar [tot 21/ 
6] ► “Cerfs-volants d’artistes” [4/7 tot 
30/8]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat69-1060Brussel 
002/534.56.05- vrl6-20uza-zo ll-18u
• Didier Lange [15 tot 25/5]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050 Brussel 
002/649.86.65 
di-zo 12-18u wo 12-21u
► “De derde dimensie. Architectuur- 
ontwerpen van 1893 totheden" [27/5 tot 
12/10]
■ Plus-Tôt/Te Laat
Middaglijnstraat 23 -1210 Brussel 
002/220.26.62-
“Breekbaarverlangen”-BemanlMulliez, 
Emmanuel Tête [tot 23/5]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
002/250.11.66 
ma-vr 10-17uza 13-17u 
► Gudny Rosa Ingimarsdottir [tot 17/5] 
■ Stad Brussel
Departement Cultuur Henri Simons 
schepen van Cultuur
Grote Markt -1000 Brussel 
002/279.45.10 - di-zp ll-18u 
P"KinMotonaBrussel (Kinshasa warmt 
Brussel op)” [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] ► “Prijs van de jonge 
Belgische design” [6/6 tot 30/8]
■ Verbindungsbüro Nordrhein- 
Westfalen
Michelangelolaan 8 - lOOOBrussel 
002/739.17.75 
ma-do 13-18u vr 13-16u30 
►“ZecheZollverein-vonderZechezum 
europaischen Designzentrum" [23/6 tot 
24/7]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 
002/639.67.30 - di-za 12-18u 
► “New Sculptures & The Woven 
Drawings” - Louise Bourgeois/'My 
Brother’s Gardens” - Hans Op de Beeck 
[tot 31/5] ► “Art Basel” - kunstbeurs [ 18 
tot 23/6]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032Charleroi/
Mont-sur-Marchienne 
0071/43.58.10 - di-zp 10-18u
► “Man Ray intime"P‛Rétrospective
Marcel Lefiancq (1916-1974)”/Mary
Mollo [tot 1/6]

Deinze

■Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
009/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zp 10-12u 14-17u
► Paul Van Gysegem [tot 22/6]

Dendermonde

■ Stadhuis Dendermonde, Ros 
Beiaard zaal
- 9200 Dendermonde
0052/20.26.26 - za 14-19u zp 14-18u
• “Pink Perfection” - Virginie Bailly, 
Jan(us) Boudewijns, Ria Verhaeghe, 
Katrien Vermeire [tot 1/6]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
009/282.77.93 - do-zp 14u-18u 
► “Kleur en licht"' - Sybille Pattscheck - 
schilderijen [tot 22/6 (gesl. 25 tot 31/5)] ► 
Didier Mahieu [6/7 tot 31/8 (gesl. 19 tot 
26/7)] •
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
009/282.51.23
di-vr 13-17u za-zp ll-17u
► “A Dhondt-Dhaenens Deurle 
Exhibition” - Gert Verhoeven [tot 22/6] 
► “Gust. De Smet-Festival. Overzicht 
jaren ’30-’40"/”Focus 3: Michael 
Borremans, Vincent Geyskens, Tina 
Gillen” [6/7 tot 28/9]

Deume

■ Zil vermuseum Sterckshof 
Hoqftvunderlei 160 -2100 Deume 
003/360.52.50 - di-zp 10-17u30
► “Het Antwerps uiltje” [tot 8/6]

Eupen

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700Eupen 
0087/56.01.10
di-vr 10-18u za-zp 14-18u
► “Roger Greisch (1917-1999). Das 
Abstrakte Werk 1943-1995” - schilde
rijen [tot 8/6]

Evergem________________________

■ Cultuurcentrum E vergem 
Weststraat31 - 9940 Evergem 
009/358.51.00
ma-za 8u45-ll-4514-16u
► Karin Borghouts - fotografie [tot 5/6] ► 
Michiel Goessens - fotografie [7 tot 26/6]

Gent 

• - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrouwebmersstraat - 9000 Gent 
009/269.29.10- di-zp 10-17u 
►“Zona.Siberischegevangeniskampen” 
- Carl De Keyzer - fotografie [tot 8/6] ► 
Jean Bilquin/'Fundacion Patagonista" 
[ll/7tot31/8]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5- 9000 Gent 
009/267.99.99-di-zp 9u30-17u 
►“Paul Ibens&Claiœ Bataille,projecten 
en objecten 1968-2002”/’Gustav Beran. 
Ontwerpen in zilver” [tot 9/6] ► 
“Silberkellercollectie”/’Bestekken en 
eetcultuur. Van gotiek tot art deco’7 
’’Change. 25 jaar sieradenontwerp van 
Ruudt Peters” [11/7 tot 28/9] 
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000 Gent 
009/222.00.33 
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30 
► “Modules” - Louis De Cordier - teke
ningen, sculpturen [tot 21/6] 
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent 
009/233.01.91 -
“Een woning voor Diogenes” - Mare 
Goethals [tot 18/5] • ‘The Mapping of 
Psychoanalytical Onto Historical 
Legitimation nr.2”-MarcDeBlieck [24/ 
5 tot 26/6]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent 
009/216.35.95 
di-vr 10-17u za-zp 13-17u
► “Collectie Art en Marge Brussel” [tot 
14/9]
■ Richard Foncke Gallery 
Spijkstraat 1 - 9000 Gent 
009/238.24.90
wo-vr 14-18u za-zp 10-12u3014-18u 
► “Verzamelingen” - Philip Van Isacker 
[tot 9/6]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK)
Citadelpark - 9000 Gent 
009/221.17.03 - di-zp 10-18u 
► “An Arbitrary History” - Cai Guo- 
Qiang [tot 1/6] ► ‘Time Festival: Bruce 
Nauman, The Artof Dying/The Art of 
Living” [tot 8/6] ► “Gelijk het leven is. 
Collectie van het SMAK intra & extra 
muros” [21/6 tot 14/9]
■ Kunst Nu, Vereniging van het 
SMAK.
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
009/222.38.96 - di-zp 10-18u 
► "Warburgballetten" - Koen Theys [tot 
18/5] • Patrick Guns [24/5 tot 29/6]

Harelbeke ___________________________

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke 
0056/71.96.42
► RikHaezebrouck-schilderijen[tot31/5]

Hasselt

■ CLAP (Culturele Informatie en Ac
tueel Prentenkabinet)
Zuivelmarkt44 - 3500Hasselt
0011/22.53.21 -di-vrl2-18uzal4-I7u
► Annemie Van Kerckhoven, Marilou 
Van Lierop [tot 14/6] ► Steven Brouns, 
Job Smeets [20/6 tot 26/7]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 
0011/22.99.31 - di-zp 10-17u
>MamikNeven,Felten-Massinger,Ado 
Hamelrijck [tot 15/6]
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■ Z33
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 
®0ll/29.59.60-di-za 10-17uwl4-17u 
* ‘Transzoo” - Filip van Dingenen [tot 
15/6] I “Guided By Heroes” - Vanessa 
Beecroft, David Sims, Larry Garic, Nick 
Knight, David Claerbout, Evan 
Holloway, AntonCorbijn, Cady Noland, 

Felix Gonzalez-Torres, Don Brown...
[25/5 tot 9/11]

Heist-op-den-Berg_________________

■ Cultuurcentrum Zwaneberg
Bergstraat z/n -2220Heist-op-den-Berg 
®015/25.07.70 
ma-za 10-20u do 10-17u zo 12-20u 
•’pArtI’[tot 1/6]

Hingene
V

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdenuiekerstraat 54 -2880 
Hingene
©03/889.57.05 - ma za-zo 14-19u
• “The French Connection” - Maurice 
Brams, Toon Haenen - sculpturen, schil
derijen, tekeningen [tot 1/6]

Hornu

■ Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise - 7301 Homu 
(DO65/65.21.21
“Répliqués, reflets et merveilles. Charles- 
Alexandre LesueurenLeopolden Rudolf 
Blaschka”-aquarellen,giasmodellen[tot 
15/7] • Matali Cresset- vormgeving [24/ 
5 tot 31/8]
■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communauté française de Belgique 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
<0065/65.21.21 - di-zo 10-18u
► “Le beau corps de la mémoire”-Giulio 
Paolini,GiuseppePenone,JoachimKoes- 
ter, José-Maria Sicilia, Rodney Graham, 
Günther Föig, Franz West, Gabriel 
Orozco... [tot 29/6]

Knokke

■ André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 - 8300 Knokke 
&050/61.00.87 
di-za 10u30-13ul5-19u
► “Works 1985-2002” - Andres Serrano 
[tot 27/5]
■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke
<S050/61.12.37-za-ma 10u30-18u30
► Dominique Thiolat - schilderijen [tot 
19/5]
■ Geukens & De Vil
Zeedijk 735 - 8300 Knokke 
<0050/62.41.92 - za-zo ll-13u 14-18u 
► “Mer du Nord” - Muriel Emsens -

o fotografie [tot 18/5] • Carl Andre, Renaat
Ivens, Marie-Jo Lafontaine, Peter 
Lindbergh, Michel Mouffe, Bemar 
Venet... [-/6 tot -/7]
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meerlaan 32 - 8300Knokke-Heist 
<0050/63.04.30 - dagelijks 10-19u 
► “Internationaal Fotofestival Knokke- 
Heist”-DavidBailey,GéraldineLanglois 
[tot 25/5] • Tom De Visscher [tot 29/6]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist
<0050/62.93.63 -za-zo 14-18u
► Etienne van Doorslaer [tot 22/6]

Kortrijk___________________

■ Art Concern
Handboogstraat20 - 8500 Kortrijk

A, <0 051/61.32.91 - vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uzol4-18u
► “Inward Whispers” - Chantal Maes [tot 
18/5]
■ Cultuurcentrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk 
<0056/21.78.63 - di-zo 14-18u
► Wouter Jamees - fotografie [tot 5/6] • 
Lucille Feremans - fotografie [7 tot 26/ 
6] • Karin Borghouts - fotografie [28/6 

(3 tot 4/9]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10-7100 LaLouvière 
<0064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo ll-18u
► “Prix de la gravure et de l’image 
imprimée”/”Unjardin secret Collection 
Monique Dorsel et Emile Lanc” [17/5 
tôt 17/8]

Leuven 
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■ Cultuurcentrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven
0016/23.84.27
ma-vr 10-16u30 za-zo 13-18u
► “De blauwogige Lady” - Monique De 
Rae - schilderijen [16/5 tot 28/5]
■ Stedelijk Museum Vander Kelen -
Mertens
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven
0016/22.45.64 - di-do 9u30-17u30 vr 
9u30-21u30 za-zo 13u30-18u30
> “De Vierjaargetijden in de kunst van de
Nederlanden 1500-1750" [tot 3/8]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamse straat 96 ■ 3000Leuven
0016/23.03.20
ma-vr 10-18uzo 14-18u
► “Split & Pick Up” - Michaël Van den 
Abeele, Koen De Decker, Boris 
Rebetez, Gabriël Lester, Arnaud 
Hendrickx [tot 6/6]

Lokeren

■ Cultuurcentrum Lokeren 
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren 
009/340.50.50- ma-vr 10-12u 14-17u 
► Geert Rochus - fotografie [tot 5/6] • 
Filip Peeters - fotografie [7 tot 26/6]
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Loppem__________________________

•
Torboutsesteenweg52A - 8210Loppem- 
Zedelgem 
00477/83.23.70- wo-za 13u30-18u
►“Diepet”-Anne-MieVanKerckhoven/ 
"Taro? ’ - Marita Liulia/Animaatiokone 
[tot 31/5]

Louvain-la-Neuve _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain- 
la-Neuve
0010/47.48.41 -ma-vr 10-18uzol4-18u
• “Donation Meeùs. Artistes belges 
contemporains”-tekeningen/"Xalara.Art. 
Kunst Contemporain africain” [tôt 1/6]

Loverval__________________________

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval
0071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18u
► Thierry Tillier [tôt 21/6]

Machelen

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat2-8 - 9870Machelen-Zulte 
009/381.60.00 - wo-zo ll-17u 
►“Boekbeeld”/’Raveel,recenf ’[tôt 15/6]

Mariakerke

■ Centrum voor Jonge Kunst 
Kasteel Claeys-Bouiiaert - 9030 
Mariakerke
009/236.68.90- wo-zo ll-18u
► “Zomerlief ’ - Peter Deblieck, Ineke 
Marynissen,MaigotTavemier,JanVan 
der Veken, Hilde Van Wambeke [tot 
18/5]

Marke

■ Ontmoetingscentrum Marke 
Hellestraat 6 - 8510 Marke 
0056/24.08.22
ma-vr 9-12u3013u30-16u
► Frans Devriese - fotografie [tot 5/6] * 
Rik Van Den Bussche - fotografie [7 tot 
26/6] • Wouter Jamees - fotografie [28/6 
tot 4/9]

Mechelen 

■ Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang5- 2800Mechelen 
0015/29.40.00 - di-zo 10-18u 
» Willy Van Eeckhout [16/5 tot 22/6]
■ Galerie Pack_Huys
Gerechtstraat 10- 2800Mechelen 
0015/20.29.29 - za-zo 14-18u 
► Les Nossent, Bart Decq [tot 8/6] • Eric
Vandamme [15/6 tot-/7]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
0015/33.63.36 - vr-zo 14-18u 
► “Russian Contemporary" - Sergey
Bratkov [tot 22/6]
■ Garage, Ruimte voor ActueleKunst
Onder de Toten - 2800Mechelen 
0015/29.40.14 - wo-zo 10-I8u 
► “H+M=10. Hedendaags Marokko” -
Hassan Darsi, Fatima Mazmouz, Safaa
Erraus... [tot 8/6]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘ t Ghelandt 
Waalvest - 8930Merten 
0056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18u 
► Frans Devriese - fotografie [tot 26/6] • 
Rik Van Den Bussche - fotografie [28/6 
tot4/9]
■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
0056/53.23.63 - wo-zo 14-18u
* “Taferelen” - Lieven Dermaut - teke
ningen [tot 25/5] • “45 jaar Provinciaal 
Mausoleum” [tot 29/6] • “150 jaar Sta
tion Menen” [5/7 tot 31/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
0064/21.21.93 - di-zo I0-18u
► “L’Orchidée à Mariemon" ’ [tot 7/6] • 
“Le vase grec dans tous ses états” [22/5 
tot 28/9]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere &
I Lefevere b vba
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke
0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
► André Sprumont, Erwin Peeters [tot 
25/5]

Oostende 

■ Galerie R53
Rome straat53 - 8400 Oostende 
0059/51.94.44 - za-zo 14-18u 
► Sofie Albrecht, Bart Vandenheede - 
sculpturen, schilderijen [tot 18/5] 
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
0059/50.81.18 - di-zo 10-18u 
► “Marines in confrontatie” - Gerhard 
Richter, Anselm Kiefer, Roger Raveel, 
Luc Tuymans... [tot -/7] • “2003 
Beaufort: Kunst aan zee” [6/4 tot 28/9]

Otegem___________________________

■ Deweer Art Gallery 
Tiegemstraat6A - 8553 Otegem 
0056/64.48.93 - wo-do za-zo 14-18u vr 
9-12ul3-18u
►“JohanTahon-9”/”AtlasofMovements. 
An Application For Deweer Art Gallery- 
Otegem” - Christoph Fink [tot 25/5]

Oudenaarde

• Galerij Prinsenhof
Sbu-WalburgcLstraat17-97000udenaanle 
0055/45.77.77-vr-zo 15-19u
► "Mimicry"- Dirk De Middeleer- [tot 29/6]

Sint-Amands 

■ Provinciaal Museum
Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-
Amands
0052/33.08.05 - za-zo 12-19u
D'Een podium voorVerhaeren”[tot26/10]

Sint-Niklaas_______________________  

■ Vierkante Zaal & Annex
Van Britsomstraat - 9700 Sint-Niklaas 
003/780.36.77 - ma-wo 19-21u za-zo 
10-12ul4-17u
► “De naakte lijn. Werk van leeriingen 
tekenkunst” [tot 1/6]

Sint-Truiden__________________________

■ Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-
Truiden
0011/69.39.90- zo-vr 14-17u
► Michiel Goessens - fotografie [tot 4/6]

Stavelot_________________________

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 
0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u 
► Brice Maiden - grafiek [tot 25/5]

Strombeek-Bever 

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein z/n - 1853 Strombeek- 
Bever
002/263.03.43 - dagelijks 10-22u
► “Provincie Vlaams-Brabant Provin
ciale Prijs 202 Beeldende Kunsten” [tot 
28/5] • Panamarenko [23/4 tot 6/6] • 
“Kunst uit Grimbergen” [13 tot 23/6]

Tervuren_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
002/769.52.11-di-vr 10-17uza-zol0-18u 
►“Afrika: zelfportret. 250foto’ s”/”Chéri 
Samba moto na Tervuren” [tot 28/9]

Tielt 

■ Cultuurcentrum Gildhof 
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
0051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u 
► Lucille Feremans - fotografie [tot 5/ 
6] ► Karin Borghouts - fotografie [7 tot 
26/6] ► Michiel Goessens - fotografie 
[28/6 tot 4/9] 
■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Tielt 
00475/28.89.29 - do-za 15-18u 
► Daniel Dewaele, Bart Maris, Bart 
Vandevijvere [tot 7/6]

Turnhout __________________  

■ Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 
0014/41.94.94
di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
► “H+M=10. Hedendaags Marokko” - 
Hicham Benohoud, Hassan Echaïr, 
Younès Rahmoun, Ben Benaouisse, 
Mounir Fatmi [tot 8/6]

Welle 

■ Galerie EL
Drieseiken 38 - 9473 Welle 
0053/66.43.82
vr-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
► "be-weg-en" - Eric De Smet [tot 22/6]

Wevelgem________________________

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
0 056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
► Filip Peeters-fotografie[tot5/6]>Frans 
Devriese - fotografie [28/6 tot 4/9]

Wortegem____________________ ___

■ Galerie Gabriël Van De Weghe 
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 
0056/68.86.91 - za-zo ll-19u
► “Marc Chagall. Lithografieën 1957- 
1980” [7 tot 29/6]

Zoersel

■ Lia Schelkens Sculpture Gallery - 
Tweede Natuur
Wandelpark Schilde hof- 2980Zoersel 
003/384.21.92 - dageUjks
“Tussen hemel en aarde. Beelden in 
Schildehof’-Dominique Bailly,Geoiges 
Baines,SjoerdBuisman,MarcdeRoover, 
Fred Eerdekens,Paul Gees.LeenLybeer, 
Johan Parmentier, BemdLohaus.Stefaan 
Van Biesen, Henk Visch, Kris 
Vanhemelrijck... [tot 2/11]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fiir Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109-52058Aachen 
0O241/18O.71.O4-di+dolO-17wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
► “Johannes Wohnseifer. Into the Light’ 
[tot27/7] ► “Aufgeschraubt&abgestaubk 
Die Sammlungen im Prozess der 
Neuprasentation” - Bernd und Hilla 
Becher, Hanne Darboven, Hamish 
Fulton, Allen Jones... [tot 31/8]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthallel Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
007221/232.50
di-zo ll-18u
► ‘Top’03. Meisteischülerlnnen der 
Kunstakademie Karlsruhe” [24/5 tot 
29/6]

Bedburg-Hau_____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau 
002824/9510-0
zo-do 10-18uvr 10-21u
► Martel Wiegand [tot 27/7] ► ‘Tadashi 
Kawamata. Bridges and Archives. Photos 
by Leo van der Kleij” [tot 26/10]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin 
0030/202.093-0
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
► “Richard Artschwager. Sammlung 
Deutsche Bank” [tot 6/7]
■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener Strasse58-10437Berlin 
00172/764.47.97-di-zo 10-20u
► ‘Take a Seat. 200 jaar design- 
geschiedenis” [tot 22/6]
■ Bauhaus-Archiv
KlingelhöferstraPe 13 -10785Berlin 
0030/254.00.20
wo-ma 10-17u
► "Bauhausleuchten? Kandemlicht! Die 
Zusammenarbeit des Bauhauses mit der 
Leipziger Firma Kandern” [tot 30/6]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Borm 
00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
► “Paul Klee in the Rhineland” [tot 9/6] ► 
“Herbarium der Blicke. Neuaufnahmen 
im Deutschen Kiinstlerbund” [tot 29/6] ► 
“Archaeology in Germany. People 
Through Space and Time” [tot 24/8] ► 
"SignsofLife"- Anthony Cragg [23/5 tot 
5/10]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 -53119 Bonn 
00228/69.39.36
di-zo ll-17udoll-19u
► Henrik Hakansson, Anny Öztürk 
[tot 1/6] ► “Neuerwerbungen der 
Artothek” [17/6 tot 27/7] ► Peter Friedl 
[17/6 tot 3/8]

Bremen 

■ Gesellschaft fiir Aktuelle Kunst 
Teerhof21 - 28199 Bremen 
00421/50.08.97 
di-zo ll-18u
► ‘Travels With My Donkey” - Stephen 
Wilks [tot 9/6]

Dortmund________________________

■ Museum am Ostwall
Ostwall 7- 44122 Dortmund 
00231/502.32.47
“On Translation: Das Museum” - 
Muntadas [24/5 tot 13/7]
■ h ART ware Projekte
Giintherstrasse 65 - 44143 Dortmund 
00231/882.02.40
“404 Object Not Found. What 
Remains of Media Art?” - symposium 
[19 tot 22/6]

Duisburg__________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
00203/283.26.30
di-za ll-17u zo 10-18u
► “Wilhelm Lehmbruck. Zeichnungen 
zum ‘Gestiirzten’” [tot 15/6] • “Licht 
& Schatten Spielplatz" [tot 20/7] ► 
“Dualism and Dialogue” - Ansgar 
Nierhoff [14/6 tot 10/8] » “Ego 
Tactics” - Gilles Barbier, Birgit 
Brenner, John Davies, Tracey Emin, 
Ludger Gerdes, Mathilde ter Heijne, 
Mark Manders, Aemout Mik, Ben 
Vautier,CorinnaSchmitt,Bill Viola... 
[25/5 tot 31/8]

Düsseldorf

■ K20, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Diisseldoif 
00211/83.81.130
di-zo 10-18u vr 10-20u
► “Baselitz. De Afrika-Sammlung” [7/6 
tot 24/8]
■ K21, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Diisseldoif 
00211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
• Rodney Graham [tot 25/5] ► Heimo 
Zobemig [12/7 tot 2/11]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Diisseldoif 
00211/89.962.60
di-zo U-18u
► “The Endless Enigma. Dali and the 
Magicianof Multiple Meaning" [tot 9/6] 
» ‘Glass 1950-2000” [tot 3/8] » “Laurie 
Anderson. The Record of the Time" [7/ 
6 tot 19/10] ► “Netsuke (Japanese 
Buckles)” [24/5 tot 31/12]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13- 26721 Emden 
0021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zo ll-17u
► "Retrospektive K.R.H. Sonderborg" 
[24/5 tot 20/7]

Essen

■ Museum Folk wang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128Essen 
00201/88.45.314 
di-zo 10-18uvr 10-24u
► “Vie Privée” - Elisabeth Ballet - instal
latie [tot 13/7] ► “Der fotographische 
Mensch F’ [24/5 tot 27/7] • “Sariyer” - 
Renée Levi - installaties [14/6 tot 10/8] ► 
HertaMuller- tekeningen [24/5 tot 10/8]

Esslingen__________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo ll-18u
►“ImmerEmten.VolleSpeicher"-Andres 
Lutz, Anders Guggisberg [tot 15/6]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Romerberg -60311 Frankfurt 
0069/29.9882.20
wo-za ll-22udi+zo ll-19u
► “Grotesk! 130 Jahre Kunst der 
Frechheif’-LovisCorinth,Max Klinger, 
Paul Klee, Christian Jankowski, John 
Bock, Sigmar Polke... [tot 9/6] ► 
“Visionen und Utopien. Architektur- 
zeichnungen aus dem Museum of Mo
dem Art, New York” [tot3/8]J“AtYour 
Own Risk” [27/6 tot 7/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
0069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo ll-18u
► “Nation” - Thomas Bayrle, Marc Bijl, 
Nathan Carter, Germaine Koh, Sarah 
Morris, Marcel Odenbach, Jeroen de 
Rijke/Willem de Rooij, Mark 
Wallinger... [tot 3/8]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
00511/32.45.94
di-zo ll-17u wo ll-21u
► Walter Niedermayr [tot 22/6] ► 
"Encyclomania" - Mark Dion [5/7 tot 
17/8]

Heidelberg________________________

■ Heidelberger Kunstverein 
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
006221/18.40.86
ChristopherMuller[18/5tot22/6]>Shiro
Matsui [25/5 tot 20/7]

Kassel 

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
00561/707.27.20 
di-zo 10-18u do 10-20u
► Terry Fox - geluidsinstallatie/”Rund- 
gang” [31/5 tot 13/7]

Kleve 

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stift u ng
Tieigartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
002821/75.010 
di-zo 10-18u
► Jan Andriesse - schilderijen [tot 6/7] ► 
“Ewald Mataré. Het beeld van de mens” 
[18/5 tot 7/9]

Köln 

■ Museum fiir Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
00221/221.23860
di-zo ll-17u wo ll-20u
► “Ettore Sottsass & Associati” [tot 25/5] 
►“Körpemah,Körperfem,Modellierang 
des Weiblichen in der Mode” [18/6 tot 
31/8]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrajie 1 - 50667Kobi 
0 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 
10-18u za-zo U-18u
► “Los Alamos” - William Eggleston - 
fotografie[tot9/6]>HansPeterFeldmann 
- retrospectieve [tot 15/6] ► “L. Fritz 
Graber zum 95. Eine kleine Geschichte 
zur Fotografie” [7/6 tot 24/8] ► Richard 
Hamilton [12/7 tot 9/11]
■ Museum Schniitgen
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln 
00221/221.236.20 
di-vr 10u-16u za-zo llu-16u
► “Gegenwart Mittelalter. Das Museum 
Schniitgen neu entdecken" [tot 6/7]
■ SK Stiftung Kultur,Kulturstiftung 
der Stadtsparkasse Köln
Im Mediapark 7- 50670Köln 
00221/226.24.33 
di 12-20udo-ma 12-17u
►“Chapalingas”-RosalindSolomon [tot 
9/6]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100-50674 Köln 
00221/940.518-0 
di-zo ll-17u do ll-20u
► “Samurai. Ideal und Wirklichkeif 7 
"Trommeln der Freiheif ’ [tot 7/9]

Krefeld___________________________  

■ Haus Esters
WilhebnshpfaHee 97 - 47798 Krefeld 
002151/77.00.44 - di-zo ll-17u 
► ‘Transfer/Chilufim. Zeitgenössische 
Kunst aus Israel und Nordrhein-West- 
falen” - Barty Frydlender, Ulrich Genth, 
Markus Linnenbrink, Doron Rabina, 
Martin Schwenk, Pavel Wolberg... [tot 
9/6]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798Krefeld 
002151/975.58-0 
di-zo ll-17u
► ‘Triviality Inverted” - Bigert & 
Bergstrom [tot 22/6]

München 

■ Villa Stuck
Prinzregentenstra/3e60-81675München 
0089/45.55.51.25 
di-zo 10-17u do 10-21u
► “Die Sacharoffs. Zwei Tanzer aus dem 
Umkreis des Blauen Reiters” [tot 22/6]

Minister 

■ West!alisches Landesmuseum 
fiir Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143Miinster 
00251/59.07.01 - di-zo 10-18u
► “Gesicht, Maske, Farbe. Frauenbilder 
des friihen 20. Jahrhunderts”/’Günther 
Schmidt. RetrospektivederPlakate 1970- 
2000" [tot 25/5] ► "Sammlerlust. 
Europaische Kunst aus fünf 
Jahrhunderten” [18/5 tot 24/8]

Siegen____________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Siegen
Unleres Schloss 1 - 57072 Siegen 
00271/405.77.10
► “Die Sonne kommt naher. Otto Piene. 
Friihwetk” [25/5 tot 7/9]>‘Mouth Open, 
Teeth Showing. Werke aus der 
Sammlung Schiirman” [tot 12/10]

Stuttgart___

■ Wiirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart
00711/22.33.70
di-zo ll-18u wo ll-20u
► Yves Netzhammer [tot 6/7]

Ulm 

■ StadthausUlm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm 
00731/161.77.40 
ma-vr 9-18u za-zo ll-18u
► “Die Farbe Weiss. Farbenrausch und 
Farbverzicht in der Architektur’’ [tot 
22/6]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstra/ie 1 - 79576Weil am 
Rhein
007621/70.22.00
di-vr 14-18uza-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-vzo 11 -20u
►“PaintingPictures. Malerei undMedien 
imdigitalenZeitalter”-Franz Ackermann, 
Doug Aitken,BenEdwards,Gaiy Hume, 
SarahMorris,LauraOwens, Lari Pittman, 

Michael Raedecker, Andreas Gutsky... 
[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 ll-18u
► Erik Samakh, Franck Gérard [tôt 15/6]

Carquefou________________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
002.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-I9u
► “Magnum Frac” - Laurent Moriceau/ 
"Bel canto” - Béatrice Dacher [tôt 1/6]

Dunkerque________________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
003.28.63.63.13 - di-za 10-18u
► “Art & Design” - Polly Appfelbaum, 
Olga Boldyreff, Jim Isermann, Cosima 
von Bonin, Stephen Willats... [tôt 21/6]

Grenoble ______________________  

•CNAC Magasin
Cours Berriat 155- 38000 Grenoble 
004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
► Andreas Dobler [tôt 1/6] ► Jim Shaw, 
Lidwien van de Ven [15/6 tôt 14/9]

Lyon______________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux20-69001 Lyon 
004.72.10.17.40 - wo-ma 10u30-18u
► “Ingres, Burne-Jones, Whistler, 
Renoir... La Collection Winthrop. Chef 
d’œuvre duFogg ArtMuseum, Université 
de Harvard” [tôt 26/5]

Marseille _____________

■ Galeries contemporaines 
des Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 -13008Marseille 
004.91.25.01.07
Nicolas Moulin/’From the West Pacific 
to the East Atlantic” - Jimmy Durham/ 
’Distorsions et glissements de sens” - 
Chris Burden, François Curlet, Wim 
Delvoye, Jef Geys, Raymond Hains, 
Carsten Holler. Anne Veronica Janssens, 
Gabriel Orozco, Philippe Ramette/"The 
Monster Show” - Lee Bul/'Un monde 
presque parfaif ’ - Michèle Sylvande [tot 
1/6] ► “Rétrospective Rodney Graham” 
[6/7 tot 28/9]



•Musée Cantini
Rue Grignon 19-13006Marseille 
®04.91.54.77.75 - di-zo ll-18u
•"Lasuitede Blois 1997"-FrançoisBret 

[tôt 15/6]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 
<504.67.22.94.04 - ma-za 14u30-18u
• J.C. Ruggirello [tôt 21/6]

Nice ____

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nicecedex2
<504.92.07.73.80 - di-zo 14-19u
DSimon Stading, SaâdaneAfif, Stéphane 
Albert, Karim Gmelloussi [tôt 15/6] • 
“Lee3(TauCetiCentralArmoryShow)” 
[5/7 tôt 5/10]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
<5 01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-zo 10-19u
• “René Magritte” [tot 9/6]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38-75003 
Paris
501.42.71.3838 - wo-zo 14-19u
• “Comment rester zen” - Michael 
Biberstein, Balthasar Burkhard, Daniele 
Buetti,SylvieFleuiy,CelaFloyer,David 
Lamelas, Nick Hess, Sarah Glaisen... 
[tôt 29/6]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné23 - 75003 Paris 
501.42.72.21.13 - di-zo 10-17u 
> “Carrières parisiennes”-Jean-Yves Le 
Roy - fotografie [tot 12/10] • 
“Photographies parisiennes”-MarcRib- 
oud [11/6 tôt 12/10] • “Lucien Jonas 
(1880-1947) etledécor mural des années 
30 à Paris"PPlantu, sculpture et dessin” 
[28/5 tôt 26/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
501.44.78.12.33 - dageUjks ll-21u 
» “Nicolas de Staël (1914-1955)” [tôt 
30/6]
■ Centre Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin 127-129- 75004Paris 
501.53.01.96.96 - di-zo ll-19u
►“Lecolloquedeschiens”-FrancisAlÿs, 
François Curlet, Michael Dans, Eric 
Duyckaerts, Patrick Guns, Jacques 
Lizène, Emilio Lopez Menchero, Johan 
Muyle, Pascale Marthine Tayou... [tôt 
25/5]
■ Maison Européenne de la 
Photographie

Rue de Fourcy5-7- 75004 Paris 
501.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u 
► François-Marie Banier [tot -/6]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 
501.53.59.12.40-di-zo 13-19u.
• “De Watteau à Ingres. Dessins fiançais 
du XVinè siècle du Rijksmuseum" [tot 
18/5] • “Another Way to Think the 
Painting. Pièces théâtralisées” - Franck 
Bragigand [tot 25/5]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008Paris 
501.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
• “Happy Victims” - Kyoichi Tsuzuki/ 
’La piu bella sei tu” - Federico Patellani 
[tot 1/6] • Jean-Pierre Khazem [tot 1/6] * 
“Fables de l’identité. Œuvres de la 
collection NSM Vie/ABN Amro” [18/6 
tot 25/8]
■ Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
501.48.74.95.3$ - di-zo 10-17u40
• "François-Désiré & Emile Froment- 
Meurice (1802-1855/1837-1913). 
Orfèvres romantiques” [tôt 15/6]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014 Paris 
501.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
• "Yanomami. Spirit of the Forest ’ - 
Claudia Andujar, Lothar Baumgarten, 
Raymond Depardon, Gary Hill, Tony 
Oursler, Adriana Varejao, Volkmar 

Ziegler... [tot 12/10]
■ Musée d’Art Moderne 
delà Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
501.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
• Tacita Dean/'Fragile incassable” - 
Anne-Marie Schneider [tot 22/6] * 
Bernard Frize [6/6 tot 28/9]
■ Palais de Tokyo Site de creation 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
501.47.23.54.01 
dagelijks 12-24u
•H.U.M.A.N.W.O.R.LD./WeArethe 
World” - Guillaume Paris [tot 25/5] • 
“Game Is Over" - Lars Nilsson [tot 29/6] 
• Daniel Pflumm [5/6 tot 24/8] • “Global 
NavigationSystem” -Franz Ackermann, 
Bureau d’études, Nathan Carter, Wim 
Delvoye,DominiqueGonzalez-Fberster, 
Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, 
Alksandra Mir, Ocean Earth, Sean 
Snyder, Simon Starling, Matthieu 
Laurette... [5/6 tot 7/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
501.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
“Michel-Ange. Dessins du Louvre” [tot 
23/6] • "Chaouabtis. Des travailleurs 
pharaoniques pour l’étemité” [tot 30/6] • 
“LéonarddeVinci. Dessins etmanuscrits” 
[tot 14/7] • "Savoir-faire. La variante 
dans le dessin italien au XVIme siècle” 
[23/5 tôt 18/8] • “Le Louvre en 
métamorphose. Photographies dumusée” 
[tôt 29/9]

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

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
503.86.90.96.60
wo-zo 14-18u
• James Hyde [tot 7/6] I Gina Pane [5/7 
tot 5/10]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI- 29107Quimper 
502.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
• “En forme la forme” - Jean-Pierre 
Gauthier, Olivier Gourvil, Radi 
Designers, Richard Fauguet [tot 8/6] I 
Patrick Saytour [28/6 tot 5/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
503.26.05.78.32 - di-zo I4-18u
D"Jeunisme 1”-Delphine Bailey,Claire 
Boissel,FrédéricBrice,AnneGuillaume, 
Yoann Legrand, Chantal Raguet, Marie- 
France Uzac... [tot 6/7]

Rennes_____________

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
502.99.22.27.27-ma-vrl3u30-20uwo 
9-20u zo 10-12u 13u30-18u
• Jacques Julien [tot 27/6] • “Vertes” -
Cécile Paris [tot 27/6]

Roubaix

■ Espace Croisé centre d’art 
contemporain
Grand Place - Roubaix 
503.20.66.46.93 - di-za 14-19u
• “Slippery" - Vincent Roux, Fanny 
Adler [23/5 tot 12/7]

Sète ___________________________

■ Centre Régional d’Art 
Contemporain Languedoc-Roussillon 
Quai Aspirant Herber26 - 34200Sète 
504.67.74.94.37 
wo-ma 12u30-19u
• Melanie Counsell, Hugues Reip [tot 
22/6]

Strasbourg______________________

■ Apollonia, European ArtExchanges 
Rue du Faubourg de Pierre 12 - 67000 
Strasbourg 
503.88.52.15.12
“Aspects de la photographie contem
poraine du Caucase du Sud” [tôt 30/6]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
503.20.28.91.60 - wo-mà 13u30-18u
• Bruno Serralongue [tôt 9/6]

Valenciennes

■ L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300 
Valenciennes
503.27.36.06.61 - do-zo 15-19u
• Francis Beaudelot [tôt 14/6]
■ Musée des Beaux-Arts
Boulevard Watteau -59300Valenciennes 
503.27.22.57.20- wo-ma 10-18u
• Francis Beaudelot [tôt 16/6]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
503.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u
• ‘Le ludique. Artistes fiançais et 
canadiens” - Malachi Farrell, Claudie 
Gagnon, Marie-Ange Guilleminot, 
Fabrice Hybert, Pierrick Sorin, Matthieu 
Laurette, Nicolas Renaud... [tôt 24/8]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain 
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 
Villeurbanne
504.78.03.47.00
wo-ma 13-19u
• “Adrian Piper. Since 1965’7 
’’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
Rue Notre-Dame41 -2240Luxembourg 
5+352/22.50.45 
wo-ma 10-18u
>“UnBelEté3”-StanleyBrouwn, Lucio 
Fontana, Lee Friedlander, Marguerite 
Duras [tot 22/6] • “Next Flag T’ - Olu 
Oguibe, William Kentridge/”Relocation 
4; Something About Love” - Vera 
Weisgerber, Cosmin Pop [5/7 tot 21/9]

Groot-Brittannië

Edinburgh______________________

■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
50131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17u
> Earl Haig [tot 1/6] • ‘Portraits” - Mario 
Testino - fotografie [tot 15/6] • “From 
Picasso toGilbert&George.ArtistBooks 
1936-1980” [tot 6/7]

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
50131/332.22.66
ma-za 10-17u zo 14-17u
• “Gainsborough’s Beautiful Mrs. 
Graham” [tot 22/6] • “Monet: The Seine 
and The Sea - Vétheuil and Normandy 
1878-1883” [6/8 tot 26/10]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
50113/234.31.58 - dagelijks 10-17u30 
wo 10-21u
► “A Kind of Magic. Talismans, Charms 
and Amulets form the British Museum” 
[tot 29/6] • "Scultura Lingua Morta: 
Sculpture form Fascist Italy”/’A Fine 
Tomorrow: Sculpture and Socialism in 
mid-century Britain” [31/5 tot 31/8] • 
Liadin Cooke [7/7 tot 5/10]

Liverpool_______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
50151/709.32.23-di-zo 10-18u
• “Thomas Ruff. Photographs 1979 to 
Present’ [tot 6/7] • "British Abstraction” 
[tot 5/10]

London______________________

■ Institute oflntemaiional Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London 
5020/77.29.96.16
• ‘Memex” - Rokeby [tot 21/6]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
5020/7887.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
• “Cruel and Tender. The Real in the 
Twentieth-Century Photograph”-Robert 
Adams, Diane Arbus, Lewis Baltz,Bemd 
and HillaBecher,Rineke Dijkstra, Martin 
Parr,Thomas Ruff,AugustSander,Step
hen Shore... [5/6 tot 7/9]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P4RG London 
5020/78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
• “Days Like These. Tate Triennial 
Exhibition of Contemporary British Art 
2003” - Kutlug Ataman, Nathan Coley, 
Gillian Camegy,Ian Davenport, Richard 
Deacon, Peter Doig, Mike Marshall, 
George Shaw... [tot 26/5] • “If One 
Thing Matters, Everything Matters” - 
Wolfgang Tillmans [6/6 tot 14/9] • 
Bridget Riley [26/6 tot 28/9]
■ Royal Academy of Aris 
Piccadilly- W1V0DSLondon 
50171/439.74.38-ma-zo 10-18u 
> “Masterpieces fnim Dresden. Mantegna 
and Dürer to Rubens and Canaletto” [tot 
8/6] • Jeffery Camp - tekeningen [tot 12/ 
6] • “Summer Exhibition 2003” [2/6 tot 
10/8] • “Ernst Ludwig Kirchner (1880- 
1938). Expressionism and the City” [28/ 
6 tot 21/9]
■ The Photographers’ Gallery 
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London
50171/831.17.72
ma-za ll-18u zo 12-18u
» "Walker Evans (1903-1975)” [15/5 tot 
12/7]>‘WarehousesandLogos”-Frank 
Breuer [21/5 tot 12/7]

Nederland

Acquoy

■ Fort Asperen
Langendijk. 60 - 4151BR Acquoy 
50345/619.992
di-zo 10-18u
• “Armour. De fortificatie van de mens” 
- Marina Abramovic, Carlos Amorales, 
YaelBartana,Walte’VanBeirendonck, 
Jurgen Bey, Hans van Bentem, Joshua 
Davis, Catharina van Eetvelde, Irene 
Fortuyn, Alicia Framis, Benoît Goupy, 
Hella Jongerius, Lucy Orta... [7/6 tot 
28/9]

Almelo ____

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 760/7BN Almelo 
50546/53.11.12
“Model voor uitspansel 2” - Karin van
Dam [tot 19/7]

Almere________________________

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 - 1325ALAlmere 
5036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
• “Back My Story” - Jimmie Durham, 
Remy Jungerman, Samson Kambalu, 
Shirana Shahbazi, Chikako Watanabe 
[tot 6/7]

Amersfoort______________________

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811Amersfoort 
5033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “De terugkeervan de kleur"-Armando 
[tot 14/9]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
5033/463.30.34
di-za 10-17uzo 12-17u
* “Het allermooiste van de stad. 
Architectuurprijs Amersfoort 2003” [tot 
9/6] • "Jardin d’amis. Een route lands 
tuinen en parken in de stad” [21/6 tot 6/7] 
• “De magie van bomen” [21/6tot24/8] 
•
Kortegracht 11 - 3811 KG Amersfoort 
5033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
> “De bomen van Pythagoras, geconstru
eerde groei” [21/6 to 24/8]

■ Museum Flehite
Westsingel50- 3811 BLAmersfoort 
5033/461.99.87
di-vr 10-17u za-zo 14-T7u
►“JoKoster(1868-1944).Een zwervend 
bestaan” [tot 25/5] • “Als bomen konden 
praten...” [21/6 tot 24/8]

Amstelveen

■ CobraMuseumvoorModerneKunst 

Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
5020/547.50.50-di-zo ll-17u
• “Jan Verschoor. Beeldhouwer van de 
onderkoelde perfectie” [tot 1/6] • Jan 
Sierhuis, Jacqueline de Jong [tot 22/6]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
5020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
>“Amsterdamszilver”[totl7/8]>“Speel- 
tijd! lOOjaarspeelplezier" [6/6 tot 7/9]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
5020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
• “Streetscenes” - Jan vanEden- schilde
rijen [tot 15/6]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
5020/623.35.08 - di-zo 13-18 
‘World Wide Video Festival” [tot 25/5]
■ Beurs van Berlage
Beursplein 1 -1012 ZJ Amsterdam 
5020/530.41.41 - di-zo Il-17u
• “Organische architectuur. Mens en 
natuur als inspiratie voor het bouwen” 
[tot 29/6]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
5020/624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17u
• “Zinnebeelden. De 5 zintuigen geprik
keld” [27/6 tot 28/9]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
5020/422.04.71 - di-zo ll-17u
• ‘The Death of Abbé Faria” - Ryan 
Gander [tot 25/5] • “Vowels & 
Consonants” - Anuschka Blommers, 
Pascale Gatzen, Daniel Herskowitz, 
Hendrik-JanHunnemarpNielsSchumm, 
Nira Aait... [1/6 tot 13/7]
■De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
5020/625.56.51-di-zo ll-18u
• “Invading” - Willie Doherty [tot 22/6] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
5020/622.90.14
di-za 10-20u30zo 13-17u
• “The Cosmopolitan Chicken” - Koen 
Vanmechelen [tot 22/6]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
5020/626.81.68 - ma-zo 10-18u
* “Stad & Land. 19de-eeuwse meester
werken uit het Stedelijk Museum" [23/5 
tot 10/8]
■ De Oude Kerk
Oudekerksplein23 -1012 GXAmsterdam 
5020/625.82.84
ma-za 13-17uzo 13-17u
» ‘World Press Photo 2003” [tot 23/6] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96- 1016RNAmsterdam 
5020/422.17.27- wo-za 13-18u
• “Kind, clown, idioof ’ - Gijs Assmann/ 
Bas Meerman [tot 21/5] • Wouter van 
Riessen, Mattijs van den Bosch [24/5 tot 
25/6]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207A -1016 LZ Amster
dam
5020/530.49.94
di-za 13-18u zo 14-17u
> "The Locked Room”-Dora Garcia [tot 
24/5]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
5020/551.65.00 - dageüjks 10-17u
• “Go No Go. De grenzen van Europa” - 
Ad van Denderen [tot 10/6] • 
“Wilderness” - Misha de Ridder/’15 
onvoltooiden in foto” - Roeland Fossen 
[tot 23/6] • “De boom der vergetelheid” 
- Hans Samsom, Laura Samsom-Rous 
[27/6 tot 24/8]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
5020/330.20.66- di-za ll-18u
• Glenn Sorensen/The Bakery; Chemi 
Rosado Seijo”[17/5tot21/6]>“Summer 
Show. Film- and Videoprogram with 
Artists from the Gallery” - Marina 
Abramovic, Carlos Amorales, Barbara 
Visser, Yael Bartana, David Claerbout, 
Alicia Framis, Liza May Post, Georgina 
Starr, Barbara Visser... [10/7 tot 31/7] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
5020/620.47.58
wo-vr llu-18u za 14-18u
• ‘L’objet et le regard” - Marin Kasimir, 
PatrickTosani.BarbaraWoutermaertens, 
Mirjam de Zeeuw [21/5 tot 28/6]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 
5020/423.30.46 - di-za 13-17u30
I “One is Free”-RobBirza/’Playstation; 
Little Triggers” - Marcelino Stuhmer 
[17/5 tot28/6] • "Zomertentoonstelling" 
-Gé-Karel van derStenen.Sven Kroner../ 
"Playstation" - Heimir Björggulfsson [5/ 
7tot9/8]
■ Galerie Jos Art
KNSMLaan 291 -1019 LE Amsterdam 
502Q/41&70.03 -wo-zo ll-17u30 
>GerdKanz,A.R. Penck [16/5 tot 15/6] 
• Armando, Bram Bogart, Anton 
Martinau - schilderijen, grafiek [22/6 tot 
20/7]
■ Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 - lOlóHAAmsterdam 
5020/623.65.98 - di-za 13-18u
• Agata Siwek [tot 20/5]

■ Galerie Paul Andriesse 
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
5020/623.62.37
di-vr ll-18uza 14-18u
• “Peintures, paysages & architectures” - 
Henri Jacobs [tot 24/5] * “Art Basel” - 
kunstbeurs [18 tot 23/6] • “Drawings” - 
Edgar Arcenaux, Jo Baer, Emily Bates, 
Keith Edmier, Guiseppe Penone, Claire 
Todd [31/5 tot 30/8]
■ Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht488-1017KT Amsterdam 
5020/624.98.02
do-za 13-18u
• Holger Niehaus [tot 25/5]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amster
dam
5020/531.89.89 - di-za ll-17u
• "Museumhuizen" - Hans van den 
Boogaard/'Mindscapes" - Jacqueline 
Hassink [tot 1/6] • Charlotte Dumas, 
Marco van Duyvendijk,GertjanKocken 
[7/6 tot 24/8]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam 
5020/624.17.77-wo-zo 14-20u
• ‘World Wide Video Festival” [tot 
25/5] • “Silver Horses” - Annette den 
Ouden [12/6 tot 6/7]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264-1016EV Amsterdam 
5020/623.71.01 - di-za 13-18u
• ‘World Wide Video Festival” [tot 
25/5] • “Videoworks” - Marina 
Abramovic [tot 6/7]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -1071 ZD Amster
dam
5020/674.70.00
ma-zo 10-17u
• “Gespierd brons. Beelden van Willem 
van Tetrode (1525-1580)”/’Hendrick 
Goltzius(1558-1617). Tekeningen, pren
ten en schilderijen” [tot 25/5] • “De 
ambassadeur, de sultan en de kunstenaar. 
Op audiëntie in Istanbul (1727-1744)” 
[tot 31/8] • “Van kunst tot kastpapier. 
Prenten in de Gouden Eeuw” [14/6 tot 
14/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam
5020/573.29.11 - di-zo ll-17u
* “DeBest Verzorgde Boeken 2002” [tot 
8/6] ►‘Walter Nikkeis typograaf’ [tot 4/ 
10] • ‘Tot zo ver. Een presentatie van de 
collectie bij wijze van afscheid. Door 
Rudi Fuchs” [tot 31/12]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071 CXAmster- 
dam
5020/570.52.52 - dageUjks 10-18u
• “Bij Vincent aan de muur" - prenten 
[tot 1/6] • “Gogh Modem. Vincent van 
Gogh en de hedendaagse kunst" [27/6 
tot 12/10]

Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat 600 - 7311 GL 
Apeldoorn
5055/578.55.55 - do-zo 13-17u
• “Spirituele fitness” - Oscar Prinsen [tot 
18/5]

Arnhem________________________

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 -6811 CV Arnhem 
5026/442.69.00 
di-za 10-17uzo ll-17u
•“Arnhem stripstad”-JeanDulieu,Hans 
G.Kresse,EvertGeradts,HancoKolk... 
[6/6 tot 7/9]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 
5026/351.24.31
di-za 10-17u zo ll-17u
• “De ontmoeting. Realistische kunst uit 
de ING Collectie en de collectie van het 
Museum voorModeme Kunst Arnhem" 
[tot 15/6] • ‘Turbulence” - Sara Blok
land, Amie Dicke, Mathilde ter Heijne, 
Klaar van der Lippe, Aemout Mik, LA. 
Raeven... [27/6 tot 24/8]

Berg en Dal_____________________

■Afrika Museum
Postweg 6-6571 CS Berg en Dal 
5024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
•"Wie gaat vrijuit? Slavernij en bevrij- 
ding in Oost-Afrika” [tot 30/9]

Bladel __________

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
50497/38.69.14 
vr-zo 13-17u
• Maria van Heeswijk, Arie Berkulin - 
schilderijen, beelden, tekeningen [16/5 
tot 22/6]

Boxmeer 

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat54 - 5831JG Boxmeer 
50485/57.22.91 
do-za ll-17u zo 14-17u
•M.E.Prigge [tot 31/5]

Breda ____________________  

■ Breda’s Museum
Parade 12-14 - Breda 
5076/529.93.00 
di-zo 10-17u
• ‘C.C. Huijsmans (1810-1886). Vin
cents leraar" [tot 19/6]
•DeBeyerd
Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda 
5076/529.99.00 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Hitweek Het taboedoorbrekende 
weekblad 1965-1969en de jeugdcultuur 
in die periode” [25/5 tot 17/8]

Delft

■ Stedelijk Museum Het Prinsenhof
St Agathaplein 1 - 2611 HR Delfi 
5015/260.23.57
ma zo 13-17u di-za 10-17u
• ‘Tussen twee werelden in, wacht het 
verlangenvaneenoceaan.Indischeactu- 
elekunsf’[tot3/8]

Den Haag_______________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
5070/338.11.40 - di-zo 14-22u
• "Mortalis. Het beeld van de dood in de 
fotografie” [tot 15/6]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
5070/338.11.11 - di-zo ll-17u
• “Emil Nolde(1867-1956). Pionier van 
het expressionisme” [tot 1/6] • “Erik 
Andriesse (1957-1993)" [17/5 tot24/8] » 
“Russische revolutiekeramiek" [7/6 tot 
7/9] > “Mode op de planken” [tot 21/9] • 
“De Nieuwe Haagse School. Verve, 
Fugare & de Posthoomgroep” [tot 28/9] 
•Botero [21/6 tot 28/9]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195- 2511 BNDen Haag 
5070/365.89.85 
ma-za 12-17u
• Julia Loktev - video-installaties [16/5 
tot 28/6]

Den Helder

■ Kaap Helder
Oude Rijkswerf Willemsoord
Oude Rijkswerf Wdlemsoord - Den Helder 
5023/531.91.39
wo-zo ll-18u
>“KaapHelder2003.Hedendaagsekunst 
op een historische marinewerf ’ - Atelier 
van Lieshout, Joost Conijn, Emo Ver
kerk Geert Goiris, Yael Bartana, Lucy 
Orta, Fabrice Gygi, Manfred Pernice, 
Hermann Pitz... [6/6 tot 3/8]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 -Deventer 
50572/39.14.34 
di-zo ll-17u
• Robert Wevers [tot 10/6] • “Beelden
VanZee.Verzamelingmuseum Beelden 
aan Zee” [21/6 tot 28/9]

Dordrecht 

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
5078/631.46.89 
wo-za 12-17u do 12-21u
• “Art Primeur2003. Nederland ontmoet 
Italië. In het Energiehuis, Noordendijk 
148inDordrecht.Zie www.artprimeur.nl” 
[tot 1/6] > Marijke Bonte [-/6]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aanZee
5072/506.71.51
do-zo I5-19u
• Peter Jansen, Umberto Mariani [tot 1/6]

Eindhoven 

■ MU Art Foundation
Emmasingel20 - 5611AZ Eindhoven 
5040/296.16.63
ma-vr 10-18uza ll-17uzol3-17u
• “Under One Groove. Hip hop” [24/5 
tot 6/7]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
5040/238.10.00
di-zo ll-17u
• “Over wij/About We. De openingsten- 
toonstelling"P'No Ghost Just a Shell: 
The AnnLee Projecf ’ - Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Liam Gillick... [tot -/9]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede
5053/435.86.75
» “100 jaar-100 stoelen” [17/5 tot 14/9]

Goes___________________________

■ Galerie Van den Berge 
Wijngaardstraat3 - 4461 DA Goes 
50113/25.04.99 
do-za 13-17u
• Wido Blokland [tot -/5] > Wolfgang 
Ellenrieder [-/5 tot -/6]

Groningen______________________

■ Volkenkundig Museum Gerardus 
vander Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen 
5050/363.57.91
di-vr 10-16u za-zo 13-17u
• “Wij en de Ander" [tot 16/6]

Haarlem _____________

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
5023/511.57.75 
di-za ll-17u zo 1217u 
• “Case History” - Boris Mikhailov - 
fotografie/'’Marchenstüberl”-JürgenTel- 
ler - fotografie/l’En Route. Moderne Ne
derlandse kunstenaars op reis” [tot 9/6] • 
"Periferie" - Theo Baart - fotografie/ 
"Retrospective View. Landschapsfoto’ s 
uit de collectie” - Ger Dekkers, Ger van 
Elk Renate Schwarz, Barbara Visser, 
Jannie Régneras, John Blake../’Kees 
Verwey(1900-1995)en zijn verwanten” 
[21/6 tot 17/8]

D
e W

itte Raaf 103 • m
ei-juni 2003



■ ABC Architectuurcentrum 
GmotHeiligland47-2011 EP Haarlem 
<0023/534.05.84
di-za 12-17u zo 13-17u
• “DickBeijer. Tuinarchitect” [tot 25/5] 
• “Massa. 7 experimenten op het grens
vlak van gebouwd volume en open 
ruimte” - Tangram Architecten [tot 1/6] 
► “Zero Gravity” - Mark Burdorf - 
fotografie [tot 6/7 ]
■ Galerie De Schone Kunsten 
Donkere Spaame 32 w - 2011 DG 
Haarlem
<0023/525.80.73 - do-za 13-17u
• “Zeger Reijers, zeefdrukker. 12 Zeef
drukken & 10 jaar later" - Ansya Blom, 
René Daniels, Mariene Dumas, Cécile 
van der Heiden, Emo Verkerk, Henk 
Visch... [22/5 tot 28/6]
■ Motive Gallery
Burgwal 7 - 2077 BD Haarlem
<0023/545.15.53-do-zal3-17uw/4-17u 
•"1Ojaardroomtekeningen 1993-2003” 
- Paul Klemann [tot 25/5]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2077 CH Haarlem 
<0023/53I.90.10-di-za 10-17uzo 12-17u
* “De versierde mens II; Piercing” [tot 1/ 
6] • “Onvervalst! Drie eeuwen drukkerij 
Joh. Enschedé” [21/6 tot 2/11]

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

■ Hannema-de Stuers Fundatie 
kasteel Het Nijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
<00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
•’Dekleurvandeseizoenen.Werkenuit 
de collectie” [tot 31/5]

Helmond 

■ Galerie ID
Heistraat86-94 - 5701 HR Helmond 
<00492/52.39.32 
di-do 10-18u vr 10-21u za 10-17u
• Wim van der Kraan, Anne Rensen, 
Maud Rijken [17/5 tot 18/8]
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
<00492/5877.16 
di-vr 10-17u zd-zo 14-17u
• “Child in Time. Visies van heden
daagse kunstenaars op jeugd en adoles
centie” [24/5 tot 7/9]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39 
di-za H-17u zo 12-17u
> Iris Le Rütte - sculpturen [tot 22/6] • 
“Panorama Laren. Schilders van het dorp” 
[tot 28/8]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Tu/finarkt 11 - 8977 KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00 - di-za ll-17u
• “Theo” - Diana Scherer [tot 1/6] • “De 
Friese Nassaus. Wapenbroeders en riva
len” [tot 10/6] • Tjibbe Hooghiemstra 
[tot 22/6]>“Landscaping.Modeme Friese 
landschappen uit eigen collectie” [tot 22/ 
6] • ‘ Body Tracks” - Ana Mendieta [tot 
27/7] » Gabriel Lester [14/6 tot 24/8] » 
“Herkomst gezocht Over de teruggave 
van kunstvoorwerpen na de Tweede 
Wereldoorlog" [tot 31/8] • “Please No 

Photos”-Angelika Platen [29/6tot21/9] 
■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ
Leeuwarden
<0058/212.74.38
ma-za 10-17u zo 14-17u
• “De Friese Nassaus. Erfgenamen en 
koningen" [tot 10/6]

Leiden

•LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden 
<0071/512.48.90 
ma-za 10-22u zo 14-17u
• “Fotografische ruimte” - Eric de Vries, 
Joris Wijsmuller, Sandra de la Combé, 
CristelUt[tot30/5]

Maastricht

■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
<0043/351.01.75 - do-zo 13-17u
• “Who Is Afraid of Mohamed’s Miss- 
take?’ - Mohamed Abdulla [tot 25/5]

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250- Maastricht 
<0043/329.01.90 - di-zo H-17u
I “Maastrichts aardewerk. Collectie 
Polling” [tot 1/6] • “Kunst uit de Kaap. 
Hollandse en Vlaamse meesterwerken 
uit de Michaelis Collectie te Kaapstad” 
[tot 15/6] • “Charley’s Space. Schilde
rijen en tekeningen 1989-2002" - Peter 
Doig [tot 7/9] • "Bonnefantopia" - Ate
lier Van Lieshout [tot 30/12]
■ Hedah op wisselende locatie
Achter de Barakken 31A - Maastricht 
<0043/351.01.75 - do-zo 13-17u
* “Catching the Ghost” - Aleksander 
Komarov [3 tot 25/5]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<00118/65.22.00 - di-zo 13-17u
• Martin Arnold [tot 1/6]
■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg 
<00118/65.22.00 - di-zo 13-17u
• “Jeanne” - Martin Arnold [tot 1/6]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof 
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
►“Choreografie voorde tuinman”-Pieter 
van Evert [tot 15/6] ►“Woody van Amen 
&CollectieBecht. Vanpoparttotnieuwe 

romantiek” [tot 22/6]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss 
<00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30 
► "Ossensia - in the Meantime” - Ellen 
Ligeteringen, Federico d’Orazio, Mijke 
van Griensven, Jannie van Huizen, Dan 
Geesin, Barend vanHoek, Henri Jacobs, 
MajavonHanno[totjuni2003]>“Zwart” 
- Axel van der Kraan [tot 15/6]

Otterlo ____ _____ _____ 

■ K röl 1er- Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
<00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
► “Operatie Panamarenko" [tot 1/6] ► 
“Van Gogh 150. VincentenHelene. Van 
Gogh in de collectie Kröller-Müller" [tot 
12/10]

Renesse

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A - 4326LK Renesse 
<00111/46.14.97-za-zo 12-17u 
► Jos Jobse [tot 8/6] » Aris [15/6 tot 13/7]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
<00475/33.34.96
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
► “Passages” - Marianne Aartsen - schil
derijen [22/2 tot 9/6]

Rotterdam 

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/436.37.13
di-vr ll-16u30za ll-17u zo 12-17u
► “Woody van Amen & Global 
Dimensions. Inside Outside, Upside 
Downside” [tot 22/6]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A- 3015 EE Rotter
dam
<0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
►LindaDijl,Chillida,PerKirkeby-grafiek 
[17/5 tot 15/6] PRichard Francisco, Chrles 
Clough, Edda Renouf, Claudia Demonte, 
Barbara Schwartz [2 1/6 tot 20/7]
■ Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
KorteHoogstraat31-3011 GK Rotterdam 
<0010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
► “Watersnood 1953. Steeds weerke- 
rende beelden” [tot 25/5] ► “Oog in oog 
met Rotterdammers uit de 19de en 20ste 
eeuw en religieuze leiders van nu” [tot 
14/9] ►“RuikRotterdam.Degeurvanhet 
verleden” [tot 5/10]

■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
<0010/412.40.48 
wo-zo 13u30-17u30
► Claudy Jongstra [tot 29/6] ► Mariette 
Fluitman, Gertjan van der Stelt, Daniel 
Levi, René Vaandrager [6/7 tot 31/8] 
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 
<0010/440.03.01 
di-za 10-17u zo ll-17u
► “Impressionnisme & post- 
impressionisme. Le miraclede lacouleur' 
[tot 25/5] ►“Retrospectieve Martin Pair” 
- fotografie [tot 31/8] ► “De blijvende 
verlokking? Nederlandse kunstenaars in 

Italië 1800-1940” [31/5 tot31/8]>“Isamu 
Noguchi (1904-1988)” [31/5 tot 6/9] 
■ Las Palmas Internationaal Centrum 
voor Beeldcultuur
Wilhelminakade 66 - Rotterdam 
<0020/523.15.23 - dagelijks ll-18u 
► ‘Internationale Architectuurbiënnale 
Rotterdam. Mobility” [tot 7/7]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
<0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
► Bas van Beek, Ton of Holland [tot 
25/5] ► Bart Benschop, Wim Bosch, 
Rob Verf [31/5 tot 29/6] ► Serge Game 
[5/7 tot 3/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<0010/441.94.00- di-za 10-17u
> “Het ontstaan der dingen”/’Design- 
prijs Rotterdam" [tot 27/7] ► “Scentwall” 
- Olafur Eliasson/"Ulysses verbeeld. 
Richard Hamiltons illustraties bij James 
Joyce” [tot 31/8]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi)
Museumpark 25 - 3075 CB Rotterdam 
<0010/440.12.00
di-za 10-17u zo ll-17u
► “Internationale Architectuurbiënnale 
Rotterdam. Mobility” [tot 7/7]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63-3012BN Rotter
dam
<0010/213.20.11 - di-zo ll-17u
• “Ich Dich lieben, Du Mich auch?" - 
Anders Petersen/'Nederlands pano
rama” - Siebe Swart [tot 15/6] ► 
"Vrrooom! Vrooom!” - Hans Aarsman 
[22/6 tot 31/8]
■ Phoebus, Rotterdam
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 
<0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
► “Valsa azul” - Regula Maria Müller/ 
Toshiya Kobayashi [tot 15/6] ► "Zomer- 
tentoonstelling”-Charl van Ark, Joachim 
Bandau, Kostana Banovic, Simon 
Benson,HenricBorsten,TinekeBouma, 
Mark Cloet, Frédéric Geurts... [22 tot 
29/6 en 24/8 tot 7/9]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3077 CH Rotterdam 
<0010/476.76.44 - do-zo 13-18u 
►William Alsop, Bruce McLean, Jeanne 
van Heeswijk, Matali Crasset, Hona 
Lénard, Thea Tolsma [tôt 7/7]
■Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
<0010/411.01.44 - di-zo ll-18u
► “Contemporary Arab Representations, 
Cairo”-ArmaBoghiguian,Golo,Sherief 
El Azma, Hassan Khan, Hani Rashed, 
Randa Shaath [17/5 tot 27/7]

Schiedam __________ 

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
<0010/426.15.57- do-zo 13-18u 
► “Het einde van Schiedam” - Ria Klop 
[tot 15/6]
■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
<0010/246.36.66
di-za ll-17u zo 12u30-17u
> “Cobra, de kleur van vrijheid” [tot 
28/9]

‘s-Hertogenbosdi_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-
Hertogenbosch 
<0073/687.78.00-di-vr 10-17uza-zo 12- 
17u
►‘In de ban van Japan. Japanse teken-en 
schilderkunst 1700-2000. Collectie 
Gerhard Schack” [tot 31/8]

■ Artis
Boschveldweg471-5211VK 's-Hertogenbosdr 
<0073/613.50.52 - vr-zo 13-17u 
►“StartaNewArtWorid”-Paul Kempers, 
Aaron van Erp, Rob van de Schoor, Jana 
van Meerveld, Harmen Liemburg, Gijs 
Müller, Ad deJong... [tot 30/5] ►“IfWe 
Speak What’s Truly On Our Mind, Do 
WeStillNeedto Worry About Aesthetics" 
- Peter Hallberg, Jonas Ohlsson, Judith 
Witteman, Ian Dale, Oskar Nilsson... 
[31/5 tot 29/6]

Sittard ____  

■ Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
<0046/451.34.60 - di-zo ll-17u 
► “Claiming To Be The Original” - 
Deborah de Haas - schilderijen, werken 
op papier [tot 18/5] ► “The Name of the 
Game” - Ray Johnson - mail-art [ 1/6 tot 
17/8]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraai 1-5017 KC Tilburg 
<0013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-2Iu 
► “Game On. De geschiedenis, cultuur 
en toekomst van videogames” [28/5 tot 
24/8]
■ Galerie De Kroon
Bosscheweg 239 - 5015 Tilburg 
<0013/545.28.96 - do-vr ll-17u 
► "Mens-dier" - Monique Ramakers [tot 
27/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<0013/543.83.00 - di-zo ll-17u 
>“ErikAndriesse(1957-1993),ovazicht- 
stentoonstelling van het wak op papier” 
[17/5 tot 14/9]
■ Stichting Fundament
Binnenstad - Tilburg 
<0013/545.75.73- 
“Shopping” - Daniele Buetti, Fabian 
Marcaccio, Borre Saethre, Olaf 
Nicolai, Michael Lin, Hester 
Oerlemans [tot 1/11]

Uden 

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16- 5401 Uden

< 00413/26.79.47 - wo-vr 14-17u30 za- 
zo 13-16u30
► “Energy” - Geert Koevoets [tot 15/6]

Utrecht 

■ BAK basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
<0030/231.61.25
wo-vr 12-17u za-zo 13-17u
► “Fade In” - Josef Dabemig - films [17/ 
5 tot 29/6]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat I - 3512 XA Utrecht 
<0030/236.23.62 
di-za 10-17u zo 12-17u
>“AdriaenCoorte(1665-1707).Meesta 
van de monumentale eenvoud” [tot 1/6] 
► “Impakt Festival 2003; It’s Happening 
Again. Fashion Music Politics” [3 tot 9/ 
6] ► “Zeven mouwen en een dikke kont 
Modetentoonstelling voorkinderen” [tot 
22/6]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 
<0030/231.53.55 - dagelijks 14-20u 
► “Festival a/d Werf; Performance Area 
op de Utrechtse Neude en omgeving” - 
Erwin Wurm, Muntean & Rosenblum, 
Nedko Solakov, Asier Pérez, San Keiler 
[22tot31/5]
■Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 
<0030/231.38.35
di-vr I0-17u za-zo ll-17u
► “De roeping van F. Francisais. Heden
daagse kunst in Museum 
Catharijneconvenf  ’ - Frans Francisais 
[23/5 tot 14/9]

Vlissingen_______________________

■ Watertoren Centrum 
voor Hedendaagse Kunst 
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
<00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
► Katinka Lampe, Schilte & Portielje, 
Kea Schipper, Lizan Freijsen [tot 9/6]

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<00118/41.55.05
do-zo 12-17u
► “Cold Cu"‛ - Wolfgang Ellenrieder - 
installaties, video, schilderijen/1 Bootstere” 
-JanJansen,JacquesPlouvier,WillyCole, 
Bar-O-Nes [tot 9/6]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 - 6020 
Innsbruck
<00512/58.40.00
ma-vr ll-18u do ll-20u za ll-17u
► "Schokolade, was denn sonst. 
SammlungRolfRicke”-JoBaer,Donald 
Judd, Lee Lozano, Barry Le Va, David 
Reed... [tot21/6]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
<001/587.53.07 
di-za 10-18u
► “Fate of Alien Modes” - Chantal 
Akerman, Judith Barry, Noël Burch, 
Harun Farocki, Derek Jarman, Jack 
Goldstein, Mark Lewis, Jean-Marie 
Straub & Danièle Huillet, Michael 
Snow... [tot 22/6] ► Mary Heilmann, 
Mel Ziegler, Norbert Brunner [477 tot 
7/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<001/504.98.80
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo ll-16u
► “Performance Under Working 
Conditions” - Allan Sekula [16/5 tot 
17/8]
■ Kunsthalle Wien 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
<001/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
DAnriSala[tot15/6])MichaelWörgötter 
- fotografie [tot 28/7] ► “Attack! Art and 
War in toe Media Age” - Fiona Banner, 
David Claerbout, Oyvind Fahlström, 
Renée Green, Chris Marker, Martha 
Rosler, Colier Schorr, Nedko Solakov, 
Nin Brudermann... [23/5 tot 21/9] ► 
‘Now How On” - Ugo Rondinone [28/6 
tot 22/9]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<001/525.00 - di-zo 10-18u dp 10-21u 
>“Photographs”-JeffWall7’0ffentliche 
Rituale. Kunst-Videos aus Polen” - 
Azorro, Kuba Bakowski, Bergamot, 
Julita Wojcik... [tot 25/5] ► “Mise en 
scène” - Anna und Bernhard Blume, 
Lois Renner, Erwin Wurm [tot 23/6] ► 
Mathias Poledna[12/6 tot 24/8] ►“Nach 
Kippenberger (1953-1997)” [12/6 tot 
31/8] .

Spanje

Barcelona 

■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<0093/412.08.10
wo-vr 12-20uza 10-20u zo 10-15u
► “In Perspective” - Richard Hamilton 
[tot 1/6] ► “Genius Without Talenf ’ - 
Robert Filliou [tot 24/6]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 
<003/487.03.15
di-zo ll-20u
► “Kill’em All” - Jon Mikel Euba [tot 15/ 
6] ► "Indivisuals" - Maureen Connor, 
Pep Dardanya, David Hoffos, Alexander 
Pilis, Brian Scott... [tot 15/6]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Monjuic - 08038 Barcelona 
<00934/439.470
► “False Innocence” - Pierre Bismuth, 
AngelaBulloch, FionaBanner, General 
Idea, Pierre Huyghe, Mike Kelley, 
Gabriel Orozco, Uri Tzaig, Mark 
Wallinger... [tot 1/6] • "Psycho- 
drome.04”-Tor-MagnusLundeby,Ugo 
Rondinone, David Renaud [ 15/5 tot 20/ 
7] ► “Gaude Sucurrere Vitae” - Jan 
Fabre [20/6 tot 12/10]

Zwitserland

Basel 

■ Basel Art Fair
Messeplatz 1 - 4021 Basel 
<0061/686.20.20
wo-zo ll-19u ma ll-18u
► “Art Basel 2003” - kunstbeurs [18 tot 
23/6]
■ Liste, The Young Art Fair
Wartekbrewery, Burgwegl5-4058Basel 
<0061/692.20.21 - wo-zo 13-21u30 
► “Liste 03” - kunstbeurs [17 tot 22/6]

Bern 

■ Kunsthalle Bem 
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
<0031/350.00.40
di 10-21u wo-zo 10-17u 
► Serge Spitzer [tot 22/6]

Freiburg______________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
<00761/349.44- di-zo ll-17u 
► Nader Ahriman [tot 1/6]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
<0041/226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
► “Subskulptur'-Anton Egloff [tot 20/7]
► Patrizia Bucher [tot 24/8]

Sankt Gallen

■ Sammlung Hauser und Wirth 
Griinbergstrasse 7- 9000St Gallen 
<0071/228.55.55 - wo-zo ll-18u 
► Roman Signer [tot 12/10]

Winterthur 

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafie 52 - 8402 Winterthur 
<0052/267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
• Richard Artschwager [tot 25/5]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrqfte 270 - 8005Zurich 
<001/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
► Isa Genzken [tot 25/5]
■ Migros Museum
fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
<001/277.20.50 
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
►‘Bewitched,Bothered  and Bewildered. 
Spatial Emotion in Contemporary Art 
and Architecture” - Monica Bonvicini, 
James Casebere, Daniel Libeskind, 
Gordon Matta-Clark, Paul Thek, Step- 
hen Willats, Mathias Müller... [tot 25/5] 
■ Kunsthal is Zurich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 
<001/251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17u 
► Duane Hanson [tot 13/7] ► “Spin My 
Wheel”-Lori Hersberger [23/5 tot 17/8]
■ Museum fur Gestaltung 
Austellungsstrasse 60 - 8037 Zurich 
<001/446.21.11 
di-vr 10-18u za-zo 10-17u
► Armin Hofmann [tot 30/5] • “Die 
schönsten Schweizer Bûcher 2002” [tot 
1/6] ► ‘From Sweden With Love. On 
Swedish and Swiss Design” [tot 9/6] ► 
Günther Keusen - grafiek [18/6 tot 3/8]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2003. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 juni 2003 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Roef will 
be released on 15 July2003. Please 
send your information before 
15 June 2003 to: Postbus 1428, 
B-1000 Brussel 1.

DEWEER 
ART 
GALLERY

Deweer Art Gallery presenteert de one-man shows

“Christoph Fink - Atlas of Movements 
an application for Deweer Art Gallery”
29 maart - 25 mei 2003 - (gesloten op do. 1.5)
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3 “Johan Tahon - 9”

12 april - 25 mei 2003 - (gesloten 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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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 97 - MEI-JUNI 2002 VOORAF UITGEVERIJ

■ Paul De Vylder Het argument van de minotaurus ■ Petra 
Brouwer “History corrupts. Absolute history corrupts absolutely” 
De Harvard Design School Guide to Shopping van Rem Kool
haas ■ 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 me
dium ■ Dieter Lesage Zijn en verzet ■ Frank Vande Veire 
Geen lekkerder stront dan die van een ter dood veroordeelde vrouw 
Over Pasolini ’s Salö (deel II)

NUMMER 98 - JUU-AUGUSTUS 2002

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

NUMMER 99 - SEPTEMBER-OKTOBER 2002

■ Koen Brams en Dirk Pültau “De verantwoordelijkheid over 
wie en wat dit boek wel en niet bevat, berust in laatste instantie 
bij 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 HansAbbing • Cultuur na paars (editoriaal) ■ Wouter Van
stiphout De puinhopen van acht jaar Crimson ■ Paul Kuypers 
Volkse bewegingen ■ Bart Lootsma Elementaire deeltjes en 
groot geld De wereld volgens Crimson ■ Naschrift Wouter Van
stiphout ■ Dirk Pültau Waarheen, deze zomer Wandeltentoon- 
stellingen in Vlaanderen ■ Jeroen Boomgaard Voice-over Over 
Documenta XI ■ Yves Schoonjans Voir c’est savoir Over we
reldtentoonstellingen en kunstlieftiebberij ■ Frank Vande Veire 
Neem en eet, dit is je lichaam Over Pasolini’s Salö (deel TV)

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 ver
schijnt, is goed; wat goed is, verschijnt ■ Bart Verschaffel Thierry 
De Cordier 1982-2002 ■ Koen Brams & Dirk Pültau Naar een 
andere geschiedenis van de kunst in België van 1975 tot heden 
Problemen, 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 publiek geheim ■ Christoph De Boeck Het oor van David 
Lynch

NUMMER 102 - MAART-APRIL 2003

■ Bart Verschaffel Over pracht en moderne schoonheid ■ 
Ole Frahm & Friedrich Tietjen Kleine theorie van de zak ■ 
Sven Lütticken Estheten in het archief ■ Jorinde Seijdel “Wij 
hebben geen monument meer te verliezen” Industrieel erfgoed 
en de fotografie van Bernd & Hilla Becher ■ Ernst van Alphen 
Beelden schieten, schaduwen werpen Over Fiona Tan ■ Camiel 
van Winkel Van Abbemuseum: inventiekerkers niet zicht op 
kunst

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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEWEST mrma
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 9 t
AUTEURS

■ Georges Didi-Huberman Filosoof en kunsthistoricus. 
Doceert aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(Parijs); publiceerde onder meer de boeken Invention de 
l’hystérie (1982), Devant l’image (1990) en Devant le temps 
(2000).
■ Pascal Gielen Verbonden aan het Centrum voor Cultuur
sociologie (K.U.Leuven) waar hij onderzoek verricht naar 
presentatievormen en perceptiemodi van cultureel erfgoed. 
Promoveerde in 2002 tot doctor in de sociologie met het 
proefschrift Pleidooi voor een symmetrische kunstsociologie. 
Een analyse van artistieke selectieprocessen in de sectoren 
van de hedendaagse dans en beeldende kunst in Vlaande
ren. In 2001 publiceerde hij Esthetica voor beslissers. Aan
zet tot een debat over een reflexief cultuurbeleid (Lannoo/ 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Tielt/Brussel)
■ Steven Jacobs Als kunsthistoricus verbonden aan het 
Ghent Urban Studies Team (GUST). Publiceerde monogra
fieën over Henry Van de Velde en over Paul Robbrecht & 
Hilde Daem. Andere publicaties: Homeward: Contemporary 
Architecture in Flanders (met Kristiaan Borret en Maarten 
Delbeke) en The Urban Condition: Space, Community, and 
Self in the Contemporary Metropolis (met GUST).
■ 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
HI Aby M. Warburg Kunsthistoricus, geboren in 1866 in 
Hamburg, gestorven aldaar in 1929. Promoveerde in 1891 
met de verhandeling Sandro Botticellis ‘Geburt der Venus’ 
und ‘Frühling’. Eine Untersuchung überdie Vorstellungen 
von der Antike in der italienischen Frührenaissance. Be
sluit in 1900 tot de uitbouw van de Warburg-Bibliothek für 
Kulturwissenschaft. Wordt in 1912 benoemd aan de Uni
versiteit van Hamburg en houdt zijn lezing over de 
Schifanoia-fresco’s. In 1923 houdt hij zijn bekende 
Schlangenritual-lezing.

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

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

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme
Tweemaandelijks
Planning
nummer 104
nummer 105
nummer 106
nummer 107
nummer 108
nummer 109
Oplage
17.000 ex.

verschijnt
15 juli 2003

15 september 2003
15 november 2003

15 januari 2004
15 maart 2004

15 mei 2004

deadline
15 juni 2003

15 augustus 2003
15 oktober 2003

15 december 2003
15 februari 2004

15 april 2004

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

Beeld in Park ‘03
http://beeldinpark.vgc.be

+32 (0)2 734 84 43

6Gp 25 mei -13 september 2003
Felix Happark_Waversesteenweg 510-514_1040 Etterbeek 
ma tot vrij 10u-18u_weekend en feestdagen 12u-18u

ORGANISATIE GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MAALBEEK I CURATOR VOORKAMER vzw

Claudia Kölgen (D) I Pierre Bastien (F) I Peter Schoutsen (NL) I Wim Cuyvers I Ronny Heiremans & Kathleen Vermeir I Leen Voet 
51N4E I Michael Ballou (USA) I Thomas Broadbent (USA) I Dirk Zoete I Colombe Marcasiano (F) I HAP I De Boe & Morrens

Met de steun van de gemeente Etterbeek. I Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met de steun van de Vlaamse minister voor Cultuur en 

met de steun van de Vlaamse minister voor Brusselse aangelegenheden.
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Is if more difficult to believe that the script you live is real, or the reality you take for granted is scripted?
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VOOR ALLE INFORMATIE:
ON LINE, SPIJKSTRAAT 1, 9000 GENT, T 09/228 80 96 F 09/228 78 96 ON.LINEINFO@PANDORA.BE I
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